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Når jeg skriver denne årsberetning,
tænker jeg tilbage med stor taknem-
lighed og med ydmyghed på, hvad der
er sket i Vestermarkskirken det sidste
år. Vi må glæde os over alle de fine
beretninger, vi kan læse om i denne
årsrapport; god fornøjelse!

De mange flotte beretninger betyder
også, at der sker rigtig meget i kirken.
Vi kan glæde os over alle de velsignel-
ser, som Gud har givet os igennem
bøn. Derfor er vi også taknemlige for
alle de mennesker, som er med i de
forskellige bønnegrupper og deres
trofasthed i bøn. I januar havde vi
igen alliance bedeugen, hvor vi fik lov
til at bede sammen med andre kristne
brødre og søstre for vores by og andre
relevante emner. Bøn er bare så
vigtigt, bliv ved med det!

På årsmødet var der valg til menig-
hedsrådet. Kirsten Hansen besluttede
ikke at genopstille, og i stedet kom
Ina Christesen ind. Efter valget blev
rådet konstitueret med Henrik Dam,
Bo Lundgaard, Benny Gohr Jensen,
Peder Vinkel, Peter Bergholt, Ina
Christesen og Marien van Beest.

Mission; vi havde i marts fokus på
vores arbejde i Thailand, hvor både
Fredens stemme og Aidscare er
aktive. Vi fik lov til at høre om deres
arbejde og fik lov til at samle en gave
ind til dem. Det med mission fylder
meget i vores menighed og vi kunne
også byde Bangla-Kids, et projekt i
Bangladesh, velkommen. Vi er tak-

nemlige, at der er så mange fra
menigheden, der er aktive i mission,
og at vi også sidste år kunne sende
mennesker afsted for en kort eller
længere periode til de forskellige
missionsområder. Vi beder til, at Gud
må velsigne alt missionsarbejdet.

Også sommerstævne på Efterskolen
Lindenborg var igen en god oplevelse
for mange af os. Det, at man møder
mennesker på tværs af menigheder i
Missionsforbundet og fra Baptistkirken
og mærker Guds nærvær sammen
under nogle rigtig gode forhold, gør,
at det bare er så godt at være med!

Det nye konfirmandhold blev igen i år
startet op i september. Det er et
undervisningsforløb, hvor konfirman-
derne arbejder sammen med Charley
og nogle flere igennem undervisnings-
materialer.
Vi glæder os sammen med jer til
konfirmationsgudstjeneste d. 29.
marts.

I den første weekend af efterårsferien
var vi sammen på menighedsweekend
- ikke i kirken, men på Efterskolen
Kildevæld ved Kolding. Det var så
godt, at vi fortsat vil have det uden
for kirken. I år bliver det den 11.-13.
september på Sydvestjyllands Efter-
skole i Bramming. Skriv det i jeres
kalender!

Med stor glæde, taknemlighed og
ydmyghed har vi også sidste år
arbejdet med de opgaver, som kom

forbi os i menighedsrådet. Når man
søger Guds inspiration igennem bøn
for at løse de forskellige ting, kan
man arbejde hen imod en sund kirke
med Jesus i centrum. Vi har meget
glæde af vores frivillige stab, som
løser flere af de praktiske opgaver. Vi
glæder os over at udvikle det mere i
fremtiden.

For at vi kan blive ved med alle de
aktiviteter, er det vigtigt med en god
givertjeneste. Vi ved, at man kan
mærke velsignelse med at give til
Guds rige. Tusind tak for alle de
gaver, der kom ind i 2019.

Stor tak til alle jer der arbejder
frivilligt; tak for jeres kæmpe indsats.
Også tusind tak til Gitte, Mette og
Charley for det I gør, og hvordan I er.
Vi er bare så glade for jer!
Menighedsrådet: Tak for et fantastisk
og velsignet år og for den tjeneste I
hver især har bidraget med. Må Gud
velsigne jer!

Når en menighed er sund, vokser den,
som Gud har til hensigt. Paulus
forklarer det med henvisning til
Kolossenserbrevet 2,19 sådan: Det er
Gud, der har omsorg for alle legemets
dele og holder dem sammen, så
legemet vokser sådan, som han
ønsker, det skal vokse.

Læg mærke til, at Gud ønsker, at
hans kirke skal vokse. Hvis Vester-
markskirken er sund, behøver vi ikke
bekymre os om, at den skal vokse!
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Vi har forladt et årti og er nu trådt ind i et helt
nyt årti. Det forgangne år har budt på mange
spændende ting som altid i Vestermarkskirken.
Vi ønsker ikke at stå stille eller hvile på nogen
som helst laurbær, men fortsat gøre det Gud
kalder os til så godt, vi kan, fordi vi ved, at Gud
vil gøre resten.

