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KIRKE
MAGASINET
Vestermarkskirken
Nymarksvej 3
7200 Grindsted

info@vestermarkskirken.dk
www.vestermarkskirken.dk
facebook.com/vestermarkskirken

Bank:
Den Jyske Sparekasse
konto nr. 8210 0740002341

MobilePay eller Swipp 9153 8448

Vestermarkskirken er en åben kirke, der
byder alle velkomne. Det er en selv-
stændig 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 og omegn. Kirken har et arbejdsfællesskab
med en række andre kirker i Danmark - Det Danske Missionsforbund. Læs mere på
www.missionsforbundet.dk.
På verdensplan er kirken repræsenteret i mange lande og har et aktivt internationalt
missions- og nødhjælpsarbejde.
Vestermarkskirken ledes af et menighedsråd på syv personer. Større beslutninger træffes
på menighedsmøder, som afholdes 5 - 6 gange i løbet af året.

Charley Stephansen - 9797 1917
charley@vestermarkskirken.dk

Gert Bjørsted - 6170 0504
bjorsted@gmail.com

Gitte Johansen - 2896 1140
gitte@vestermarkskirken.dk

Marien van Beest - 2231 6041
marien@vestermarkskirken.dk

Ole Jensen - 3034 3211
regnskab@vestermarkskirken.dk

Britta Kristensen - 5042 5228
omsorg@vestermarkskirken.dk

Tove Andersen - 5313 0535
tovejulandersen@gmail.com

Maria Bjørsted - 5196 6788
bus-formand@Vestermarkskirken.dk

Lars H. Skovgård - 6094 9323
laskoje@gmail.com

Anni Schrøder - 2266 3824
anni@vestermarkskirken.dk

Gert Kruse - 7529 7642
hg.kruse@mail.dk

Mona Bergholt - 2073 5063
nyhed.vestermarkskirken@gmail.com

Kirkemagasinet udkommer 4 gange om
året i starten af månederne januar, april,
juli og oktober.
Deadline for indlæg til Kirkemagasinet er
d. 1. i måneden før udgivelse (1. decem-
ber, 1. marts, 1. juni og 1. september)

Redaktionsgruppen modtager meget
gerne konstruktive idéer og forslag til
indhold, temaer og udformning samt
indlæg, der ønskes trykt i
kirkemagasinet.

Redaktionen bag kirkemagasinet er:
● Peter Bergholt

peter@vestermarkskirken.dk
● Frank Engslund

frank@vestermarkskirken.dk
● Marien van Beest

marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen

charley@vestermarkskirken.dk
● Jacob Højgaard Jensen

jhjensen91@gmail.com
● Anna Boelskifte

Socialt arbejde i Grindsted - side 4

Menighedsweekend i Vestermarkskirken - side 6

Profetskole 2,0 - side 7

Kaffesnakken med Erhardt Fisker - side 10

Lovsangskoncert med Arvid Asmussen - side 11

Børnekirken i Vestermarkskirken - side 13

Det Danske Missionsforbund Vision 2022 - side 15

LÆS
I DETTE

NUMMER
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HAR ATEISTISK
SELSKAB RET I
DERES PÅSTANDE?

AF CHARLEY STEPHANSEN

PRÆ
ST

Ateistisk selskab har for nylig
fremført deres kampagne med
busreklamer i Århus, og det
har skabt en hel del debat
både i aviserne og på nettet.

Deres påstande om at: ”Hvorfor koster
tro noget og hvorfor tro på en Gud”, har
fået mange i blækhuset og prøvet at
forsvare eller argumentere imod deres
påstande. Dialogen har ikke gået stille
for sig og det er tit endt med
mudderkastning fra begge sider.

Jeg tror ikke, at deres påstande er
sande, men hvis det er deres opfattelse
af kristendommen og måske religion i det
hele taget, så kan jeg godt forstå de ikke

synes det er nødvendigt at beskæftige
sig med den slags. På den anden side
tror jeg at mange i ateistisk selskab er
mennesker som er kommet i klemme
inden for kirken, sekter eller andre
trosretninger. De har enten fået et
forvrænget billede eller erfaring som har
gjort at de har forkastet troen. De har
haft en længsel eller tro på at der måtte
være mere mellem himmel og jord end
det vi lige kan tage og føle på. De har
ikke fået deres længsel opfyldt af sikkert
vidt forskellige grunde, men har derfor
vendt troen ryggen og gået ind i f.eks.
ateistisk selskab.

