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Julen i Vestermarkskirken 

Julekoncert med Julie Berthelsen 

Jeg glæder mig - Kaffesnak med Maria Bjørsted 

Side 6 

Side 14 

Side 4 - 5
 

Se, jeg forkynder jer en stor glæde,  
som skal være for hele folket:  
I dag er der født jer en frelser i  
Davids by; han er Kristus, Herren. 

Lukas kap. 2 v. 10 - 11. 



 
Forsidefoto: Adventsdekoration. Fotograf: Peter Bergholt 



 

 

Der var engang en 
konkurrence, som 
handlede om at være 
det mest omsorgsfulde 
barn. Vinderen var bare 
4 år gammel. Han vandt 
fordi han havde en nabo, 
som var en ældre mand. 
Han havde lige mistet 
sin kone, og en dag da 
han sad ude i haven og 
græd, gik denne lille 
dreng over i mandens 
have. Han gjorde ikke 
andet end at sætte sig op på mandens 
skød. Da hans mor spurgte ham hvad han 
sagde til naboen, svarede den lille dreng; 
ingenting. ”Jeg hjalp ham bare med at 
græde” 
Hver eneste dag møder vi i vores 
omgivelser åbenlyse behov fra andre 
mennesker. Vi kan dog ofte have svært ved 
at få øje på dem, da vi ofte har travlt, og 
skal nå en masse.  
 
Joh. 1:8 Ordet blev menneske og slog sig 
ned iblandt os. Gud elsker mennesker. Det 

har han altid gjort og det 
vil han blive ved med at 
gøre. Men for 2000 år 
siden viste han alle 
gennem hans søn hvem 
han var, og hvad der 
gemte sig inden i ham. 
Julen vil altid være det 
tidspunkt hvor Gud fik 
hud på. Nu var han ikke 
længere noget  
Abstrakt, man ikke rigtig 
kunne forholde sig til. Nu 
kunne Gud vise, at han 
ikke var bange for at tage 
en menneskeskikkelse 
på, vandre blandt os, og 

samtidig give alle mulighed for at se, mærke 
og høre hvem Gud er. 
 
Hvis du giver dig tid og ro til at tænke over 
hvad Gud egentlig gjorde julenat, da Jesus 
blev født på denne jord, så vil du sikkert 
blive fyldt med en forundring, glæde, håb og 
fred som ikke kan findes andre steder.  
Ingen andre trosretninger ville en Gud gøre 
noget lignende, som Gud gjorde 
gennem hans søn Jesus Kristus, 
fordi man ikke ville besmittes af det 
jordiske og menneskelige. 
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ANDAGTANDAGTANDAGTANDAGT    

Af Charley Stephansen, Præst 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    JULJULJULJUL    

JulemarkedJulemarkedJulemarkedJulemarkedJulemarkedJulemarkedJulemarkedJulemarked        
Lørdag den 9. november kl. 10.00 Lørdag den 9. november kl. 10.00 Lørdag den 9. november kl. 10.00 Lørdag den 9. november kl. 10.00 ----    16.30 16.30 16.30 16.30 åbner Vestermarkskirken 
dørene for årets julemarked, som er arrangeret i samarbejde mellem 
Dansk Folkehjælp lokalafdeling og Vestermarkskirken.  
 
Næsten alle kirkens lokaler er inddraget til boder m.m. og der vil være 
et  bredt udvalg af mange ting, og gode muligheder for at købe unikke 
julegaver. M.S. spejderne sørger for, at  der også vil være  gratis 
aktiviteter for børn, så det bliver en god oplevelse for hele familien. 
Kirkesalen bliver  indrettet som en hyggelig cafe, hvor man kan købe 
vafler,  hjemmelavet suppe, og som noget nyt vil der være levende 
musik og sang på scenen noget af dagen. 
  
Formålet med markedet er, at indsamle penge til julehjælp til mindre 
bemidlede familier i lokalområdet.    

JulekoncertJulekoncertJulekoncertJulekoncertJulekoncertJulekoncertJulekoncertJulekoncert         
Tirsdag d. 3. december 
indbyder 
Vestermarkskirken til 
årets julekoncert. 
Se omtale på side 6 her 
i kirkebladet.    
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    JULJULJULJUL    

Advent betyder kommeAdvent betyder kommeAdvent betyder kommeAdvent betyder kommeAdvent betyder kommeAdvent betyder kommeAdvent betyder kommeAdvent betyder komme        
Advent er forberedelse og forventning til julen, som fejrer, at Jesus 
kom til verden. Mange adventstraditioner handler netop om at glæde 
sig og tælle ned til den store julefest. Adventstiden begynder med 
første søndag i advent, som ligger fjerde søndag før juledag.  
Et lys mere tændes hver søndag, indtil de fire lys i adventskransen 
brænder og viser, at nu er det snart jul. Ligesom kalenderlys og 
kalendergaver handler adventskransen om at tælle ned til jul. 
3. søndag i advent fejres med De Ni Læsninger 
Velkommen i Vestermarkskirken til adventsgudstjenester søndag Velkommen i Vestermarkskirken til adventsgudstjenester søndag Velkommen i Vestermarkskirken til adventsgudstjenester søndag Velkommen i Vestermarkskirken til adventsgudstjenester søndag     
d. 1. december, 8. december, 15. december og 22. december.d. 1. december, 8. december, 15. december og 22. december.d. 1. december, 8. december, 15. december og 22. december.d. 1. december, 8. december, 15. december og 22. december. 