I der forgangne år er det specielt det diakonale
og sociale/missionale indsats, som jeg gerne vil
fremhæve. Mandagsspisning, formiddagscafé og
”giv en hånd til Grindsted” har trofast været på
programmet de senere år, men specielt i år op-
levede vi, at det voksede mere, end det har
gjort før. Bl.a. har vi de sidste tre måneder i
2019 tilbudt, at folk kan høre en livshistorie/
troshistorie efter mandagsspisning, og ca. 50 har
været der hver gang. Primært mennesker, som
ikke har sin gang normalt i kirken.

I de sidste 2-3 år har undertegnede og Johannes
Johansen sammen med en god flok mennesker
arbejdet på at etablere et Frivillighedscenter i
Billund kommune, og i sommers lykkedes det.
Den kontaktflade, Frivilligcenteret har med
kirken, gør, at endnu flere får kontakt med
kirken på en naturlig måde. Foreningen ”Mænds
Mødesteder” lånte vore lokaler i efteråret,
inden de kom på plads i Frivilligcenteret til
nytår, og den nye leder i Frivilligcenteret Noemi
Fodor Rasmussen er tilknyttet Vestermarks-
kirken. Vi får også flere henvendelser fra
private personer, som beder Vestermarkskirken
om hjælp til praktiske gøremål, fordi de er
blevet henvist af deres hjemmehjælper.

I Jeremias 29:7 står der: ”Stræb efter lykke og
fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og
bed til Herren for den; går det den godt, går det
også jer godt”.
Når vi rækker ud til vores by, egn og land, så er
vi med til at velsigne de mennesker, vi rækker
ud til og møder helt konkret. Det, som Gud siger
til israelitterne i fangenskab i Babylon, at når vi
gør en forskel for mennesker, bevirker det, at
byen får det bedre på flere områder, og det
vender positivt tilbage til os som kirke. Bliver vi
ved med at række ud til mennesker, vil Gud
sørge for os i kølvandet af vores indsats.

Vestermarkskirkens køkken er en vigtig krum-
tap, fordi der laves rigtig meget fantastisk mad i
mange forskellige sammenhænge. Samtidig
kommer mange ind i kirken gennem køkken-
døren og ønsker at være frivillig til mange af
vores events, der involverer mad. Vi kommer til
at se, at endnu mere mad bliver lavet i køk-
kenet fremover, og derfor er der brug for ekstra
ressourcer, som kan varetage de øgede behov
for at lede mennesker til Kristus.
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Det har igen været et særligt økonomisk år for
Vestermarkskirken, idet menighedens store gav-
mildhed virkelig gør en forskel. Der er kommet
mere end kr. 1.5 mill. ind i gaver. Tak for det!

Regnskabet for 2019 viser et driftsoverskud på godt
kr. 263.926, hvor vi havde forventet et overskud
på 250.500. Selv om vi har haft ekstra udgifter til
en dejlig menighedsweekend, indvendig og udven-
dig vedligehold, så har vi sparet på bl.a. løn,
koncerter og lokaleomkostninger.

I starten af december lå vi et stykke efter vores
gavebudget, men en god slutspurt betød, at vi kun
mangler godt kr. 27.000 i forhold til det, vi har
lovet hinanden på Årsmødet i 2019. Hertil kommer

yderligere gaver via kollekter og gaver til særlige
formål på godt kr. 72.000, så Vestermarkskirken er
virkelig en gavmild menighed.

Nu ser vi også, at nogle af de langsigtede udgifter,
som vi har arbejdet på at minimere, efterhånden
er ved at slå igennem. Flere ekstraordinære afdrag
på gæld, forsikringsoptimering, ny kopimaskine,
el-vand-varme optimeringer betyder, at vi har
væsentligt færre udgifter på disse områder end
tidligere. Der er desværre indført negative renter,
hvilket betyder menighedsrådet foreslår indfrielse
af gælden, som ved årsskiftet var kr. 408.452.

Vi har brugt 85.000 mere på lønudgifter, som skyl-
des, at vi har måttet afsætte feriepenge på kr.
110.992. De øvrige udgifter følger i store træk
budgettet - dog skal der nævnes en dejlig julekon-
cert, som gav et pænt overskud.

Vi er rigtig glade for at støtte det lokale Børne- og
Ungdomsarbejde med kr. 25.000, da vi oplever, at
en flok engagerede ledere giver rigtig mange børn
og unge gode oplevelser for livet. På samme måde
er vi også glade for at støtte Missionsforbundet,
som er vores ”nationale familie”, der tilbyder
rigtig mange gode ting og hjælp til Vestermarks-
kirken.