Jeg kan ikke lade vær med at tænke på
den første kirke som blev startet i pinsen
efter Jesus var faret til himmels. I
apostlenes gerninger 2:41-46 står der de

havde et aktivt fællesskab, de oplevede
Guds udførte mirakler, de hjalp hinanden
og delte ud af deres goder til andre, der
var en glæde og ydmyghed som
prægede dem og sidst, men ikke mindst
var de vellidt af alle mennesker. Mange
følte sig draget til deres fællesskab og de
voksede hurtigt.

Jeg tror at hvis mennesker så mere af
dette i vores land, så ville ateistisk
selskab ikke få så meget plads. Vi
skylder at være saglige og venlige i
debatten, men mest af alt taler
handlinger altid mere end ord. Lad os
vise i handling at det er fantastisk at tro
på Gud og tro koster noget fordi det
hjælper rigtig mange til en bedre
livskvalitet.
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SOCIALT ARBEJDE
I GRINDSTED

 Vi har samarbejde med Kontakten omkring netværksfamilier for
syriske flygtninge, formiddagscafe, mandagsspisning og ”Giv en
hånd til Grindsted”. Det er vi rigtig glade for, men oplever at
lysten til at gøre endnu mere presser sig mere på.

Efter at Johannes Johansen og undertegnede havde været på
besøg i Silkeborg, hvor 8 kirker er gået sammen om et socialt
netværk i samarbejde med kommunen og Blå Kors, gav det os
blod på tanden. Kunne sådan noget også opstå i Grindsted?

Vores drøm om at starte et socialt netværk sammen med kirker,
foreninger og kommunen voksede endnu mere inden i os.
Denne gruppe som går i spidsen for dette netværk, består af

Allan Hansen, Johannes Johansen, Erhardt Fisker og Jens
Sørensen.

Vi samlede vores samarbejdspartnere og venner til et uformelt
møde hvor vi præsenterede vores tanker.
På mødet delte vi vores drømme om et netværk hvor vi kan:

·  inspirere foreninger, kirker og enkeltpersoner til at
hjælpe udsatte

·  koordinere konkret diakonalt arbejde til så mange som
muligt.

·  At styrke den enkelte forening og tilbyde kompetencer
til både forening og foreningsmedlemmer, som ikke
ville være muligt at afholde på egen hånd af
økonomiske og organisationsmæssige årsager.

AF CHARLEY STEPHANSEN

PRÆ
ST

Vestermarkskirken har gennem de senere år oplevet at
behovet og lysten til at hjælpe vores lokalsamfund har
været stigende. I dag har vi samarbejde med Dansk
Folkehjælp om julemarked til fordel for udsatte familier.
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PRÆ
ST

Vore samarbejdspartnere var meget åbne og havde lyst til at
være med, men skulle dele det med deres bagland først.
Imellem tiden have Erhardt Fisker, som er leder af frivilligrådet i
kommunen og aktiv del af hele denne proces, ikke sovet om
natten. Han vidste på baggrund af hans engagement at Frisam
(mødested for de frivillige sociale foreninger og grupper i Billund
kommune) prøver at gøre meget af det vi drømmer om. Erhardt
talte med Frisam og iværksatte et møde, hvor vi kunne prøve at
se om vi kunne samarbejde.

Frisam var meget imødekommende og positive over vores
ønske om at samarbejde og de lyttede på vores drømme og
visioner. I slutningen af mødet var alle interesseret i at prøve at
arbejde videre på få et konkret samarbejde i stand. Gruppen
består af repræsentanter fra folkekirken, Indre Mission,
Vestermarkskirken og frisams bestyrelse og Erhardt Fisker som
vejleder, mægler og repræsentant for frivilligrådet i Billund
kommune.

Hvordan dette samarbejde kommer til at se ud i fremtiden er
ikke til at sige noget om på nuværende tidspunkt, men der er
store muligheder for at dette samarbejde vil intensivere den
frivillige indsats over for udsatte i vores kommune samt udruste
de frivillige med kompetencer som ikke bare vil hjælpe dem som
frivillige, men som de kan bruge i alle områder af deres liv. Vi
tror mange flere sårbare og udsatte vil blive hjulpet og det vil
ske ud fra nogle solide organisatoriske rammer i samarbejde
med Billund kommune.