JulegudstjenesteJulegudstjenesteJulegudstjenesteJulegudstjenesteJulegudstjenesteJulegudstjenesteJulegudstjenesteJulegudstjeneste        
Tirsdag d. 24. december kl. 15.00 Tirsdag d. 24. december kl. 15.00 Tirsdag d. 24. december kl. 15.00 Tirsdag d. 24. december kl. 15.00 
er alle hjertelig velkomne til 
julegudstjeneste i Vestermarkskirken. 
Ved denne gudstjeneste vil vi få 
genfortalt juleevangeliet og synge 
flere af de gode og kendte julesalmer.    

Hollandsk Hollandsk Hollandsk Hollandsk Hollandsk Hollandsk Hollandsk Hollandsk 
GudstjenesteGudstjenesteGudstjenesteGudstjenesteGudstjenesteGudstjenesteGudstjenesteGudstjeneste        
2. juledag torsdag d. 26. 2. juledag torsdag d. 26. 2. juledag torsdag d. 26. 2. juledag torsdag d. 26. 
december kl. 11.00 december kl. 11.00 december kl. 11.00 december kl. 11.00 er der 
Hollandsk Julegudstjeneste 
i Vestermarkskirken. En 
gudstjeneste der det meste 
af tiden foregår på dansk, 
dog krydret med lidt 
Hollandske traditioner og 
sange.    

NytårskoncertNytårskoncertNytårskoncertNytårskoncertNytårskoncertNytårskoncertNytårskoncertNytårskoncert         
Søndag d. 29. december kl. 16.00 Søndag d. 29. december kl. 16.00 Søndag d. 29. december kl. 16.00 Søndag d. 29. december kl. 16.00 
fyrer Vestermarkskirken årets 
nytårskoncert af. 
Se omtale på side 7 her i kirkebladet. 
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

Igen i år er Vestermarkskirken vært ved en 
traditionel julekoncert, der også rummer 
de mere lyriske og melodiske grønlandske 
sange som Julie Berthelsen mestrer. 
 
Når Julie går på scenen, bliver hendes 
stemme således kun akkompagneret af Peter 
Dencker på keyboard, Mads Løkkegaard på 
guitar og Henrik Møller på kontrabas.  
Den lille besætning med de få instrumenter 
skal kaste et lys over Julies sange og skabe 
en tæt kontakt til publikum, med et nærvær 
som smitter af på leveringen af sangene.  
 
Til julekoncerten bliver der trukket på det 
solide bagkatalog i form af Julies tre 
albumudgivelser, og så bliver der tid til at 
præsentere nogle af de sange, som har 
inspireret Julie helt fra barnsben. Der er tale 
om grønlandske sange, der blandt andre er 
skrevet af Julies far og faster.  
 
Sange med budskaber og 
personlige historier fra en kultur, 
som man ikke hver dag stifter 
bekendtskab med i Danmark.  
Sangene vil blive krydret med 
små fortællinger, der sikrer, at 
den del af publikum, som ikke 
taler grønlandsk, også kan mærke 
stemningen.  
 

Julie siger selv om de alternative sange fra 
den grønlandske oprindelse: ”Jeg har erfaret 
fra tidligere, at de grønlandske sange virker 
meget stærke på publikum, fordi jeg fortæller 
historien bag, og man så selv kan forestille sig 
teksten til musikken.” 
 
Alt dette og så selvfølgelig et godt ”drys” jul! 
Med dette i mente, indbyder vi til Julekoncert i 
Vestermarkskirken 3. december 2013 kl. 
19.30. 
 
Billetter købes i Den Jyske Sparekasse, i 
Vestermarkskirken efter gudstjenesterne og 
på Billetnet.dk.  
Som noget nyt i år, kan der bestilles gavekort 
nu på event@vestermarkskirken.dk. 

JUULLIMI PILLUARITSIJUULLIMI PILLUARITSIJUULLIMI PILLUARITSIJUULLIMI PILLUARITSI    

----    GLÆDELIG JULGLÆDELIG JULGLÆDELIG JULGLÆDELIG JUL    
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… der lyder latter, stemningen er i top og 
der er en god atmosfære!  
Sådan kommer det til at blive, når 
Nytårskoncerten 2013 er skudt i gang. 
 