Diagrammet her på siden viser, hvordan Vester-
markskirkens udgifter har fordelt sig i 2019.

Vestermarkskirken har brug for en stor gruppe fas-
te givere for fortsat at kunne være en aktiv kirke i
lokalsamfundet, og derfor opmuntrer vi hinanden
til ”Bliv Fast Giver”. I 2020 budgetterer med to

yderligere ansættelser, så der er brug for,
at alle bidrager. På hjemmesiden kan man
læse om, hvordan man bliver fast giver
enten ved oprettelse af et gavebrev til
menigheden eller ved at oprette en fast
overførsel i banken. På hjemmesiden kan
man også læse om skattefradrag for gaver.
Vestermarkskirken er naturligvis også gla-
de for gaver, som gives uden mulighed for
skattefradrag. Gaver kan overføres via
bankkonto 8210-0740002341 eller Mobile-
Pay til 41220. Husk at benytte dit giver-
nummer.

Vestermarkskirkens økonomiudvalg,
bestående af Henrik Kjeldgaard, Benny G.
Jensen, Kirsten Dam og Bo Lundgaard,
arbejder med økonomien og kommer med
anbefalinger til Menighedsrådet. Tak til
økonomiudvalget for deres tid og ideer.

Også tak til Carola Knudsen og Dorthe Dam for
arbejdet med intern revision.

Det nye regnskabssystem er velfungerende, og
Kirsten Dam kører systemet med præcis hånd. Alle
kirker afkræves nu offentlige regnskaber, og det
koster en del ekstra tid, men der er stadig stor
usikkerhed omkring regnskabsaflæggelsen.

Alle kirkens medlemmer har et givernummer, som
bedes benyttet ved indbetaling af gaver for at
lette bogføringen. Du kan få dit givernummer
oplyst hos Kirsten eller Bo.

Stor tak til alle givere i Vestermarkskirken. Uden
jer er det ikke muligt at drive Vestermarkskirken.

Vestermarkskirkens økonomiske årsberetning for 2019 
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Vi har haft et rigtig godt år i Café
Nymark med godt 40 dejlige medar-
bejdere, hvoraf ca. halvdelen er
medlemmer af kirken. Vi er rigtig
glade for, at så mange fra vores by
har lyst til at være med i arbejds-
fællesskabet i caféen og gerne vil
gøre en forskel og bidrage til, at
mennesker - der måske føler sig
ensomme - kan opleve næstekærlig-
hed og mening.

Vi gør meget for at styrke fælles-
skabet også imellem medarbejderne.
Vi har fået et tilskud på 5000 kr. fra
Billund Kommune, fordi vi gør et
frivilligt socialt arbejde både for
medarbejderne, hvoraf flere har
forskellige udfordringer at slås med
og for dem, der spiser i caféen.

I året der er gået, har vi være med
til ”det himmelske show”, som var
en fantastisk oplevelse for alle med
et stærkt evangelium om Jesus. Vi
har også været på en udflugt til
Århus, hvor vi bl. a. besøgte Sara-
lystkirken. Vi holder medarbejder-
møder to gange om året for at drøfte
caféens liv og fremtid og hele tiden
holde os klart, hvorfor vi gør frivilligt
arbejde. Flere medarbejdere er
begyndt at deltage i andre aktivite-
ter i kirken, og det er helt tydeligt,

at Vestermarkskirken er deres kirke,
også selvom vi ikke lige ser dem om
søndagen. Flere giver udtryk for, at
de meget gerne vil give en hånd med
til flere ting. Vi vil gerne arbejde på
at inddrage de frivillige mere - også i
planlægning - og give dem ansvar.

Mandagsspisning er en kæmpe succes
og sprænger næsten rammerne. I
november måned måtte vi sige nej
til en del, da vi stoppede med tilmel-
ding ved 225 deltagere, hvoraf ca. 60
var voksne og børn fra kirken. Resten
var folk fra byen, som giver udtryk
for, at de er rigtig glade for at kom-
me i kirken - ikke bare på grund af
den gode mad, men også på grund af
den gode stemning, omsorg mm. Vi
har prøvet at invitere til at høre en
livshistorie efter maden, og ca. 50
har deltaget. Vi har aldrig i kirkens
historie haft kontakt med så mange
folk fra vores by, og det er en spæn-
dende udfordring. Skal det lykkes at
skabe relationer til alle disse men-
nesker, og bygge bro til andre aktivi-
teter i kirken, for ikke at tale om at
følges ad på den trosvandring, som
mange er startet på, er der brug for
flere resurser.