Dette er forhåbentlig næste skridt på vores rejse sammen som
fællesskab, hvor den sociale indsats ud af kirken forøges endnu
mere. De gode nyheder som findes i evangeliet skal have lov til
at komme til udtryk gennem mennesker på så mange måder
som muligt. De fleste af os har erfaret at handlinger taler mere
end ord, og i den kommende fremtid vil handling forhåbentlig
tale sit sprog mere og mere

Lørdag d. 10. September kl. 10.00 i
Vestermarkskirken

Effekter som køkkenting,
nipsting, værktøj, legetøj,
små møbler, elartikler samt
diverse loppeting
modtages gerne.

Kontakt Henrik Dam på tlf.
2062 8158 eller mail på
henrikdam@vestermarkskirken.dk

Loppemarkedet er
arrangeret af

Vestermarkskirkens
børne og

ungdomsarbejde,
hvortil overskudet går.
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WEEKEND

Fredag den 23 til søndag den 25 september
afholder vi menighedsweekend. Det bliver
anden gang vi holder det i sensommeren
fremfor januar måned, som det tidligere har
været.

Temaet for weekenden er: Sammen på vej. Det er en af
vore fem værdier, og det er netop værdierne som vi på en
sjov, spændende og anderledes måde skal arbejde med
specielt i løbet af lørdagen.

Menighedsweekenden er for hele familien og alle
generationer. Her kan vi alle samles, slappe af, nyde
hinandens selskab, lytte til undervisning, og komme lidt
tættere på hinanden.

Fredag aften bliver der lovsangsfest med inspirerende tale
af Jens Peder Pedersen fra Åben kirke i Herning. Lørdag
formiddag er der oplæg/undervisning omkring hvorfor det er
godt at have værdier og hvordan vi holder dem friske og
tidssvarende. Derefter skal vi selv sætte ord på værdierne
og alle kan være med lige fra skolebørn til ældre.
Processen bliver dynamisk, overraskende og spændende.
Om eftermiddagen skal vi drømme drømme for fremtiden
og bygge det i legoklodser.

Eftermiddagen byder på kreativ konkurrence og kunstnerisk
udfoldelse som kan beundres og spises senere om aftenen.

Lørdag aften er selvfølgelig festaften med masser af god
mad, underholdning og afslutningsmøde med Jens Peder
Pedersen. Husk at sætte kryds i kalenderen og tilmeld dig til
måltiderne i informationen. Weekenden koster ikke noget
ud over maden.

MENIGHEDS
AF CHARLEY STEPHANSEN

PRÆST

2016



David rejser meget rundt i verden og bliver brugt som en udrustende profet,
der bruger meget tid på træning, opmuntring, undervisning og betjening.
Tema for de to dage var : I kan alle tale profetisk!
Om lørdagen kom vi ind på emner som:
● Hvordan hører jeg Guds stemme.
● Forstå nådegaver
● Modtage og forstå billeder, ord og tilskyndelser
● Bruge det profetiske i menigheden og uden for Menigheden.

Det jeg personligt oplevede var at David var god til at formidle det profetiske
på en enkel og jordnær måde. Efter han havde undervist os i hvordan man
lyttede til hvad Gud havde til hver enkelt, prøvede David ved at udvælge
nogle personer, at udfordre os til at lytte til hvad Gud vil sige til os, om netop
den udvalgte person.

Det var meget spænende at opleve at der var nogle deltagere som fik et ord
eller billede, og som delte det med os andre.
Efter frokosten blev vi alle sat sammen med en anden person og skulle profetere over hinanden.
Det var lidt grænseoverskridende synes jeg , men når man var kommet i gang var det fantastisk at føle Guds nærvær i hele
rummet.

Om søndagen til Gudstjenesten valgte David at profetere over nogle tilfældige
fra menigheden. En af personerne som blev udvalgt var Hanne Kruse, Hanne
havde personligt oplevet nogle udfordringer i hendes familie og selvom hun har
fuld tillid til Gud, og havde lagt problemerne fra sig i Guds hænder, havde hun
bedt Gud om at få en opmuntring igennem David Hudson. Da hun kun få timer
efter blev udpeget af David i selve gudstjeneste for at give hende en opmuntring
fra Gud, var vi alle sammen vidne til, at Gud er der for os.

Efter en fantastisk weekend, glæder vi os til at David kommer igen.

PROFETSKOLE
I VESTERMARKSKIRKEN

AF M
ARIE

N V
AN B

EEST
Lørdag d. 30 april og søndag d. 1. maj havde vi i Vestermarks-
kirken besøg af David Hudson, David er oprindelig fra USA,
men har efterhånden boet mange år i Malmø.
Her i Sverige bor han sammen med hans kone, sammen har
de fem voksne børn.

