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Når jeg ser tilbage på 
de 33 år jeg har været 

en efterfølger af Jesus, 
kan jeg se tilbage på en 
masse gode oplevelser, 
men også en masse ne-
derlag.  
 
Jeg har forsøgt at vinde 
Guds accept og kærlighed, 
som kun kan fås ufortjent. 
Jeg har jaget denne ver-
dens fornøjelser, i et forsøg 
på at opfylde min guddom-
melige længsel med timeli-
ge og jordiske ting. Heller 
ikke efterlevelse af regler 
og lovtrældom har opfyldt 
mine dybeste længsler. 

Men på trods af mine fia-
skoer år efter år, har ønsket 
om at ære og adlyde Kri-
stus ikke visnet hen. Fak-
tisk har længslen vokset 
trods nederlagene. Under-
vejs er jeg kommet til at 
forstå, at det at være en 
efterfølger af Jesus, ikke er 
det fulde billede af en disci-
pel. Kirken havde lært mig, 
at for at være en Jesu disci-
pel var en vigtig ting – nem-
lig at "dele min tro." Det har 
taget mig lang tid at indse, 
at denne praksis ikke var 
forkert, men ufuldstændig.  
 
Discipelskab er ikke et ko-
deord for evangelisering, 
det er heller ikke et hierar-
kisk system for åndelig 
vækst. At gøre disciple ud 
fra Jesu befaling i Mattæus 

evangeliet 28:19 kræver 
ikke kun "at dele min tro," 
men også at dele mine ne-
derlag og succeser, min 
ulydighed og sejre. Ægte 
discipelskab er ofte rodet, 
ufuldkomment, ærligt, men 
også fantastisk. 
 
Jeg elsker virkelig Gud og 
ønsker at andre skal møde 
hans fantastiske kærlighed, 
men mine motiver var ikke 
altid rene, fordi I mange år 
var jeg egentlig mere ude 
at vinde folks anseelse af 
mig, og ikke blive afvist af 
dem.  
 
Discipelskab handler om at 
leve et helt liv med Jesus, 
og dele hele sit liv 
med andre. Lad os 
begynde i dag! 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    JULEKONCERTJULEKONCERTJULEKONCERTJULEKONCERT    

 
 
Vi kender ham fra 
mange film, tv-serier 
og satire på tv.  
Vi kender ham som 
'Røde' i tv serien Mata-
dor, Poul Schlüter i satire-
programmet ”Så Gikk” og 
far til hovedpersonen i seri-
en Anna Pihl. 
 
Kurt Ravn er født i Seest 
ved Kolding og var maskin-
lærling i 2 år efter endt real-
eksamen. Efter 2 år i flyve-
våbnet var han trommesla-
ger i danseorkestret 
"Scandi Four Combo" inden 
han blev uddannet på Sta-
tens Teaterskole fra 1970 til 
1973.  
Sideløbende med de man-
ge roller på teater, film og 
TV har han dyrket sin musi-
kalske karriere med koncer-
ter i hele landet og talrige 
CD-indspilninger. 
 
Kurt Ravn mestrer som få 
både skuespillets og san-
gens kunst, hvilket har 
bragt ham stor succes i 

musi-
cal-roller som bl.a. Jean 
Valjean i Les Miserables. 
Anatoly i Chess, Jabbadoor 
i Atlantis og Che i Evita. I 
1996 debuterede han som 
operasanger i Wiens be-
rømte Konzerthaus i rollen 
som herr Leonard i Carl 
Nielsens Maskarade. CD-
indspilningen af Maskarade 
udløste senere en Grammy. 
 
I sommeren 1998 var han 
sammen med Etta Came-
ron solist ved koncerter på 
St. Croix, St. Thomas og St. 
Jan i anledning af 150 året 
for slaveriets ophør på de 
tidligere danske besiddel-
ser. Da Bo Holtens opera 
Maria Paradis havde urpre-

miere på Den 
Fynske Opera i 
1999, sang Kurt 
Ravn rollen som 
Dr. Mesmer. 
 
I 2000 repræsen-

terede han Dan-
mark i den specielle 

Les Miserables 10-års 
Jubilæums-koncert i Royal 

Albert Hall i London og kun-
ne om sommeren opleves i 
Tivoli Showet med Sanne 
Salomonsen, Preben Kri-
stensen og Per Pallesen. i 
2001 var han atter på Den 
Fynske Opera som Ma-
sHeath i John Gay´s Tig-
geroperaen. 
 