Julemarkedet gik rigtig godt, og der
blev talt over 800 deltagere. Jule-

festen for familier, som modtog jule-
hjælpen, var igen en succes.
Rengøringen i kirken er fortsat en
udfordring, selvom der er en trofast
gruppe, der tager faste opgaver. En
stor TAK til jer. Jeg håber, at gruppen
der mødes mandag formiddag for at
gøre rent, rydde op, bage mm., vil
blive større, således at en del af ren-
gøringen kan blive gjort der.

I Mandagsgruppen på ca. 5–12 perso-
ner er der plads til alle også dem,
der har psykiske udfordringer, og
måske ikke altid har så meget over-
skud. Jeg har i flere tilfælde samar-
bejde med kommunen med praktik-
plads og lign. Det betyder meget at
mærke, der er brug for en, og man
kan være med til at gøre noget
meningsfuldt, selvom man har ting at
slås med. Vi ønsker meget at finde
en, som vil tage sig af at koordinere
rengøringen, lave planer osv.,
således at jeg kan bruge min tid
bl.a.  på at danne netværk mellem
mennesker.

Det er fortsat Kirstine, Anneke og jeg
som danner team omkring caféen.
En stor tak til alle som gør et frivil-
ligt arbejde og tak, fordi I vil huske
caféen i forbøn.

VI SPRÆNGER NÆSTEN
RAMMERNE
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Mange bolde er ind imellem i
luften i mit arbejde som børne-
og familiemedarbejder, men det
er ingen sag, så længe der er
nogen, som gider at spille bold.
Man finder ud af, at nogle gange
tager det lang tid, før en bold
bliver grebet - andre gange
falder den til jorden og ligger der
et stykke tid. Mest vigtigt er, at
jeg husker at spille bolden, for
ellers kommer tingene jo til at
stå stille.

Der, hvor der bliver spillet en del
bold, er, når ALLE-sammen guds-
tjenesterne skal planlægges. Det
er så fedt, at vi som kirke priori-
terer at holde ALLE-sammen
gudstjenester. Jeg tror på, at det
giver os allesammen noget, og at
vi allesammen har noget at give
til hinanden. At planlægge en
ALLE-sammen gudstjeneste synes
jeg er sjovt, spændende og ud-
fordrende, da alle rigtigt gerne
skal have noget med hjem. Idéer
er blevet vendt og drejet, nogle
mere vilde end andre, nogle er
blevet prøvet af – MEST af alt er
det fedt, at vi ALLE-sammen er
sammen om Jesus.

Mange andre steder er jeg med

til at spille bold – at sidde med
og være med til at sætte fokus
på børn og familien er vildt op-
muntrende og indimellem udfor-
drende. Det kan ske i Levende
Tro udvalget, i BUS arbejdet, til
frivillige stabsmøder.

Så når jeg ser tilbage på året,
der er gået, er min tid blevet
brugt på at løse meget konkrete
opgaver, men også at arbejde på
at skabe en større sammenhæng
mellem, hvad der sker i de for-
skellige grupper. At sætte fokus
på, hvordan vi hjælper børnene
allerbedst i deres trosvandring,
samt at udruste forældre og le-
dere til at gå med på vandringen.

SÅ jeg ser frem til endnu flere
bolde, der skal spilles med i året,
der kommer, hvor vi i fællesskab
hjælper børn og familier i deres
trosvandring.

Mest af alt er jeg dybt taknemlig
for at få lov til at arbejde med
noget, som GUD har lagt mig på
hjerte: Børnene og familien.
DYBT taknemlig og dybt afhængig
af, at GUD hjælper med at kaste
og gribe de rigtige bolde.
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Gospel by Choise har nu haft for-
nøjelsen af at være under ledelse af
Lissi Winther i lidt over 2 år. Vi er
rigtig glade for samarbejdet med
Lissi og synes bestemt, at Lissi har
været med til at løfte koret. Noget,
der virkelig også har været så dej-
ligt, er, at musiker Farhan nu har
været med i koret siden opstart i
efteråret, og at både Margit Hansen
og Peter Belland har spillet for os op
til og til koncerter. TAK!

Vi er stadig et kor fyldt med glæde,

sjov og alvor. 2019 blev året, hvor vi
som kor deltog i to helt store arran-
gementer, nemlig kirkedage i Her-
ning og Stafet for livet. To helt fan-
tastiske oplevelser.

Derudover har vi deltaget her i kir-
ken med gospelgudstjenester, hvil-
ket vi rigtig gerne gør. Et par kon-
certer udenfor kirken er det også
blevet til. I 2020 kommer en af de
helt store ting til at være deltagel-
sen i Gospel Kirchentage i Hannover.
Der vil blive forskellige arrangemen-

ter hen over foråret, hvor vi vil for-
søge at indsamle penge til turen.