David Hudson er blevet forespurgt og viser
interesse for at besøge Vestermarkskirken igen
til efteråret og evt. også næste forår.
Man skal ikke have deltaget på dette første
seminar for at kunne melde på kommende
seminarer.
Næste besøg bliver lørdag d. 3. December.

WEEKEND
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AF MOGENS KOCK
PETERSEN

Nye arbejdsområder
AIDS Care har startet arbejde 2 nye steder i nord Thailand – i
Hot og Maelanoi. Vi starter med i 2016 at støtte ialt 10 børn og
familier i de 2 områder og arbejdet baserer sig på lokale

volontører. Dette betyder at AIDS Care nu arbejder 8 forskellige
steder i det nordlige Thailand og vil i 2016 hjælpe ca. 175 AIDS
ramte børn og familier.

Vi kunne fortælle mange
historier om de børn og
familier AIDS Care
hjælper i nord Thailand –
her er én af dem:
Dontri er 12 år og bor
sammen med sine
forældre, bedsteforældre
og endnu flere fra den
udvidede familie i
bjergene i Mae Hong Son
provinsen i det nordlige
Thailand. En provins der
grænser op til Burma.
Dontri får støtte fra AIDS
Care til sin skolegang.
Hans far har været
sengeliggende og ude af

stand til at tale i de sidste 10 år. Hans mor og bedstemor tager
sig af al plejen af ham. Desuden arbejder hans mor, Tia, i
familiens marker sammen med bedstefaderen.
Tia er også AIDS Cares volontør i området. Desuden underviser
hun i kirkens søndagsskole og til deres børnearbejde om
lørdagen. Ud over det er hun leder i kirkens kvindegruppe. Hun
har en svulst på sin ankel, som hun har fået fjernet ved en
operation, men den er blot kommet igen. Den er ikke farlig, men
den giver hende mange smerter.
Sikke et engagement trods nogle barske livsvilkår.

Serve Asia by AIDS Care
Er et nyt initiativ fra AIDS Care i Danmark, som er målrettet mod

unge mennesker. Målet er at få unge engageret i
mission i Asien via lokale grupper/events, volontør-
tjeneste i Thailand i samarbejde med OMF (Overseas
Missionary Fellowship) og arrangere missionsture til
Thailand og sydøst Asien. En missionstur til Thailand i
sommeren 2017 er allerede planlagt.

Serve Asia by AIDS Care ledes af Jonathan
Stephansen, Julie Hadberg, Rebekka Johansen,
Samuel Kjeldgård og Alexander Lorentzen.
Vi arbejder på at komme ud til ungdomssamlinger
forskellige steder for at informere om initiativet og
opfordre unge til at engagere sig og melde sig til den
planlagte missionstur i 2017. Det første informations-
møde er den 15. juni i Thisted – og der kommer flere i
løbet af efteråret.

Tak for jeres forbøn og støtte til arbejdet – både i
Thailand og i Danmark.

STØTTE TIL AIDS RAMTE BØRN OG FAMILIER
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Et specielt sted Fredens Stemmes udsendelser
når er fængslet i Udon Thani.

Den første fange som blev kristen hedder
Somwang Kongkaew. Somwang begyndte at
samle sine medfanger om bibelstudier pr.
korrespondance fra Fredens Stemme. Mange
hundrede er blevet kristne. Med økonomisk
støtte fra Danmark er der bygget en kirke inde i
fængslet. Da Somvang blev løsladt fortsatte
han tjenesten som fængselspræst.

Somvang har gudstjeneste og
bibelundervisning i fængslet mindst en gang
om måneden. Det er som regel et par hundrede
fanger, der deltager, og hver gang er der flere,
der ønsker at tilkendegive deres tro på Jesus.
Jesus tilgiver og giver nyt liv. Så er der
pludselig håb for fremtiden. Deres vidnesbyrd
fortæller om den glæde og fred , som de
oplever.

Lige nu er der mange i fængslets kvindelige
afdeling, der kommer til tro. Ved Somvangs
sidste besøg kom en af lederne af de kristne i
kvindefængslet til Somvang og fortalte, at en af
de kristne var meget syg og indlagt på

hospitalet. Somvang skyndte sig derhen og
besøgte hende. Han opmuntrede hende, bad
for hende og bragte hende mad. Somvang er
deres ven og støtte. Bed for ham!
Når de kristne bliver sat fri,  har de ofte ingen til
at hente dem.