Kurt Ravn er jævnligt solist 
hos landets symfoniorkestre 
og har et tæt samarbejde 
med pianisten Carl Ulrik 
Munk-Andersen. 
 
Oplev Kurt Ravn i  
Vestermarkskirken  
til årets julekoncert  
den 2. december  
kl. 19:30 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    JULEMARKEDJULEMARKEDJULEMARKEDJULEMARKED    

Lørdag d. 8. november kl. 10.00 - 16.00 er 
der igen julemarked i Vestermarkskirken. 
 
Kom og mærk den hyggelige stemning på en 
dag, hvor hele kirken er omdannet til mar-
kedsplads, med 
mange for-
skellige bo-
der.  
 
I cafeen, 
hvor der er 
levende mu-
sik, sælges 
der vafler og 
hjemmelavet 
suppe, og du 
kan  få dig en snak med nogen af alle dem, 
som denne dag finder vej til kirken.  

 
Der vil 
være akti-
viteter for 
børn, så 
tag hele 
familien 
med. 
 
Julemar-
kedet er 
arrangeret 

i samarbejde med Dansk folkehjælp, 
og overskuddet går til julehjælp til min-
dre bemidlede børnefamilier. 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    DET SKER...DET SKER...DET SKER...DET SKER...    

 
 
 
 

Vestermarkskirken er i da-
gene 26. - 30. november 
vært for Det Danske Missi-
onsforbunds konfirmander 
fra hele landet. Hele kirken 
er booket til henholdsvis 
deltagere og ledere.  
 
I Rizky og Grow har vi tilbudt 
os i samarbejde med andre 
fra landet at arrangere lejren 
ud fra Vestermarkskirkens 
fantasiske faciliteter. Ideen er 
at udnytte kirkens aktiviteter 
Rizky og Grow samt Søn-
dagsgudstjenesten som vigti-
ge elementer i lejren.   
 
Præster fra fjern og nær vil 
komme og støtte op om un-
dervisningen. Det er første 
gang, at vi i Missionsforbun-
det arrangerer en konfilejr i 
frikirkelokaler. Vi er derfor 
meget opsat på at give dem 
en god oplevelse og synes 
selv, at vi kan tilbyde traditio-

nen et fornyende løft 
ved at udnytte byens 
og kirkens muligheder 
som lejrbase.   

Vi håber på menighedens 
støtte og opbakning, når det 
kommer til madlavning og 
indkvartering for enkelte præ-
dikanter for en enkelt nat. 

Alle kirkens lokaler er afsat i 
disse dage til denne lejr. Kir-
kens øvrige aktiviteter i disse 
dage vil være at finde i andre 
lokaliteter. 
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PRÆSENTATIONPRÆSENTATIONPRÆSENTATIONPRÆSENTATION    

Tirsdag den 13 januar 2015 
starter et nyt spændende 
kursus i Vestermarkskirken 
over 10 lektioner/aftener. 
 
Der startes med fællesspis-
ning kl. 18.00. Efterfølgende 
vil der være undervisning i ca. 
45 min, hvor efter man efter 
en kort pause samles i grup-
per med max 8 pers. i hver. 
Aftenen rundes af i fællesskab 
og slutter ca. kl. 21. 
Der vil også i kursusforløbet  
blive mulighed for personlige 
samtaler og forbøn, alt efter 
behov.  
 
Målgruppen er især for dig der 
har lyst til at gøre en forskel i 
dit eget liv og være med til at 
gøre en forskel i dine omgivel-
ser, sætte fokus på egne 
handlinger, bryde evt. fastlå-
ste mønstre og handlinger.  
Man skal være indstillet på at 
undervisningen og gruppe 
samtalerne  kan ”gå tæt på”. 
 
Det bliver Jens Sørensen der 
vil undervise og foreløbig er 
der to gruppeledere: Charley 
Stephansen og Allan Hansen.  
 
Kursus materiale vil bl.a. være 
Hjertehagen, en norsk bog 
med billeder og illustrationer 
med tekst af Gro T. Rykkelid . 
Temaerne og illustrationerne  
kan virke som ”tankestartere”.  

 
Her påpeges, at både gode 
og dårlige erfaringer kan eva-
lueres og blive til vigtig lær-
dom – som igen hjælper til at 
tage de gode valg og som 
igen fører til vækst og udvik-
ling for mig selv og andre.  
 
Der udover vil bogen Velkom-
men til virkeligheden af Lars  
Due-Christensen danne 
grundlag for undervisningen. 
 