Vi er stadig meget taknemlige for
den støtte, vi får fra kirken og føler
bestemt, at vi er en del af Vester-
markskirken.

Koret og dets ledere har haft et
dejligt 2019 og vil gerne invitere
flere ind i korfamilien. Vi ønsker at
kendes på, at vi er med til at sprede
glæden om troen på Gud og livet
med Gud gennem dejlig gospel.

Det sidste år i lovsangsgruppen har været
spændende. Vi har indledt et samarbejde
med Joan og Mikkel fra Vejle, hvor de
kommer og inspirerer os og vejleder os som
musikere og sangere.

Det er rigtig spændende. Specielt Margit og
jeg (Rita) bliver meget opløftet og får for-
nyet kraft til at fortsætte vor tjeneste. Og
er der noget, vi har lyst til, så er det at fort-
sætte med at lede menigheden i lovsang.

Vi elsker at se vore venner i menigheden
komme tættere på Gud, og vi bliver så yd-
myge og taknemlige over ALT det, Gud gør i
vor menighed.

Vi øver os stadig, og vi elsker det, vi gør.
Tak for alle opmuntringer. Tak for al forbøn!
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En påstand som mange ikke vil opleve og erkende,
men som Jesus viste os, er grundlaget for, at vores
liv kan lykkes.

Gud skabte os til at have denne nære kontakt med
vores skaber, og klipper vi den forbindelse over, vil
vores livsmønster komme i uorden/ubalance, lige-
som edderkoppens spind vil blive forkludret (måske
klaske sammen, hvis den kapper tråden over, der
bærer den og dens spind).
Derfor må vi lade bønnen være en integreret del af
vores liv.

Vi må lade tråden opad være den allervigtigste del
i vores liv og ikke undlade at styrke og nære den!

Derfor har vi i kirken forskellige muligheder for at
blive styrket og inspireret i bønnen - både person-
ligt og i fællesskabet, og mange oplever stor velsig-
nelse og opmuntring ved at være med på den ene
eller anden måde:

ET DØGN I BØN
er en tjeneste, hvor vi som kirke sammen med
mange andre kirker udover landet er med i et
bønnefællesskab, hvor vi dækker døgnet rundt hele

året igennem.
Vi har i Vestermarkskirken forpligtet os til at tage
den anden tirsdag i måneden.
Her beder en god flok derhjemme 1/2 time ud fra
et mailtilsendt oplæg.

Vi beder for samfundet, for byen og de andre kirke-
fællesskaber, for Vestermarkskirkens liv og aktivi-
teter, for vores udsendte medarbejdere, for Guds
rige i en kaotisk verden og også for de forfulgte
kristne.

BEDEMØDE FOR KVINDER
Vi er en lille flok kvinder, der i adskillige år et par

torsdage i
måneden har
fundet sammen i
vores forskellige
hjem.
Vi oplever det
meget velsignet,
og alle er velkom-
ne til at være
med.

Vi hygger os over
en kop kaffe og
deler liv og tan-
ker oftest ud fra
en bibeltekst. Så
beder vi sammen
for de aktuelle
ting i vores liv, de
syge, for kirkens
liv og arbejde, for
hvad der sker i
samfundet og for

vores udsendte medarbejdere.

BØNNEKÆDEN
Står du eller en, du kender, i en svær situation, er
vi en flok i kirken, der gerne vil stå sammen med
dig i bøn til vores himmelske Far (er det en be-
kendt, må vedkommende give sin accept af det).

Vi tror, Gud hører vores dybeste suk, og at bønnen
har magt.

BØN ER IKKE SVAGHED, MEN DIN STØRSTE STYRKE
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Vi er en flok på omkring 10-12 personer, som deles
om at være forbedere til vores gudstjenester.

Vi oplever, at der er flere og flere, som kommer til
forbøn, og det er vi virkelig glade og taknemlige for.
Vi tror på, at forbøn kan gøre en stor forskel i ens liv
– det, at en anden beder til Gud for dig. Jeg synes, at
vi rigtig tit oplever, at Gud rører ved dem, som bliver
bedt for.

Det at rejse sig og gå til forbøn kan måske godt være
lidt grænseoverskridende, hvis man ikke har prøvet
det. Men forbøn er jo både til, når man har det godt,
og når man synes, at tingene driller. Når man måske
oplever Gud kalde, eller man oplever Gud tale til sig,
så er det tit, at Gud forstærker det, hvis man går til
forbøn. Nogle gange har Gud mere til dig, end du selv
kan se og fornemme.

Det at rejse sig og gå til forbøn kan også være en
lydighedshandling overfor Gud og sige: ”Jeg vil gerne
følge dig, hvor du går, og jeg vil gerne tage imod det,
som du har til mig”. Så hvis du sidder til gudstjeneste
og tænker, at du måske skulle prøve at gå til forbøn,
så kunne det være, du bare skulle gøre det.