Somvang fortæller om en af de nye kristne ved
navn Klaj, der er blevet sat fri. Han var idømt
30 års fængsel, som han havde udstået. Da

 han blev arresteret for 30 år siden var han gift,
og havde en datter på bare en måned. Han fik
aldrig besøg, og hans kone giftede sig med en
anden. Klaj vidste ikke hvor han skulle tage
hen. Sammen med Somvang bad de meget
både om dagen og om natten, om Gud ville
lade ham komme i kontakt med familien. Så en
dag kom hans datter som han aldrig har set før.
Hun kom til fængslet for at høre om hendes far
stadigvæk var der. Hun fik at vide at han var
blevet løsladt. Hun tog ham med hjem, efter
Somvang bad for dem begge.

Gud er barmhjertig ogso for dem der er i
fængslet.

AF MARIEN VAN BEEST

MISSION I
FÆNGSLET UDON THANI

THAILAND

Det Danske
Missionsforbunds

Internationale Mission

Somwang prædiker i Udon Thanis fængsel

Somwang foran
fængslet i Udon Thani

Thailand er et af flere
missionsfelter støttet af Det
Danske Missionsforbund. Se
mere på
www.missionsforbundet.dk.



10

Kaffen var klar da jeg besøgte Erhardt for
at tage snakken om 7 vigtige spørgsmål,
som vi bruger til at finde ud af hvorfor han
er  blevet den person han er i dag.

Hvad gør, at du virkelig stortrives?
Jeg stortrives virkelig når jeg synger i
gospelkoret. Men også når jeg kan
bidrage med noget positivt, og er til gavn
for andre mennesker og foreninger. Og
når jeg kan hjælpe med at tage de rigtige
beslutninger, siger Erhardt.

Hvad udfordrer dig?
Der er mange ting, jeg synes der er stor
ulighed, ikke alle har de samme
muligheder.

Og det udfordrer mig at jeg ikke nå det
hele. Det Erhardt nævner som en vigtig
sætning i hans job er:” Man kan ikke
hjælpe alle, men alle kan hjælpe nogen”.

Hvilken ting som du møder i
hverdagen kan gøre dig glad?
Det der gør mig glad er at jeg møder
andre mennesker, og at jeg kan hjælpe
andre mennesker til at komme videre. Jeg
bliver også glad når jeg kan gå en tur i
naturen og lege ”geocaching” med min
Anna. Erhardt synes også at han oplever
meget glæde ved at rejse og opleve
andre kulturer.

Hvilken begivenhed i dit liv har haft
stor betydning for dig?

Det der har haft meget stor betydning i
mig og min familiens liv, var da jeg som
29 årige fik konstateret kræft. Når man får
beskeden vender det hele bare på
hovedet, man tænker på sin familie med
tre små børn. Jeg må sige det var en stor
trøst at jeg vidste at der var en menighed
som intenst bad for os, og da jeg blev
salvet af vores præst, fik jeg en ro over
mig fordi jeg kunne lade det hele ligge i
Guds hænder.
Jeg er meget taknemmelig i dag over at
jeg kom igennem. Imens jeg var syg
tænkte jeg meget over om det jeg
arbejdede med var det rigtige for mig.
Og i dag er jeg glad for at jeg fik skiftet
jobbet hos skat ud med en stilling i det
sociale arbejde.

I Vestermarkskirken har vi meget fokus på omsorg for folk i vores
menighed og ude i byen, og vi vil gerne samarbejde med andre
foreninger og kirker for at nå de mennesker som har et behov. Så
er det helt naturligt at tage en kaffesnak med Erhardt som brænder
for det samme.AF M

ARIE
N V

AN B
EEST

BEDSTE JOB!
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Hvad får dig til at blive ked af det og
føle afmagt?
Jeg bliver ked af det når folk siger noget
om mig som jeg ikke kan genkende.
Eller beskylder mig for at have en
bagtanke med noget, eller at have en
skjult dagsorden. Det er netop det jeg
aldrig vil gøre understreger Erhardt.

Hvilket karakter træk ved en person
tiltaler dig?
Det der tiltaler mig er, at en person er
ærlig og åben men også har respekt for
andre mennesker. Alle har krav på
respekt siger Erhardt.

Hvad slags litteratur ud over Biblen
sætter du højest pris på at læse?