Blandt emnerne er:  

- Erkendelsen og håbets mu-
ligheder. 
- Forvalteransvaret. 
- Bekendelsen 
- Vores Karakter. 
- Ydmyghedens vej. 
- Frihedens livsstil – livsvigtige 
processer. 
- Vejen til virkeligheden, en ny 
måde at leve på. 
- Det virkelige liv – forvandlin-
gens vej. 
 
Der vil under kursusforløbet 
blive opfordret til at arbejde 
med emnerne, gå mere i dyb-
den, at skrive om egen livshi-
storie/egen troshistorie. Der 
vil blive opfordret til at du be-
skriver dit eget ”vedligeholdel-
sesprogram” om de erfaringer 
du har gjort dig i de 10 uger, 
og hvordan du fortsat vil bryde 
gamle mønstre, som vi alle 
har en tendens til. 
 
Selve kursuset er gratis, men 
der skal betales for  kaffe/te 
og maden. 
 
Velkommen til et spændende 
kursus, reserver allerede nu 
de 10 tirsdage i det nye år og 
tilmeld dig allerede nu.  Der vil 
være begrænset antal der kan 
deltage. Tilmelding til Jens 
Sørensen, gerne på mail  
jensmaria2@yahoo.dk eller 
evt. tlf. 3030 7928. 



 

FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    JULEN 2014JULEN 2014JULEN 2014JULEN 2014    

I fællesskab 
med den Tamil-
ske klynge.  
Mandag d.  

22. december  
fra kl. 15.00 

JULEARRANGEMENTJULEARRANGEMENTJULEARRANGEMENTJULEARRANGEMENT    

JULEGUDSTJENESTEJULEGUDSTJENESTEJULEGUDSTJENESTEJULEGUDSTJENESTE    

Onsdag d. 24. december 
kl. 15.00 

HOLLANDSK HOLLANDSK HOLLANDSK HOLLANDSK     
JULEGUDSTJENESTEJULEGUDSTJENESTEJULEGUDSTJENESTEJULEGUDSTJENESTE    

2. juledag  
Fredag d.  
26. december  
kl. 10.30. 

LÆS MERE I DETTE BLAD OM NOGLE AF ARRANGEMENTERNE. LÆS MERE I DETTE BLAD OM NOGLE AF ARRANGEMENTERNE. LÆS MERE I DETTE BLAD OM NOGLE AF ARRANGEMENTERNE. LÆS MERE I DETTE BLAD OM NOGLE AF ARRANGEMENTERNE. 
VELKOMMEN TIL JULEN I VESTERMARKSKIRKENVELKOMMEN TIL JULEN I VESTERMARKSKIRKENVELKOMMEN TIL JULEN I VESTERMARKSKIRKENVELKOMMEN TIL JULEN I VESTERMARKSKIRKEN    

JULEMARKEDJULEMARKEDJULEMARKEDJULEMARKED    

Lørdag d. 8. november 
kl. 10.00 - 16.00 



 

 

 

Mødetidspunkt: mandage  
på værkstedet kl. 17.30 - 20.00. 
på banen kl. 16.45 - 20.00 
Kontaktperson: Rasmus Rasmussen,  
tlf. 2536 3974, mail: rasmus.rasmussen@live.dk 

    
NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Fredag d. 14. Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 28. Ungdomsmøde kl. 20.00 
 
DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Fredag d. 12. Julefrokost kl. 18.00 

Ungdomspræst: 
Gert Bjørsted,  
tlf. 6170 0504,  
mail: bjorsted 
@gmail.com 

   

  
 

 

Seniorer møde efter aftale, primært 
weekends.  
Kontakt gruppeleder for information. 

  Bæver/ Ulve  Junior/Trop
  
NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER 
Mandag d. 3.  Forberedelse til julemarked 
Lørdag d. 8. Julemarked  Julemarked 
Mandag d. 10. Koder   Basis 6 
Mandag d. 17. Gå i skoven  Basis 6 
Mandag d. 24. Julekalenderlysestage Basis 6 
 
DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER 
Mandag d. 1. Julekalender  Basis 6 
Lør d. 6 - søn d. 7   Adventsweekend 

VESTERMARKSKIRKENS BØRN & UNGEVESTERMARKSKIRKENS BØRN & UNGEVESTERMARKSKIRKENS BØRN & UNGEVESTERMARKSKIRKENS BØRN & UNGE 

SPEJDERNE I SPEJDERNE I SPEJDERNE I SPEJDERNE I     
VESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKEN 

Mødetidspunkt: kl. 17.00 - 18.30 i 
Fløjen i kirken. 
Gruppeleder: Lisbeth Lysholm,  
tlf. 2344 9009,  
mail: fl@f-lysholm.dk 

VGK GOKARTKLUBVGK GOKARTKLUBVGK GOKARTKLUBVGK GOKARTKLUB 

Der er spisning før hvert møde kl. 18.30 for kun 30 kr. 
Efter mødet er der åben café med salg af slik, sodavand 
og andet godt. 