Som afløser for Vestermarkskirkens 
julekoncert 3. juledag, 
forsøger vi i år at 
starte en ny tradition 
med en Nytårskoncert 
d. 29. december kl. 
16.00 – 18.30.  

 

Vi har 
valgt tidspunktet kl. 16.00, så 
børnefamilier har nemmere ved at deltage.  
 
Koncerten vil bestå af ca. to timers meget 
forskellig musik og sang med en kaffepause 

midtvejs. Heidi Kjeldgaard og Frank 
Engslund bliver konferencier. De styrer 
”slagets gang” og krydrer med korte 
indslag i løbet af eftermiddagen.  
 

 
Det er Vestermarkskirkens 
gode, musikalske kræfter, 
der kommer på scenen: 
Room4Joy, Teens/
Kids4Joy, GROWbandet, 
lovsangs-gruppen, et 

boyband og andre grupper samlet til 
lejligheden, fælles-sang og mm. Det bliver 
helt sikkert en god, spændende, sjov og 
anderledes eftermiddag.  
Både børn, unge og voksne i alle aldre 
medvirker – altså en eftermiddag for hele 

familien.  

FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    KONCERTKONCERTKONCERTKONCERT    

Entré inkl. kaffe og kage 
Voksne 50 kr. 
Unge 12 – 17 år 30 kr. 
børn gratis. 
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FOKUSFOKUSFOKUSFOKUS    

Mellem 60 – 90 børn, voksne og pensionister er mødt 
op til mandagsspisning den sidste mandag i måneden,  
har nydt den gode mad, og hygget sig med hinanden 
en times tid. Spejderforældrene giver udtryk for, at det 
er dejligt med en friaften fra kødgryderne og opvasken, 
og gospelkoret nyder at kunne mødes og spise 
sammen, inden de går ind til kor.  

Middagen er åben for alle, og sidste gang var der en af 
spejderforældrene der havde inviteret et par kollegaer 
med. Det er lige det der er meningen. Vi har brug for 
socialt fællesskab, men det kan være svært at nå, at få 
inviteret gæster i en travl hverdag. Gør brug af mulig-
heden for, at invitere nogen ud at spise for kun 30 kr. 

Omkring 3700 spejdere indtog d. 1. august lejren ”Trampolin” i Sverige i sommers, for at 
fejre indvielsen af Equmeniascout. Vi havde været meget tidligt oppe, så vi ankom allerede 
tidligt på eftermiddagen. Lejren så ved første øjekast utrolig kaotisk ud. Der var telte og 
presenninger så langt øjet rakte, men det viste sig at der var orden i kaosset. Hele lejren 
var delt op i sogne, som 
var delt op i byer. Hver 
trop fik så tildelt en 
”firkant” i en by, som de 
kunne bo på. Man lave-
de mad og dagsaktivi-
teter med sin trop. 
Equmenia er samlings-
navnet for børne- og 
ungdomsarbejdet inden-
for Equmeniakirken i 
Sverige. Equmeniakirken opstod i 2007, da den svenske Missionskirke, Metodistkirke og 
Baptistkirke besluttede at slå sig sammen. Equmeniascout er så, som navnet hentyder, 
spejderarbejdet indenfor Equmenia. 



 

 

 

    
NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Mandag d. 4. På værksted 
Mandag d. 11. På værksted 
Mandag d. 18. På værksted 
Mandag d. 25. På værksted 
 

DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Mandag d. 2. På værksted 
Derefter juleferie... 

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

 

 

 

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Torsdag d. 7. Klippe klistre 
Torsdag d. 14. Hangout 
Torsdag d. 21. Tur til Blåhøj. Afgang kl. 18.30 
Torsdag d. 28. Jeg følger med 
 

DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Torsdag d. 5. Forsøget 
Torsdag d. 12. Hangout 
Fredag d. 13. Juleafslutning sammen med GROW 

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

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Fredag d. 1. Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 15. Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 29. Ungdomsmøde kl. 20.00 
 

DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Fredag d. 13. Juleafslutning sammen med Rizky Ungdomspræst: Gert Bjørsted, tlf. 6170 0504,  

mail: bjorsted@gmail.com 

   

  Bæver/Ulve Junior/Trop Seniorer 
  0. - 3. klasse 4. - 7. klasse Fra 14 år 
NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Mandag d. 4.            - - - - - Forberedelse til Julemarked - - - - - 
Lørdag d. 9.          - - - - - Julemarked - - - - - 
Mandag d.11. Musiker  Snigning 
Fredag d. 18. Musiker  Kort 
Mandag d. 25. Musiker  Se hvad der sker 
 

DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Mandag d. 2.  Juleløb  Nisseløb 
D. 6. - d. 8.      - - - - - Adventsweekend - - - - - 
Mandag d. 9.             - - - - - Juleferie - - - - - 
 