Da børnene var små læst jeg Anders
And, ” Det er vigtig at man har kontrol
over det ens børn læser”, siger Erhardt
med et smil. Men i dag læser jeg krimier
og historiske romaner.

Da vi har tømt kaffekanden på Anna og
Erhardts dejlige terrasse, snakkede vi lidt
mere om at Erhardt har fået kommunens
bedste job, det betyder meget at glæde
sig til at komme på arbejde hver dag. Vi
kom også ind på en af vores værdier i
Vestermarkskirken ”sammen på vej”. Vi
vil gerne være sammen på vej med kom-
munen, andre foreninger og kirker i byen
for at kunne give alle mennesker den
hjælp og respekt, som de har brug for, på
en måde som Jesus selv har vist os!

Erhardt Fisker er gift med
Anna. De har 3 børn og i alt 3
børnebørn.
Erhardt er ansat ved Billund
Kommune som
Frivilligkoordinator og han
synger i gospelkoret
Room4Joy

Entré
50 kr.
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Teenkirken i Vestermarkskirken har
eksisteret siden den nye kirke blev bygget
i 2005. Siden da har kirkens teenagere,
hver søndag under prædikenen,
deltaget i undervisning om Jesus. Her
kan de blive mødt med skræddersyet
undervisning som passer til deres
livssituationer.

Lederne har frie tøjler, og kreativiteten
kan være stor, både fordybelse eller
afslappede måder kan tages i brug.

Som helt ny leder er Kristian Sloth klar til at sætte
sit præg, ikke kun på teenagerne, men også teenkirken i sig
selv:
At undervise i Teenkirken er et kæmpe privilegium, de unge er
et sted i deres liv hvor de er ved at finde deres egne ben i livet.
Det gælder også i livet med Jesus. Det er en udfordring at

kommunikere på et sprog de forstår, men fedt
at få lov at så små frø som for det meste
falder i god jord. Samtidig bliver man mødt
med spørgsmål der nogen gange giver mig
mere stof til eftertanke end mine ord giver
de unge. Mest af alt er det bare godt at give
Guds ord videre til andre.

Teenkirken er fantastisk vigtig, her kan man
på den rigtige måde undervise dem, som ikke

længere er børn, men som heller ikke helt er
voksne endnu. Jeg kan selv huske det var noget jeg

satte meget stor pris på.

Niklas, der kommer i Teenkirken siger: "Det er dejligt at man
kan snakke og lærer om Gud med mennesker på min egen
alder".

TEENKIRKEN
I VESTERMARKSKIRKEN

AF JACOB HØJGAARD JENSEN
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Børnekirken i Vestermarkskirken er ikke
børnepasning, men kirke for børn! Det er
vigtigt for os, at børnene oplever et godt
kammeratskab i kirken. Det skal være et rart
sted at komme og børnene skal føle sig set,
når de kommer i børnekirken.

Herudover vil
vi gerne give
dem viden
om Gud,
Jesus og
Helligånden
og om
hvordan vi
kan bruge
alle dele af
Gud i
hverdagen.
Herved har
børnene
mulighed for
at udvikle en

personlige tro i trygge rammer, det giver gode livskompetencer.

Der kommer ca. 20-40 børn i alderen 0 år til 5. klasse hver
søndag i børnekirken. Børnene deles op i to aldersgrupper;
Børnehavegruppen, hvor også mindre børn er velkomne med
deres forældre og Skolegruppen. Begge grupper modtager
undervisning i det samme tema hver søndag, så det er nemt for
børnefamilier at følge op på dagens fortælling.

I børnehavegruppen skal man helst se eller røre ved historien. I
skolegruppen kan man tænke over pointerne og stille spørgsmål
til det, man har hørt. Ofte bliver fortællingen suppleret med en
sang, en leg, en quiz, et forsøg, drama, krea eller noget helt
andet. Vi beder også altid sammen. Børnehavegruppen lærer
Fadervor, som er den bøn Jesus lærte sine venner. Hvis man
nogensinde forvilder sig væk fra det kristne fællesskab, kan
man altid vende tilbage til Fadervor og starte forfra igen.

I skolegruppen beder vi også for hinanden, for dem, som har
brug for hjælp og hvad der ellers falder os ind. Sidste år
startede et børne/teenage lovsangsband op i
Vestermarkskirken. Det nyder vi godt af en gang om måneden i
børnekirken, hvor de giver koncert og vi gir’ den gas med på
gamle og nye lovsange.