Børnekirken mødes under gudstjenesten hver søn-
dag og er opdelt i hhv. Børnehave– og Skolegruppe. 
Kontaktperson: Randi Hovgaard, tlf. 2683 6200,  
mail: randi-morten @infogrindsted.dk 

BØRNEKIRKEN I BØRNEKIRKEN I BØRNEKIRKEN I BØRNEKIRKEN I     
VESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKEN 

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Torsdag d. 6. Idé bank 
Torsdag d. 13.  Hangout 
Torsdag d. 20. Musikquiz 
Torsdag d. 27. Konfirmandlejr 

DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Torsdag d. 4. Bowling 
Torsdag d. 11. Forberedelse til  
  julefrokost 
Fredag d. 12. JULEFROKOST med 
  Grow 

Mødetidspunkt: torsdag  
kl. 19.00 - 21.00 i Nordsalen. 
Kontaktperson: Klaus Fisker,  
tlf. 2246 0614,  
mail: klaus_fisker@hotmail.com 

RIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUBRIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUBRIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUBRIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUB 

 

    
    
NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Søndag d. 2. Paulus kaldes af Gud 
Søndag d. 9. Paulus kaldes til Makadonien 
Søndag d. 16. Paulus og Silas i fængsel 
Søndag d. 23. Paulus på farlig sørejse 
Søndag d. 30. Elisabeth og Zakarias’ løfte  
     
DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Søndag d. 7. Maria og Elisabeth 
Søndag d. 14. Johannes døberen 
Søndag d. 21. Den første jul 



 

Søndag 2. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Per Hyldgaard - Børnekirke, nadver og kollekt 
Mandag 3. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 4. 09.30 Bedemøde for Israel 
Onsdag 5. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 6. 14.30 ReFo - Den 3. alder 
  19.00 Rizky Biznezz 
  19.00 Regionalt møde for Det Danske Missionsforbund 
Lørdag 8. 10.00 Julemarked 
Søndag 9. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Lisbeth Lysholm - Børnekirke  
   Efterfølgende kirkefrokost 
Mandag 10. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 11.  Et døgn med bøn 
Onsdag 12. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 13. 09.30 Bedemøde for kvinder. Dalbo 45, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 14. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Lørdag 15. 09.00 Levende Tro dag 
Søndag 16. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
Mandag 17. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 19. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 20. 09.30 Bedemøde for kvinder. Ulknudvej 6, Ansager 
  19.00 Rizky Biznezz 
  19.00 Caféaften. Nødhjælpstur til Rumænien 
Søndag 23. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
Mandag 24. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  18.00 Mandagsspisning 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 26.  Konfirmandlejr - HELE KIRKEN 
Torsdag 27.  Konfirmandlejr - HELE KIRKEN 
Fredag 28.  Konfirmandlejr - HELE KIRKEN 
  20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café og koncert. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Lørdag 29.  Konfirmandlejr - HELE KIRKEN 
Søndag 30. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 

PROGRAM NOVEMBER 2014PROGRAM NOVEMBER 2014PROGRAM NOVEMBER 2014PROGRAM NOVEMBER 2014 
Vestermarkskirken 



 

Mandag 1. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 2. 09.30 Bedemøde for Israel 
  19.30 Julekoncert med Kurt Ravn (se reklame på side 2 i kirkebladet) 
Onsdag 3. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 4. 14.30 ReFo - Adventsmøde 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 5. 17.00 Christmas Fun  
Lørdag 6.  Adventsweekend - spejderne 
Søndag 7. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke, nadver og kollekt 
 
Mandag 8. 19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 9.  Et døgn i bøn  
Onsdag 10. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 11. 09.30 Bedemøde for kvinder. Nollundvej 77, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 12. 18.00 Grow Julefrokost sammen med Rizky Biznezz 
Søndag 14. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
   Efterfølgende julefrokost 
 
Mandag 15. 19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 16. 17.00 ReFo - Julefrokost 
Onsdag 17. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Søndag 21. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste.  
   Taler: Gert Bjørsted - Børnekirke,  
 