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

SPEJDERNE I VESTERMARKSKIRKENSPEJDERNE I VESTERMARKSKIRKENSPEJDERNE I VESTERMARKSKIRKENSPEJDERNE I VESTERMARKSKIRKEN 

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

VGK VGK VGK VGK     
GOKARTKLUBGOKARTKLUBGOKARTKLUBGOKARTKLUB 

RIZKY BIZNEZZ RIZKY BIZNEZZ RIZKY BIZNEZZ RIZKY BIZNEZZ 
TEENAGEKLUBTEENAGEKLUBTEENAGEKLUBTEENAGEKLUB 

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

 

 

 

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Søndag d. 3. David og Goliat 
Søndag d. 10. David skåner Saul 
Søndag d. 17. David og Batseba 
Søndag d. 24. Gabriel på besøg hos Zakarias 
 

DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Søndag d. 1. Johannes Døberens fødsel 
Søndag d. 8. Advent 
Søndag d. 15. Gabriel på besøg hos Maria 
Søndag d. 22. Julenat - Jesu fødsel 

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

BØRNEKIRKEN IBØRNEKIRKEN IBØRNEKIRKEN IBØRNEKIRKEN I    
VESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKEN 



 

Fredag 1. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Søndag 3. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke, nadver og kollekt 
 
Mandag 4. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 5. 09.30 Bedemøde for Israel 
Onsdag 6. 19.00 Onsdagsbøn 
  19.00 Caféaften med Aids Care 
Torsdag 7. 13.30 Refo 
  19.00 Rizky Biznezz 
Lørdag 9. 10.00 Julemarked i samarbejde med ASF Dansk Folkehjælp 
Søndag 10. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Gert Bjørsted - Børnekirke 
   Efterfølgende kirkefrokost 
 
Mandag 11. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 12.  Et døgn med bøn 
Onsdag 13. 10.30 Seniorkirken 
  19.00 Onsdagsbøn 
Torsdag 14. 09.30 Bedemøde for kvinder. Ribersvej 154, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 15. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Søndag 17. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
   Under gudstjenesten er der Tag Troen Med Hjem - samling 
 
Mandag 18. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 20. 19.00 Onsdagsbøn 
Torsdag 21. 09.30 Bedemøde for kvinder. Ulknudvej 6, Ansager 
  19.00 Rizky Biznezz 
  19.00 Caféaften, Israel 
Søndag 24. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste med dåb. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
 
Mandag 25. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  18.00 Mandagsspisning 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 27. 19.00 Onsdagsbøn 
Torsdag 28. 09.30 Bedemøde for kvinder. Nollundvej 77, Grindsted 
  18.30 Rizky Biznezz 
Fredag 29. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
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PROGRAM NOVEMBER 2013PROGRAM NOVEMBER 2013PROGRAM NOVEMBER 2013PROGRAM NOVEMBER 2013 
Vestermarkskirken 



 

Søndag 1. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke, nadver og kollekt 
 
Mandag 2. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub  
Tirsdag 3. 09.30 Bedemøde for Israel 
  19.00 Julekoncert med Julie Berthelsen 
Onsdag 4. 19.00 Onsdagsbøn 
Torsdag 5. 13.30 Refo 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 6.  Adventsweekend, Spejder 
Lørdag 7.  Adventsweekend, Spejder 
Søndag 8. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
   Efterfølgende Julefrokost 
 
Mandag 9. 17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 10.  Et døgn med bøn 
Onsdag 11. 10.30 Seniorkirken 
  19.00 Onsdagsbøn 
Torsdag 12. 09.30 Bedemøde for kvinder. Nørre Torv 4, 3. sal lejl. 5, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 13. 18.00 GROW Julefrokost  
Lørdag 14. 14.00 Christmas Fun 
Søndag 15. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. De 9 læsninger 
 
Mandag 16. 19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 18. 19.00 Onsdagsbøn 
Søndag 22. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste.  
   Taler: Charley Stephansen 
   Børnekirke 
 
Tirsdag 24. 15.00 Julegudstjeneste.  
   Taler: Charley Stephansen 
 
Torsdag 26. 11.00 Hollandsk Gudstjeneste. 
   Taler: Gert Bjørsted 
   Efterfølgende spisning 
 
Søndag 29. 16.00 Nytårskoncert 
 
Tirsdag 31. 15.00 Nytårsgudstjeneste.  
   Taler: Gert Bjørsted 
  

PROGRAM DECEMBER 2013PROGRAM DECEMBER 2013PROGRAM DECEMBER 2013PROGRAM DECEMBER 2013 
Vestermarkskirken 



 

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

 

 

 

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Søndag d. 10. Kirkefrokost kl. 12.00 
Mandag d. 25. Mandagsspisning kl. 18.00 
 

DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Søndag d. 8. Julefrokost kl. 12.00 
 
Mandagsspisning 
For alle, der har lyst til at slippe for madlavningen og 
opvasken, og vil hygge sig sammen med andre. Brug 
anledningen til at invitere en ven eller nabo på middag. 
Pris: kr. 30,00. Børn kr. 15,00. 
Tilmelding senest søndag kl. 17.00 til Gitte Johansen, 
gitte@vestermarkskirken.dk eller sms 2896 1140. 

CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK 
PRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERER 

 

 

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Onsdag d. 13. Christian Linde taler 
 

DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Onsdag d. 11. Charley Stephansen taler 

Kontaktperson: Kjell Benndahl, tlf. 7531 0983,  
mail: ikb@paradis.dk 

SENIORKIRKENSENIORKIRKENSENIORKIRKENSENIORKIRKEN 

Booking af lokaler til enkeltstående arrangementer i 
Vestermarkskirkens lokaler skal ske ved henvendelse til 
Gitte Johansen, tlf. 7532 0374 eller mail 
gitte@vestermarkskirken.dk 

LOKALEBOOKINGLOKALEBOOKINGLOKALEBOOKINGLOKALEBOOKING 

WWW.VESTERMARKSKIRKEN.DKWWW.VESTERMARKSKIRKEN.DKWWW.VESTERMARKSKIRKEN.DKWWW.VESTERMARKSKIRKEN.DK    

 

 

MENIGHEDSMØDEMENIGHEDSMØDEMENIGHEDSMØDEMENIGHEDSMØDE    
Onsdag d. 15. januar 
    
MENIGHEDSWEEKENDMENIGHEDSWEEKENDMENIGHEDSWEEKENDMENIGHEDSWEEKEND    
31. januar - 2. februar 2014 
 
CAFÉAFTEN MED LISBETH OG KURT TERPCAFÉAFTEN MED LISBETH OG KURT TERPCAFÉAFTEN MED LISBETH OG KURT TERPCAFÉAFTEN MED LISBETH OG KURT TERP    
Torsdag d. 16. januar 2014 
 
ÅRSMØDEÅRSMØDEÅRSMØDEÅRSMØDE    
Søndag d. 30. marts 
 
CAFÉAFTEN MED HENRI NISSENCAFÉAFTEN MED HENRI NISSENCAFÉAFTEN MED HENRI NISSENCAFÉAFTEN MED HENRI NISSEN    
Torsdag d. 10. april 2014 

VIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOER 

 

 

NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Torsdag d. 7. kl. 13.30 Per Weber - Israel 
   Per Weber har gennem 42 år været ansat som landssekretær i Ordet og Israel. 
 

DECEMBERDECEMBERDECEMBERDECEMBER    
Torsdag d. 5. kl. 13.30 Adventsmøde med Børge Jørgensen og Co. 
   Kom og syng med 

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

REFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDET 
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FOKUSFOKUSFOKUSFOKUS    

Fra omsorgsgruppen er der et stort ønske 
om at række ud til de mennesker der har 
svært ved at få dagligdagen til at fungere. 
Det er tanken at tilbyde alt muligt praktisk 
arbejde, fra at slå græs til rengøring osv.  
For at tydeliggøre det som vi vil er der 
lavet en folder (se nedenunder), der bl.a. 
findes i Vestermarkskirkens information. 
Her opfordres man til at ringe når du har 
brug for hjælp, men også hvis du vil tilbyde 
din hjælp til andre. 
Du er altid velkommen til at kontakte os 
med spørgsmål eller idéer på tlf 5096 5345 
eller på omsorg@vestermarkskirken.dk.  
Vi glæder os til at mødes med dig. 

 
 
 
Næste kursus 
foregår i 2014: 
  
D. 5. februar  
kl. 18.30 - 21.30 
D. 22. februar 
kl. 9.00 - 16.00 
D. 15. marts  
kl. 9.00 - 16.00 
 
 
 

PREP står for Praktiske Redskaber for 
Engagerede Parforhold. Det er et 
forebyggende og relationsudviklende kursus 
for par. 
Kurset består af en blanding af oplæg, 
filmklip og samtaler med sin partner.  
Pris pr. par er 750 kr. 
 
For yderligere information og tilmelding, tag 
brochure i Vestermarkskirkens information 
eller se www.vestermarkskirken.dk. 
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

Denne gang mødtes jeg med Maria Bjørsted. 
Maria er gift med Gert, der arbejder som 
ungdomspræst i Vestermarkskirken. Mens vi 
snakkede over en kop kaffe i deres hus i 
Mariager fortalte Maria hvor meget hun og 
deres to piger Maja og Nanna havde lyst til at 
flytte til Grindsted for at være en del af 
menigheden. Men for at komme der ned er 
der først et hus der skal sælges. (Huset er 
solgt red.) 
 