Vi glæder os til at bede for dig.

P.t. mødes vi den første tirsdag hver måned kl. 9.30 i
F6. Her vil jeg gerne pointere vigtigheden af, at vi
beder for Israel og selv kender vores bibel, der tyde-
ligt fortæller, at kirken og Israel hænger sammen. ”Vi
er indpodet på det ædle oliventræ”. Oliventræet er
jo Israel, som er det eneste land, der står omtalt i
Bibelen som Guds udvalgte land for det jødiske folk.

Vi beder for jøderne og araberne og for de ting, vi
hører om i dagspressen derfra. Det, vi ikke hører om
her, finder jeg gennem egne kanaler i Israel.

Oplysningerne er tit modstridende. Dagligt er der
mange konfrontationer, drab og bomber med dødelig
udgang. Det er vigtigt at huske at høre tingene fra
begge sider, for det er sjældent, at oplysningerne
stemmer overens. Det er derfor vores fornemste
opgave er at lægge det hele frem for Guds ansigt i
bøn og lade ham løse det.

Min plads som leder af gruppen ”Bøn for Israel”
kommer fremover til at stå tom, da jeg fraflytter
området og flytter til Silkeborg.

FORBEDERNE BØN FOR ISRAEL

BØN I KIRKEN
Tak til jer, der trofast stiller til bøn hver onsdag. Det
at sætte tid af til bøn og gå hen i Guds hus og være
sammen i bøn med andre giver en ekstra dimension.

Det at tage ansvar for kirken og dens omgivelser og
aktiviteter er stærkt og har Guds velbehag. Far i
himmelen har behag i at være i dialog med sine børn,
og han ønsker at glæde og opmuntre dem. Vi får lov at
se, at det nytter at bede.

Det har også i år været en god oplevelse med 3 bønne-
dage med bønnesamlinger kl. 6.00, 10.30 og 19.00,
hvor der blev fokuseret ekstra på kirken og dens akti-
viteter. Kristus må blive æret og ophøjet for det, Han
gør for os. Derfor er der i det forløbne år blevet lagt
mere vægt på lovsangen på aftenmødet, og det vil
også være godt fremover, oplever vi.

Tak til Vestermarkskirken, ja, til jer alle sammen, for
at jeg har måttet tjene med i mange år.
Her vil jeg også gerne sige TAK for tilliden til mig som

bønneleder for ”bøn i kirken”, de sidste ca. 11 år
næsten hver onsdag. Jeg har nydt det, og samtidig har
det været meget lærerigt for mig. Jeg stopper som
bønneleder ca. 1. maj, da jeg skal giftes 9. maj og
flytter til Voel nord for Silkeborg. Det er med stort
vemod, jeg takker af efter knap 21 år i Vestermarks-
kirken.

De sidste mange år har været lidt i baggrunden,
indenfor 4 områder af bøn, hvad der passer mig godt.
Nu glæder jeg mig til at være til rådighed i Silkeborg
Frikirke, hvor min søn og svigerdatter og min tilkom-
mende hustru, Vibeke, tjener med i lovsang og forbøn.

Tak til menighedsrådet for jeres deltagelse ca. en
gang om måneden. Det er med til at give bønnen et
pust.

Vi håber også, vi kan mødes med flere til lovsang og
bøn hver onsdag kl. 19. i F6.
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… i formiddagscaféen,
onsdage kl. 9.30 -
11.30

Det skal være vores
opfordring til jer, der
kan tænke sig at bru-
ge en formiddag en-
gang imellem sammen
med nogle dejlige og
meget forskellige
mennesker.
Vi er 25 - 30 personer,
der mødes hver ons-
dag i caféen og som
har det rigtig hygge-
ligt sammen - for et
par år siden var vi
ofte kun en 10-15
stykker.

Vi oplever, at brugerne nyder fæl-
lesskabet og snakken går virkelig
godt. Ligeledes kommer vores to
bob-borde næsten altid i brug og
vi mærker folk føler sig frie, også
til at fortælle noget om deres liv
og hverdag.

Og vi er nogle, der også tror på,
at et lille sennepsfrø af tro, der
bliver plantet i mødet med vores
næste, er i stand til at vokse og
udvikle sig til en levende tro, der
forvandler liv.

Flere af brugerne er begyndt fast
at komme til gudstjenesterne og
andet. Og nogle bidrager også

aktivt  i forskellige sammen-
hænge.

Det er en stor glæde at være med
og vi er taknemmelige for dem,
der hjælper os engang om måne-
den med forskellige indslag. To
højdepunkter var turen til Pande-
kagehuset/Kvie Sø i sommer og
koncerten med “Kongeå blæser-
ne”, hvor der var ca 60 personer
mødt frem. En virkelig flot og
dejlig formiddag.