Mandag 22. 15.00 Julearrangement med den  
   Tamilske klynge 
 
Onsdag 24. 15.00 Julegudstjeneste.  
   Taler: Charley Stephansen 
 
Fredag 26. 11.00 Hollandsk Julegudstjeneste.  
   Kirken er åben fra kl. 10.30 
   Taler: Gert Bjørsted 
 
Søndag 28. 15.00 Nytårskoncert 
 
Onsdag 31. 15.00 Nytårsgudstjeneste.  
   Taler: Charley Stephansen 

PROGRAM DECEMBER 2014PROGRAM DECEMBER 2014PROGRAM DECEMBER 2014PROGRAM DECEMBER 2014 
Vestermarkskirken 



 

MØDER OG ANDET I VESTERMARKSKIRKENMØDER OG ANDET I VESTERMARKSKIRKENMØDER OG ANDET I VESTERMARKSKIRKENMØDER OG ANDET I VESTERMARKSKIRKEN 

 

 

 

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Søndag d. 9. Kirkefrokost efter gudstjenesten 
Mandag d. 24. Mandagsspisning kl. 18.00 
 
DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Søndag d. 14. Julefrokost efter gudstjenesten. 
  Pris: 40 kr. - børn 20 kr. 
 
 

CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK     
PRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERER 

Booking af lokaler til enkeltstående arrangementer i Vester-
markskirkens lokaler skal ske ved henvendelse til Henrik 
Kjeldgaard på henrik@vestermarkskirken.dk 

LOKALEBOOKINGLOKALEBOOKINGLOKALEBOOKINGLOKALEBOOKING 

 

 

BedeBedeBedeBede––––    og Allianceugeog Allianceugeog Allianceugeog Allianceuge    
11. - 19. januar 2015 
    
MenighedsweekendMenighedsweekendMenighedsweekendMenighedsweekend    
31. januar - 2. februar 2015 
 
KonfirmationKonfirmationKonfirmationKonfirmation    
Søndag d. 12. april 2015 

VIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOER 

 

 
NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Torsdag d. 6. kl. 14.30 
Niels Peter Nielsen, Seniorpræst ved Oasekirken i Silkeborg 
Emne: Den 3. alder 

 
    
DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Torsdag d. 4. kl. 14.30 
Adventsmøde v/Bent Larsen fra ”Arkens Radio” 
Emne: Tanker om advent - Nyt fra Arkens Radio. 
 
Tirsdag d. 16. kl. 17.00 
Julefrokost. Pris 100 kr. pr. person. 

Kontaktperson: Gert Kruse. Tlf. 7529 7642 eller 
3029 7742. Mail: hg.kruse@mail.dk 

REFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDET 

 

 

    
NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Torsdag d. 20. Ole Jensen - 70 år 
Søndag d. 30. Antonia Rayappu Sebamalai - 60 år 
    
DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Tirsdag d. 9. Leif Vestergaard Jensen - 50 år 
 
Vestermarkskirken ønsker hjertelig tillykke. 

MÆRKEDAGEMÆRKEDAGEMÆRKEDAGEMÆRKEDAGE 

 
I Vestermarkskirken byder vi jævnligt vel-
kommen til nye 
medlemmer der 
ønsker at være en 
del af fællesskabet 
på denne måde. 
 
For nylig har vi budt 
velkommen til  
Casper Enevoldsen 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    KLYNGERKLYNGERKLYNGERKLYNGER    

 
 
 
 
 

 
Den Tamilske klynge 
 

Vi samles til lovsang, bøn og bibel studier for 
at øge vores kendskab til vor Herre Jesus 
Kristus, og igennem dette udvide fællesskabet 
og vores åndelig vækst. 
Vi samles den sidste lørdag i hver måned i 
cafeen. Efter mødet bliver der hygget videre 
over en kop kaffe eller te. 
 
For at herliggøre vor Herres tjeneste, nævner 
vi herunder det vi brænder for gennem Vester-
markskirken.  
 

 
Vi tamilere, ønsker ved hjælp af Vestermarks-
kirken og menighedens vision, at samarbejde 
om at udføre vor Herres tjeneste sammen 
med jer.  
 
Udover klyngefællesskabet holder vi bønne-
møder hjemme hos forskellige folk hver fre-
dag. Vi oplever Guds nærvær og velsignelse 
gennem disse møder.  
Vi ønsker at være imødekommende over for 
dem der ikke kender Jesus og forkynde evan-
geliet. Gud har givet os pastor Charley Ste-
phansen som vores åndelige vejleder, han 
bærer os gennem sin forbøn og vejledning. 
Det takker vi Gud for.  
 