For at lære Maria bedre at kende, fik hun 
mulighed for at svare på 6 spørgsmål. 
 
Hvad gør at du virkelig trives? 
At være sammen med mennesker hvor jeg 
kan slappe af og føle mig værdsat. 
En hyggelig søndag eftermiddag sammen 
med familien, hvor vi har god tid til at være 
sammen. 
At blive brugt i tjeneste for Gud, hvor jeg får 
lov til at komme lidt ind under huden hos 
andre og måske hjælpe lidt videre i livet. 
Ellers ved at dele af egne erfaringer. Især i 
arbejdet med teenagere og unge. 
At have god tid i køkkenet, gerne til at forsøge 
at lave noget nyt. 
At læse en god bog.  

Hvad udfordrer dig? 
At bygge teenage og ungdomsarbejde og 
være med i forkyndelse og sjælesorg der.  
At bygge kirke i det hele taget. 
At få lov til at følge et medmenneske et stykke 
i livet, også når livet gør ondt.  
 
Hvilken ting som du møder i din hverdag 
kan gøre dig glad? 
Tid til at være sammen med børnene på deres 
præmisser. En gåtur i skov eller ved vandet i 
godt vejr. 
Solen der skinner. En uventet opmuntring. At 
se mennesker omkring mig lykkes. Bønnesvar 
og Guds direkte tale/ledelse i mit liv.   

KA
FF
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Af Marien van Beest 
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

Julekoncert
Julie Berthelsen og
akustisk trio

3. dec. 2013 kl. 19.00.
Pris 175,- kr.

Arrangør: Vestermarkskirken

Billetter kan købes via Den Jyske Sparekasse i
Grindsted, på billetnet.dk eller i Vestermarkskirken.

Julehilsen 
Kære venner i Vestermarkskirken 
Om kort tid skal vi tage afsked med endnu et 
år, og jeg vil gerne sige tak for den omsorg, I 
har givet mig. 
Tak for besøg og enhver kontakt på forskellig 
vis. I tænder lys på min vej i hverdagen. 
Må Gud velsigne jer alle og kirkens 
arbejde fremover. 
 
Kærlig hilsen Anna Boelskifte 

Hvilke begivenheder i dit liv har haft stor 
betydning for dig? 
Da jeg blev gift med Gert og børnenes fødsler. 
Da jeg blev kørt ned af en knallert i 2003 og 
hele mit liv tog en kraftig ændring, fordi min 
hverdag måtte sættes ned i tempo.  
 

Hvilke karaktertræk ved en person tiltaler 
dig: 
Ægthed, ærlighed, åbenhed og spontanitet.  
 

Hvad slags litteratur ud over Bibelen 
sætter du højest pris på at læse? 
Jeg læser gerne en god roman, for så slapper 
jeg rigtig af. Gerne en med et kristent 
budskab.  
Teologi. Madopskrifter og kogebøger.   
 
Fra Vestermarkskirken ønsker vi også at der 
hurtig må komme en løsning på salg af huset 
og at hele familien kan komme ned til 
Grindsted. 
 
Tak til Maria for din gæstfrihed. På to timers 
køretur hjem, tænkte jeg hvor taknemmelig vi 
som menighed må være for at kunne arbejde 
sammen med Maria og Gert. 

Efter interviewet blev Maria og Gert’s 
hus i Mariager solgt og de er netop 
flyttet i et hus i Grindsted.  
Især pigerne Maja og Nanna glæder sig, 
men alle kan de se frem til en bedre 
sammenhængende hverdag som 
familie. 
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Sensommeren bød ikke blot på masser af sol men også på lækker gospelsang og varmt 
fællesskab da Room4Joy og Vestermarkskirken holdt gospelfestival. Tore W. Aas, 
bedst kendt som dirigenten i Oslo Gospel Choir, brugte en weekend sammen med 
gospelglade folk fra Grindsted og (en ret stor) omegn. 
Her er to oplevelser fra weekenden. 

Af Frank Engslund 

FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    TILBAGEBLIKTILBAGEBLIKTILBAGEBLIKTILBAGEBLIK    

Rita Belland, lovsangsleder og pianist: 
En weekend som jeg i første omgang, ikke 
ville være med til, blev livsforvandlende for 
mig. Tore Aas fortalte lørdag aften, om 
hvordan OGC arbejder, at de tæller ikke 
terningkast eller stjerner i aviser efter en ny 
cd/koncert, men men målet er at velsigne. Jeg 
blev bare nødt til at være med om søndagen! 
Han havde en inderlig og meget inspirerende 
måde at undervise på, og koncerten blev bare 
en sådan positiv oplevelse for alle. 
Det er jo kun det jeg ønsker med mit arbejde i 
kirken! At velsigne! 
"Bless the Lord, oh my soul" 

 
 