I børne-
kirken er vi
et stærkt
team på
flere forbe-
dere, 8
voksne
leder og 6
hjælpere.
Vi finder
inspiration
i forskelligt
tilgængel
igt undervisningsmateriale, så vi ikke selv skal opfinde den dybe
tallerken hver gang. Vi tilpasser dog materialet hver især til
vores egen stil, så det bliver personligt og ægte og supplerer
gerne med egne erfaringer. 3-4 gange om året holder vi
ledermøde, hvor vi hygger og planlægger årets program,
børnekirkeweekend, fastelavn, mission i fokus og meget mere.

VESTERMARKSKIRKENS
Børnekirke
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Vores besøg på
Fredens Stemme
gjorde stort indtryk
og satte aftryk i os
alle 5.

At glæde sig, se frem til og
tælle ned er bare fuld-
stændig fantastisk. Noget vi
tror, alle kender til, om det er
til ens fødselsdag, kagen der
snart kommer ud af ovnen
eller sommerferien. For os
var det vores rejse til Thai-
land i februar i år. Vi havde
planlagt denne tur gennem
lang tid. 3 uger skulle vi
være væk og bo 4 forskellige
steder - lige fra Bangkok til Chiang Mai i Nordthailand
og til hytter oppe i træerne i regnskoven til et alminde-
ligt baderesort, da vi gerne ville opleve natur, kultur,
byliv og rendyrket afslapning.

Meget skulle undersøges inden
afrejsen, og vi var så heldige,
at Viggo Søgaard kunne
hjælpe med at plan-
lægge, hvad vi kunne
opleve i Chiang Mai.
Han inviterede os ud
på Fredens Stemme.
Inden vi skulle derud,
havde vi forklaret
børnene, at det var en
radiostation, som
producerede kristen
radio. De syntes det var
ok, at vi skulle derud,
men for dem, ville en tur i
poolen være lige så god.

Vi ankom til Fredens Stemme og
blev mødt af de sødeste og mest
hjertevarme mennesker. Jariya - lederen af Voice of
Peace (VOP) var utrolig imødekommende og havde et
fantastisk humør og humor. Vi ankom i forventning om
at se en lille radiostation, men mødte op på et stort

mediecenter. Her blev der foruden radio bl.a.
produceret TV-udsendelser og oversættelser af
bibelfortællinger m.m.

Vi var i studiet og så hvordan personalet
arbejdede med at indspille sange til

deres programmer. Faktisk nye
sange til hver udsendelse. Vi blev

inviteret til at indspille en sang,
men da familien Kortegaards
evner indenfor musikkens
verden, kun strækker sig til
et rasleæg eller tamburin
på en god dag, så fik vi lov
at overvære, én spille en
dejlig sang i studiet, så
børnene kunne se hvordan
man redigerer m.m. i et

studie.

Vi var alle 100 % optaget af det
hele. Christian på 12 år var

meget imponeret over, at det hele
var så professionelt, hvilket det virkelig

var. Det var så berigende at høre om stedets
begyndelse, om hvordan det hele tiden vokser og
arbejdet bliver velsignet. Hvordan VOP også gør en
forskel i et fængsel, hvor de rejser til med gaver og
besøg.

Vi var alle 5 meget begejstret over dette indblik i denne
mission. Stolte over at være en del af den menighed,
som støtter dette projekt og taknemmelige over, at
Viggo ville vise os rundt.

Vi er slet ikke i tvivl om, at Fredens Stemme gør en
kæmpe forskel, og vi var her vidne til nogle, som har
været tro mod at gå de veje, Gud forud har lagt til rette
for dem at vandre i. Vi følte os velsignet over, at opleve
det hele tæt på.

AF SUSANNE KORTEGAARD
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Det vil sige, at Vision 2022 er
menighedernes fælles vision, og
visionen er da også blevet til
gennem research i menig-
hederne, regionale visionsaftener
og nationale lederdage. Efter en
2 årig proces blev visionen med
dens nuværende formuleringer
fremlagt på Repræsentantskabs-
mødet i 2015.

Det er en vision, som udtrykkes
med den overordnede sætning
”Menigheder som lever og
vokser”. For at det kan ske, er
der defineret fem fokusområder.
Målet er, at menighederne
vokser som en naturlig
konsekvens af, at hver enkelt
kirke forstår sin opgave og sin
kaldelse til ikke kun at være kirke
for sig selv, men i høj grad også
for dem, som foreløbig ikke er en
del af menigheden. Hensigten
med at vokse er ikke, at vi skal
blive mange, men at mange skal
møde Kristus. Det sker, når den
lokale menighed tager konkrete,
missionale initiativer til at

præsentere Kristus i lokal-
samfundet.