Planer for fremtiden: 
- Vi drømmer om at udvide vores tjeneste med 
tamilske ungdomsmøder, aftenmøder, natmø-
der og faste/bønnemøder. Vi afventer i bøn.  
 
- Vi er ved at arrangere et julearrangement d. 
22.december kl.15.00 for alle der er interesse-
ret. Vi inviterer også Vestermarkskirken. Vo-
res vision er nemlig at lovprise Gud sammen 
med alle nationaliteter.  
 
- Vi beder om flere hænder fra denne by til at 
række ud til fattige og ensomme. Kom lad os i 
fællesskab gøre tjeneste for Gud. 
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Wesley og Daniel leder Tamilsk klynge 
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

 
 
Jacob Jensen er 23 år og 
bor i Grindsted, mere præ-
cist på Grønningen. 
 
Da jeg kom ind i hans lejlig-
hed duftede det af god kaffe 
som lige var brygget. Inde i 
stuen hænger en Liverpool 
trøje på væggen som minde 
om den fodbold klub han er 
fan af. Lejligheden er ellers 
indrettet sådan at Jacob kan 
køre i sin kørestol over det 
hele. En fast hjælper 24/7 gør 
at han kan fungere med sit 
handicap.  
 
Jacob fortalte at han ikke har 
boet så længe i Grindsted. 
Han er lige flyttet tilbage fra 

Århus hvor han 
har afsluttet en 
uddannelse som 
datamatiker. 
 
De tre år i Århus 
var ok, men Jacob 
er glad for at han 
bor hvor han bor i 
dag. Her kan han 
være mere sam-
men med sin fa-
milie og venner, 
og han kan være 
aktiv i ungdomsar-
bejdet Grow i Ve-
stermarkskirken.  
 
Til daglig arbejder Jacob som 
flexjobber hvor han som pro-
grammør kan gøre en forskel. 
 
Da vi havde fundet en plads 
ved bordet, gik vi i 
gang med de 7 
spørgsmål som jeg 
havde med. 

Hvad gør at du virkelig 
stortrives? 
Jeg stortrives når jeg får en 
oplevelse på Bibelmaraton 
som kører i kirken. Der får jeg 
forklaret det nye testamente 
og oplever virkelig hvor stor 
Gud er for mig. 
Også når vi analyserer et bi-
belvers i vores cellegruppe. 
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

Hvad udfordrer dig? 
De fysiske begrænsninger jeg 
har, og hvordan jeg kan 
forene mit handicap og ar-
bejdsliv sammen med min 
medhjælper og familien. 
 
Hvilke ting som du møder i 
hverdagen kan gøre dig 
glad? 
Hvis jeg kan hjælpe andre, og 
hvis jeg kan lave noget for 
andre som kun jeg kan hjælpe 
dem med. Her tænker jeg på 
computerløsninger. 
 
Hvilken begivenhed i dit liv 
har haft stor betydning for 
dig? 
Der er rigtig mange ting som 
jeg tænker på, siger Jacob. 
En af dem er, hvor jeg fik mu-
lighed for at se en fodbold-
kamp i Liverpool. Jeg blev 
virkelig forkælet og fik et ind-

tryk af hvor meget flere tusin-
der fans i England larmer, når 
deres klub spiller. Men det 
største var da jeg i 2003 var 
med på en begivenhed for 
handicappede på Færøerne. 
Her begyndte jeg at accepte-
rer min sygdom da jeg så hvor 
mange muligheder der var for 
mig i min situation. 
 
Hvad får dig til at blive ked 
af det og måske føle af-
magt? 
Jeg bliver ked af det hvis jeg 
ikke kan leve op til mine ege-
ne forventninger eller de for-
ventninger jeg forestiller andre 
har om mig, siger Jacob. 
 
Hvilket karaktertræk ved en 
person tiltaler dig? 
Her kan jeg finde på mange 
ting, men jeg synes det vigtig-
ste for mig er ydmyghed. 

Hvad slags litteratur ud 
over Bibelen sætter du hø-
jest pris på at læse? 
Jeg læser gerne bøger om 
trosforsvar, bøger om filosofi 
og naturvidenskab på amatør-
niveau. Jeg kan også lide 
bøger der handler om Guds 
tanker efter ham. Hvor man 
virkelig undrer sig over Guds 
skaberværk. 
 
Efter vi kom igennem vores 
spørgsmål snakkede vi om 
hvor godt det er, at Jacob kan 
bidrage med det han er god 
til, og at han gerne vil hjælpe 
med netop der hvor der er 
brug for hans evner.  
 