Jens Erik Kristensen, korleder og organist: 
Jeg overdriver ikke hvis jeg siger: ”Det var ret 
godt, jeg er meget begejstret! Min oplevelse er 
ganske vist farvet af, at jeg er stor fan af Tore 
Aas og hans måde at arbejde med kor. Der er 
ikke så meget show over det og stilen er 
meget afslappet.” 
Tore Aas har skrevet et hav af gode sange og 
vi brugte udelukkende hans egne 
kompositioner denne weekend. Teksterne er 
fantastiske og så kan han ikke lade være med 
at fortælle om Jesus midt i korøvelsen. Fokus 
er rettet mod det væsentlige og ikke så meget 
på overfladiske ting. Vi synger også nogle af 
hans sange i Room4Joy, og sangene fra 
festivalen er alle så glade for, at vi bare må 
have dem med. 
Jeg håber vi gentager successen og holder 
gospelfestival med Tore Aas næste år. 
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Lisbeth Lysholm: 
Da jeg hørte at bibelmaraton kom til 
Vestermarkskirken var jeg slet ikke i tvivl, jeg 
skulle bare være med.  
Tidligere er det aldrig lykkedes mig at 
færdiggøre bibelen fra ende til anden. Denne 
gang føler jeg, at fordi vi gør 
det sammen, når jeg i mål. 
 
Jeg har fundet mit eget sted 
og tid at læse. Jeg sidder 
ved køkkenbordet  hver 
morgen kl. 5.15 til kl. 5.45, 
så er der tid til at læse de 
kapitler der hører til dagens lektier, læse 
noterne, som vi får tilsendt hver gang samt 
slutte med bøn, inden resten af familien 
begynder at røre på sig. 
 
På depotmøderne hver anden tirsdag graver 
Erik et spadestik dybere ned i de kapitler vi 
har læst. Det er med til at holde gejsten oppe 
og giver energi til at læse de næste kapitler. 

Det er fantastisk at alt i bibelen på 
den ene eller anden måde peger på 
Jesus og hvad han gjorde og gør for 
os hver dag. 

Birthe Engslund: 
At være deltager i bibelmaraton er spænden-
de og indholdsrigt. Jeg læser hver morgen, 
det bliver ofte til flere kapitler, fordi jeg synes 
det er spændende og så skal jeg lige have 
næste kapitel med. 

 
Jeg har før læst hele 
bibelen, men denne gang er 
jeg meget glad for alle Eriks 
notater, som forklarer mange 
ting, jeg ikke før har forstået 
eller tænkt over. 
 

Sidste gang startede Erik med den aronitiske 
velsignelse, den fik pludselig en helt ny 
betydning for mig. Tænk den lyses i dag i alle 
kirker hver søndag efter gudstjenesten over 
os alle, og den gælder alle folkeslag, som Gud 
lovede Abraham. Det skriver Paulus i 
Galaterbrevet 3.6-9. 
Jeg ser frem til næste samling med stor 
forventning. 

FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    BIBELMARATONBIBELMARATONBIBELMARATONBIBELMARATON    

Bibelmaraton fortsætter frem til jul og 
starter op igen i starten af 2014. Det er 
muligt at komme med. Kontakt Frank 
Engslund eller Marien van Beest - se 
kontaktoplysniger på side 18. 

Bibelmaraton i Vestermarkskirken har nu været igang i siden august må-
ned, hvor en flok mødes hver 2. uge til de såkaldte depotmøder. Her er der 
hver gang besøg af Erik Mortensen, Tylstrup, der underviser. 
Vi har spurgt et par af deltagerne om at fortælle deres oplevelse af at være med. 

Af Frank Engslund 
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INFOINFOINFOINFO    

 

Vestermarkskirken er en åben kirke, 
der byder alle velkomne. Det er en 
selvstændig kirke, der selv er 
ansvarlig 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 
Danmark - Det 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 
menighedsråd på syv personer. 
Større beslutninger træffes på 
menighedsmøder, 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 
 
Søndagsbrevet og Nyhedsmail 
Mona Bergholt 
2073 5063 
nyhed.vestermarkskirken 
@gmail.com 
Deadline hver torsdag kl. 12.00 

Smågrupper 
Charley Stephansen  
9797 1917 
charley@vestermarkskirken.dk 
 
Bønnekæde 
Tove Andersen 
5313 0535 
tovejulandersen@gmail.com 
 
Formand for  
Børne & Ungdomsarbejdet 
Kirsten Højgaard Jensen 
3023 7529 
bus-formand 
@vestermarkskirken.dk 
 
Gospelkoret Room4Joy 
Erhardt Fisker 
7532 4008 
erhardt@vestermarkskirken.dk 
 
Seniorkirken 
Kjell Benndahl 
7531 0983 
ikb@paradis.dk 
 
REFO (Seniorgruppe) 
Gert Kruse 
7529 7642 
hg.kruse@mail.dk 

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 
Leif Vestergård (fotograf) - birgitogleif@gmail.com 