Udover at se eksisterende
menigheder blive revitaliseret, er
det også en vision om at starte
nye trosfællesskaber og nye
menigheder rundt omkring i
landet. Dernæst er det en vision
om at udvikle disciple, at blive
socialt engagerede menigheder
og at skabe netværk på tværs af
menighederne.

Mission i Danmark udvalget og
missionsforstanderen
koordinerer processen omkring
visionen og arbejder med at
udvikle redskaber til brug i
menighederne. Fra efteråret
2016 tilbydes Vital, som er et
toårigt forløb til menigheds-
udvikling.

Se de fem fokusområder
illustreret med træet og dets
grene. I kirken finder du desuden
en brochure, som fortæller mere
uddybende om Vision 2022.
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DM Vision 2022 er Missionsforbundets vision for

perioden 2015-2022. Missionsforbundet er et
nationalt fællesskab af en række lokale frikirker.

Menighedsrådet i Vestermarkskirken drøfte kirkens
rolle i Vision 2022, og der er også kommet input til
processen hvilke er med i drøftelsen.

Børneklub
I Vestermarkskirken

Opstart d. 8 september for alle
børn 6 - 12 år (0 - 5 klasse)

Børneklubben vil mødes hver
torsdag fra 15.30 - 17.00

Torsdag d. 18 aug. kl 19.00
så sæt allerede nu kryds i
kalenderen - mød op og høre
mere om at være med i et team
omkring børneklubben.

Med venlig hilsen
Charley Stephansen
Mette Sloth
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AF JACOB HØJGAARD JENSEN

HVAD ER GODT?
Det at gøre det gode er noget vi alle bifalder. Vi kan alle
identificere disse gerninger, og vi beundrer folk når de i
deres uselviskhed ofrer egne ressourcer, i den gode sags
tjeneste. Men hvad er definitionen på fx en "god gerning"?

Ifølge Google, kan en god gerning defineres som; en
gerning som er moralsk korrekt og retfærdig, men nu kan vi
blot stille samme spørgsmål til de nyfundne ord, og vi er
derfor ikke kommet meget videre. Måske hvis vi vender
emnet på hovedet, kan vi finde et svar. Fx ved at fokusere
på det negative.
Vi går rundt i en verden som indeholder ondskab og
uretfærdighed, noget som C. S. Lewis, forfatteren bag
Narnia-serien, mente udelukkede Guds eksistens, men
præcis dette emne var en af grundene til hans tro på Jesus
senere i livet, dette skriver han selv:

"Mit argument imod Gud var, at universet forekom så ondt
og uretfærdigt. Men hvordan havde jeg fået denne ide om
retfærdighed og uretfærdighed? Ingen kalder en linie skæv,
som ikke har en forestilling om en, der er ret. Hvad
sammenlignede jeg dette univers med, når jeg kaldte det
uretfærdig?"
- C. S. Lewis - Det er kristendom (s. 47)

Hvis han ikke vidste hvad der var godt, kunne han ikke sige
hvad der var ondt. Og dette 'Gode' må komme fra noget. En
standard som han måler alt andet godt ud fra. Hans
argument imod Gud, krævede en Gud for at hans sætning
gav mening.

Gud er vores kilde til dette 'gode', han er en standard som
er objektiv, idet han ikke er afhængig af dette univers. Siden
han er kilden kan vi derfor også sige, at alt hvad Gud vil og
gør er godt, han er i virkeligheden ophav til godheden.
Enhver af hans handlinger er pr. definition; god. Det er imod
hans natur at gøre noget ondt, han kan simpelthen ikke. I
vores begrænsede overblik, kan Guds mangel på
handlinger godt virke som ondt, men det er kun ham som
kan se om det vil være godt at holde denne kurs i sidste
ende. (Dette er ikke helt klart. Måske kunne du skrive, at
kilden til uretfærdighed, ondskab og mørke ikke kommer fra
Gud. Det er ikke en del af hans skabning, men noget som
har sit ophav fra Guds fjende.

Derfor kan man til slut sige; En god gerning er hvad Gud vil.
(En god gerning er fravær af ondskab, uretfærdighed og
selviskhed)