Med en tak for kaffe  
kørte jeg hjem og  
tænkte på ordet  
”ydmyghed” som  
passer så godt på Jacob.  



 www.vestermarkskirken.dk 16 

TILBAGEBLIK TILBAGEBLIK TILBAGEBLIK TILBAGEBLIK ----    MISSION I FOKUSMISSION I FOKUSMISSION I FOKUSMISSION I FOKUS    

Hvert år har Vestermarkskirken fokus på et 
af sine arbejdsområder i international mis-
sion. I september var der specielt fokus på 
Rumænien. 
 
Vi fik på gudstjenesterne beretninger fra Ru-
mænien og fortællinger om hvilke behov der 
arbejdes med i øjeblikket. Adskillige folk fra 
kirken har besøgt landet og der er mange 
indtryk at dele. På billeder og video ses det 
tydeligt at der stadig er mange behov som 
trænger til at blive dækket. 
 
En stor del af formålet, er at samle ting og 
penge ind til en nødhjælpstur. 
Kreativiteten var stor når det gjaldt indsamling. 
Der blev solgt solsikker, blomsterbuketter og 
grøntsager, 'Rizky Buissiness' sorterede og 
pakkede rumænske nødder, der var en bod 
med rumænske ting og Børnekirken samlede 
35 skoletasker med tilhørende penalhuse ind.  
 
Der var også arrangeret en festaften hvor 
overskuddet gik til arbejdet i Rumænien. Nog-
le danskboende rumænere kom og lavede 
rumænsk mad og der var besøg af en meget 

dygtig rumænsk saxofonist. Den gode mad og 
gode stemning var den perfekte kulisse for et 
lotteri og lodderne blev også hurtigt udsolgt. 
Udlodningen blev foretaget på festlig og skør 
vis af et par af kirkens unge og ville have gjort 
enhver 'Bingo-Banko'-vært misundelig.  
 
Tøjindsamlingen har genereret stakkevis af 
brugt men godt tøj. Det er blevet til ca. 320 
familiekasser som uddeles i 2 rumænske 
landsbyer i uge 42. Kasserne indeholder et 
udvalg af tøj og fodtøj til børn og voksne og 
folk i landsbyerne bytter med hinanden så så 
størrelse og type passer til de forskellige fami-
lier. 6 personer tager til Rumænien for at hjæl-
pe med uddelingen og sikre at kasserne kom-
mer helt frem til familierne i to udvalgte lands-
byer.  
 
20. november kl. 19 er der caféaften i Ve-
stermarkskirken hvor du kan møde folkene 
fra nødhjælpsturen. Kom og se video fra 
turen og hør hvordan det gik. 
 
Næste år er der fokus på Missionsforbundets 
arbejde i Thailand. Forhåbentlig vil lige så 
mange eller flere af kirkens arbejdsgrene væ-
re med til at rette fokus på det. 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    DET SKER...DET SKER...DET SKER...DET SKER...    

 
 
 
 
Rod & Co  
 
En ny humo-
ristisk serie 
med god 
spænding for 
børn fra 8 år. 
 
168 sider 
Kr. 149,95 
 

 
Ikke til at 
standse 
 
Fantastisk bog 
om tro omsat til 
handling af den 
kendte Nick 
Vujicic, der er 
født uden arme 
og ben. 

280 sider. Kr. 249,95 
 
Vi har også et godt udvalg af Bibler, 
voksenbøger, andagtsbøger m.m. 
Og vi bestiller gerne hjem, hvis du 
har specielle ønsker.  
 

Ønsker du at bestille 
bøger eller har spørgs-
mål, kan du kontakte 
Gitte Johansen eller en 
af de andre som står i 
bogsalget om søndagen. 



 

VestermarkskirkenVestermarkskirkenVestermarkskirkenVestermarkskirken    
  Nymarksvej 3, 7200 Grindsted 
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INFOINFOINFOINFO    

 

Vestermarkskirken er en åben kirke, 
der byder alle velkomne. Det er en 
selvstændig kirke, der selv er an-
svarlig for indhold, stil, økonomi, 
ansættelser m.v.  
 
Vestermarkskirken vil gerne kendes 
på følgende værdier: 
• Imødekommenhed 
• Engagement 
• Levende tro 
• Sammen på vej 
• Bibelsk forankring 
 
Vestermarkskirken har samme 
trosbekendelse som Folkekirken og 
samarbejder med de øvrige kirker i 
Grindsted. 
 
Kirken har et arbejdsfællesskab 
med en række andre kirker i Dan-
mark  -  De t  Danske  Mis -
sionsforbund. Læs mere på 
www.missionsforbundet.dk.  
 