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

Nutidens julemænd ligner deres forbillede, 
Sct. Nikolaus, nogenlunde lige så meget som 
Shu Bi Du A's Jesusbarn, der bliver født på 2. 
sal i Magasin, ligner den Jesus som Maria 
svøbte i et klæde og lagde i krybben. Man 
skal grave et godt stykke ned under over-
fladen på vores julefejring for at finde ud af 
hvad det egentlig handler om. Men i stedet for 
at rynke på næsen af juleræset og alt glitter-
stadset kunne vi jo prøve at finde ud af hvad 
det betyder og fortælle os selv og hinanden 
historierne bag traditionerne så vi får 
meningen og budskabet bag julen frem.  
 
Jeg har gravet lidt i julemandens historie. 
Nikolaus var født i 300-tallet af rige forældre 
som gav ham kristen opdragelse og fik ham 
døbt inden de døde mens Nikolaus endnu var 
meget ung. Han gav formuen væk som det 
var almindeligt for så mange af de kristne 
dengang og kom i tjeneste ved kirken. Her 
endte han som biskop i den græske by, Myra. 
 
Der var forfølgelser af de kristne og fængsel 
med tilhørende tortur var slet ikke ukendt for 
Nikolaus. Han havde dog stadig en stor 
længsel efter at gøre godt mod andre 
mennesker og der findes en række historier 
om hans godhed. Han hjalp f.eks. 3 piger i en 
fattig familie fra at blive solgt til prostitution 
ved at betale deres medgift så de kunne blive 
gift i stedet. Dette skete i hemmelighed for 
Nikolaus var interesseret i at give Gud æren 

for sin hjælpsomhed. Han smed to 
pengesække ind ad det åbne vindue og en 
tredje ned gennem skorstenen, hvor den 
landede i en af de sokker som hang til tørre 
ved kaminen. Det er fra denne fortælling vi har 
idéen om at julemanden kommer ned gennem 
skorstenen og lægger ting i børnenes 
julesokker. 
 
Nikolaus' helgen dag er den 6. december og 
han er den næstmest populære helgen i den 
katolske kirke, kun overgået af Jomfru Maria. 
Han er helgen for sømænd, børn, købmænd, 
kriminelle og alle man ikke kan stole på. I 
Danmark findes mere end 20 Nikolai-kirker. 
Det var hollænderne som tog historierne om 
Nikolaus (Sinter Klas) med til USA i 1600-
tallet. Her mødte Nikolaus sin engelske 
”fætter”, Father Christmas, og Santa Claus var 
på banen. Han kom en tur gennem Coca 
Colas PR afdeling og er den julemand vi 
kender med rød frakke og hvidt skæg. 
 
Nikolaus ville nok have betakket sig for at gå i 
dette kostume i sydens varme og han var ikke 
optaget af om børn var søde eller frække. Han 
ville gøre godt mod andre og det var ikke for 
at iscenesætte sig selv men for at glæde 
andre og ære Gud. 
 
Søg evt. på ”julemandens historie” på 
internettet hvis du vil læse flere historier om 
Nikolaus. 

Af Frank Engslund 
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til eftertanke 
 
Jeg skal dø! 
 
Langsomt gik det op for mig at verdens centrum ikke var mig og menneskeheden ville leve 
videre uden mig en dag. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var... måske sidst i tyverne... 
 
Jo ældre jeg bliver des mindre føler jeg mig og jo mere går det op for mig, at når jeg dør, 
fortsætter verden uden mig. Det er interessant at jo ”større” jeg bliver, des mindre føler jeg 
mig. Universet er så stort og jeg er så lille.  
Geologer mener jorden er ca 4,5 mia år gammel. Mit menneskeliv er så kort tid sammenlignet 
med det. 
Endnu mere interessant bliver det hvis vi tænker på Gud. Han eksisterer ikke blot i tiden, Han 
har skabt den. Det var Hans idé! TIDEN og alt der foregår i den!!! Det er egentlig ret vildt. Hvis 
der ingen mennesker var, ville Gud stadig være Gud. Gud er en realitet i sig selv. 
Tænk at Gud - skaber af universet, tiden, livet... - har valgt personligt fællesskab med mig.  
 
Gud er Gud uanset hvad jeg mener om den sag. Men Gud ønsker at være 
omdrejningspunktet i dit og mit liv så vores tilsyneladende ubetydelighed, kredser om Hans 
fuldkommenhed og evighed. I det perspektiv giver jeg mening. Set i geologisk lys er et enkelt 
menneske et ubetydeligt komma. Set i Guds lys er hvert menneske umådeligt værdifuldt. 
 
Derfor skal vi behandle os selv og hinanden respektfuldt og kærligt. 
 

Fr@nk Engslund 