Sidst har Gert Kruse og Chris
Engslund fortalt om deres liv og
Inger og Børge Jørgensen har for-
talt og vist lysbilleder fra deres
tur til Kazakhstan. Og så er der
Frank Engslund, som trofast kom-
mer og hjælper os med musikken,
når vi synger sammen.

Teamet bag formiddagscaféen er
Edna Vingborg, Heidi Pascu, Britta
Christensen, Charley Stephansen
og Tove Andersen.
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Fillipperne 2. 1-11
”Stå sammen i kærlighed og vær ét i sjæl og
sind, tænk ikke kun på jeres egne behov, men
tænk også på de andres. Vær ydmyge og se op
til hinanden. På den måde ærer I Gud: Jesus
Kristus er Herre”.

Vi oplever, at Jesu kærlighed
smitter iblandt os.
Mennesker lever Guds kærlig-
hed ud; deres medmennesker
føler sig set og værdifulde.

Arbejdet i caféen, mandags-
spisning osv. fører folk ind i
vort fællesskab, så de mær-
ker Jesu kærlighed og Guds
kraft.

Det er dejligt at opleve,
hvordan rigtig mange får lyst
til at udleve Guds kærlighed og kreativitet i
form af besøg eller praktisk hjælp. F.eks. i
forbindelse med ”Gi’ en hånd til Grindsted”,
besøg hos vore ældre eller syge; når unge tager
på julebesøg hos vore ældre. Det betyder bare

så meget, hvis man sidder alene de fleste af
ugens timer. Eller pynter op med blomster og
billeder til glæde for os andre osv.

I Fillipperne 2 står der, at vi ikke skal gøre

noget ud fra selviske motiver. Men når kærlig-
heden til Jesus og vore medmennesker udleves
til Guds ære, giver han os rige velsignelser og
glæde, så det giver ny styrke.

Året, der er gået, har været præget af sygdom,
da jeg har fået en hofteoperation, og Grethe har
været indlagt, men nu er vi i gang igen.

Jeg tager mig
fortsat af mange
reparationer i
kirken: Kaffema-
skinen, opvaske-
maskinen, gulv-
vasker, vandhaner,
lamper, urinaler
m.m. er blevet
ordnet.

Vi tager os fortsat
af indkøb af rengø-

ringsmidler, sodavand, kaffe m.m., og holder øje
med gode tilbud.

Vi kommer i kirken flere gange om ugen for at
vaske tøj, skifte håndklæder, tømme skralde-
spande, holde fløjen i orden m-m. Jeg fik også
vasket alle vinduer i kirken ude og inde.

Vi hjælper også til i caféen, og jeg er med på
stabsmøder.
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BUS er en lidt speciel størrelse, da det
ikke er der, alle aktiviteterne sker, så
årsberetningen kan blive lidt tam. Det
er ikke, fordi vi ikke laver noget, men
BUS er paraplyen over alle børne-,
teenage- og ungeaktiviteter i
Vestermarkskirken.

Det er der, vi forsøger at
have styr på det overord-
nede som vedtægter,
regnskab og lederpleje,
og hvad der ellers måtte
være af fælles ting.

Vores vigtigste opgave er
at skabe et sammenhold
og fællesskab mellem alle
vores arbejdsgrene (Kids

Fun Night, Børnekirken, Betweens,
Teenkirken, Rizky, GROW, Gokart-
klubben og Spejder); derfor går meget
af vores tid med at dele glæder og
udfordringer med hinanden, samt
bede for arbejdet.

Ting, jeg vil fremhæve for 2019, er
vores ansøgning til DUF, der gjorde,
at vi fik godt kr. 50.000,- til bl. a. nye
bænke i fløjen, nyt bordtennisbord,
projektor og nye whiteboardtavler.

Som noget nyt i år afsluttede vi året
med en lille jule-hygge-leder-samling,
da vores fornemmeste opgave er at
skabe sammenhæng og sammenhold
ledere og arbejdsgrene imellem.

Vi glæder os over samarbejdet med
menighedsrådet og håber på, at vi får
ansat en ungdomspræst i 2020.

Jeg håber, at I alle vil have udbredel-
sen af Jesus til vores børn og unge
med i jeres tanker og bønner.

Vi har igen i 2019 ikke haft ret mange, men
trofaste spejdere.

Noget af det der træder tydeligst frem, er
vores weekendture. I foråret tog vi på lejr i
Ringkøbing, hvor vi weekenden igennem tog en
masse sjove mærker. Alt vi spiste i et døgn
indeholdte bacon; vi gik 5 km baglæns eller
med bind for øjnene; vi gik i mørke med et æg,
som vi efterfølgende bagte kage af - selvfølge-
lig også med bacon.