På verdensplan er kirken repræ-
senteret i mange lande, og har et 
aktivt internationalt missions- og 
nødhjælpsarbejde.  
 
Ledelse  
Vestermarkskirken ledes af et me-
nighedsråd på syv personer. Større 
beslutninger træffes på menigheds-
møder, som afholdes 5 - 6 gange i 
løbet af året.   
 
Læs mere om kirken på 
www.vestermarkskirken.dk 

Formand for menighedsrådet 
Marien van Beest 
2231 6041 
marien@vestermarkskirken.dk 
 
Præst 
Charley Stephansen 
9797 1917 
charley@vestermarkskirken.dk 
 
Ungdomspræst 
Gert Bjørsted 
6170 0504 
bjorsted@gmail.com 
 
Praktisk koordinator 
Gitte Johansen 
7532 0374 
gitte@vestermarkskirken.dk 
 
Økonomi 
Ole Jensen 
3034 3211 
regnskab@vestermarkskirken.dk 
 
Smågrupper 
Charley Stephansen  
9797 1917 
charley@vestermarkskirken.dk 

Bønnekæde 
Tove Andersen 
5313 0535 
tovejulandersen@gmail.com 
 
Formand for  
Børne & Ungdomsarbejdet 
Maria Bjørsted 
5196 6788 
bus-formand 
@vestermarkskirken.dk 
 
Gospelkoret Room4Joy 
Erhardt Fisker 
7532 4008 
erhardt@vestermarkskirken.dk 
 
REFO (Seniorgruppe) 
Gert Kruse 
7529 7642 
hg.kruse@mail.dk 
 
Søndagsbrevet og Nyhedsmail 
Mona Bergholt 
2073 5063 
nyhed.vestermarkskirken 
@gmail.com 
Deadline hver torsdag kl. 12.00 

KontaktpersonerKontaktpersonerKontaktpersonerKontaktpersoner    

Kirkebladet udkommer hver anden måned  
(januar - marts - maj - juli - september - november). 
Deadline for indlæg til kirkebladet er d. 10. i måneden før udgivelse 
(februar - april - juni - august - oktober - december). 

Redaktionsgruppen modtager meget gerne konstruktive idéer og forslag til indhold 
og layout, samt indlæg der ønskes trykt i kirkebladet. 

Kirkebladsredaktion 
Peter Bergholt - peter@vestermarkskirken.dk 
Frank Engslund - frank@vestermarkskirken.dk 
Marien van Beest - marien@vestermarkskirken.dk 
Charley Stephansen - charley@vestermarkskirken.dk 

info@vestermarkskirken.dk - www.vestermarkskirken.dk  
Bank: Den Jyske Sparekasse, konto nr. 9686 074 000 2341  



 

DET SKER...DET SKER...DET SKER...DET SKER...    
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- til eftertanke 
 
At tro på andre mennesker(-s tro)... 
 
En stor del af min tro beror på hvad andre mennesker har fortalt mig. Dette virker måske som 
et tvivlsomt grundlag at leve sit liv på og mange vil hævde, at de ikke kan tro på noget uden at 
have bevis for det. Men det er egentligt ikke så mærkeligt, hvis man tænker lidt over det. 
 
Jeg tror, der findes en by, som hedder Madrid, selvom jeg aldrig har været der. Jeg kender 
dog troværdige folk, som har været der, og har fortalt om det. Jeg har læst geografibøger om 
Spanien og i nyhederne har jeg hørt om ting, som sker i Madrid. 
 
De fleste mennesker tror på atomteorien, læren om solsystemet, cellers og leverens funktion, 
selvom de ikke kan forklare og bevise alle detaljer om det. Men vi tror på teorierne fordi viden-
skaben har lavet forsøg, der underbygger teorierne og vi har tiltro til videnskaben. 
 
Så fortvivl ikke, hvis du ikke kan give en (teo-)logisk redegørelse for alt, hvad du tror om Gud. 
Mit og dit trosliv udfolder sig blandt andre mennesker og en vigtig del af troen er at dele vores 
liv med andre. Dette betyder at vores tro er ”farvet” af hvad vore venner oplever i deres liv 
med Gud og det er der ikke noget galt i. 

 
C.S. Lewis har skrevet om det: ”Et menneske, som viger tilbage for at tro på noget 
>>på en andens ord<<, sådan som nogle mennesker gør det mht. religion, må slå 
sig til tåls med intet at vide hele sit liv.” 
 

Fr@nk Engslund 