I efteråret tog vi toget til København, hvor vi
gik rundt og så en masse ting: Vi gik med
livgarden fra Rosenborg til Amalienborg; vi var
på Rådhuspladsen; en tur oppe i Rundetårn og
meget mere.

Vi sluttede som traditionen tro året af på
adventsweekend med romkugler, faneleg og
pakkeleg. Spejderne sluttede weekenden af
med at gå de knap 10 km ind til kirken i
regnvejr, så sejt!

Vi har startet 2020 op med at tage svanemær-
ket, hvor vi blandt andet skal arbejde med
genbrug og miljø.

I Kr. Himmelfartsferien skal vi igen mødes med
de andre MS-spejdere i landet, hvor vi sammen
tager på eventyrlejr.
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Nu er vi kommet ind i et helt nyt årti; det betyder
også, at endnu et år er gået med ungdomsarbejde
i Vestermarkskirken. Det har været et spændende
år med mange udfordringer, men også mange gode
stunder og opmuntringer undervejs.

Som altid er det spændende at starte op efter
sommerferien og byde velkommen hjem til dem,
der har været udrejst, men også gøre status over
hvem der er rejst fra byen, og hvilke huller det
efterlader at udfylde. Samtidig havde vi glædet os
til at arbejde sammen med Miriam Palmquist fra
Aarhus, men hun måtte melde fra, da studiet
krævede for meget til, at hun kunne overskue den
opgave, hun havde sagt ja til.

Det betød, at vi skulle omstrukturere programmet
en del for efteråret samtidig med, at både Simon
Schultz og Lea Vinkel var trådt ud af Grow ledel-
sen, var der nok at tage fat på. Efter vores årsmø-
de meldte Line Lysholm sig på banen til at træde
ind i på en af de tomme pladser, hvilket har været
rigtig godt.

Gennem det sidste år har vi arbejdet med struk-
turen i Grow; spurgt de unge, hvordan de ser Grow

i fremtiden, og hvad de ønsker, at Grow skal være
for et fællesskab. Det har ført frem til, at vi i 2020
laver store strukturelle ændringer, som bl.a. bety-
der at vi fremover holder Grow hver tirsdag fra kl.
19-21 (man må selvfølgelig gerne blive hængende
længere). Det er for at styrke relationerne, og
samtidig vil have mere fokus på det sociale og de
nære samtaler.

Vi vil skabe en god ramme for de unge til at vokse
i troen på Jesus og i relationen med hinanden,
men også et sted hvor man kan tage sine venner
fra skolen med hen, for at de kan opleve et ander-
ledes fællesskab, end det de kender fra andre
steder.

Vi håber at se en god frugt af den nye struktur, og
at kirkens unge vil opleve fællesskabet vokse og
styrkes. Men det der flytter mest, er engagement
og opbakning fra de unge og ikke mindst forældre-
ne.

Derfor håber vi, at I vil være med til at løfte
opgaven sammen med os.
Grow ledelsen er Line Lysholm, Jesper Slob, Lotte
van Beest Benner og Kristian Sloth
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Rizky 2019 har budt på mange sjove, hygge-
lige og lærerige timer med kirkens og byens
teenagere. Vi mødes hver torsdag kl. 18:30 –
21:00 og er fra 6.-9. klasse. Hver torsdag
kommer der ca. 15 - 20 teenagere. Vi har
fået et par nye friske unge ledere ind, som
virkelig har givet et friskt pust til os ”gamle"
ledere.

Efter efterårsferien prøvede vi indtil jul at
bruge Rock Solids programmer. Rock Solid er
YFC’s teenagearbejde. Vi ledere ønskede at
give teenagerne leg med deres venner, som
havde en rød tråd. Det har det ikke altid
været før i tiden.

Men med materiale fra Rock Solid er det nu
blevet muligt ved hvert program, da det er
bygget op omkring at have en rød
tråd. Det er nemt
for os som
ledere, da hele
aftenens valgte
program er
forklaret med

lege, hvilke ting der skal bruges og alt, hvad
der ellers hører til en sjov aften.

Hvert program bliver sluttet af med ”Ugens
tanke", som slutter programmet af med en
historie fra Bibelen eller noget fra lederens
eget liv, som passer ind i den røde tråd. Det
har været en kæmpe succes. Vi kan se på
teenagerne, at de har det sjovt med legene
og lytter, når der er en leder, der fortæller
”ugens tanke”.

Vi har også hørt fra flere forældre, at teen-
agerne kommer hjem og siger, det er fedt,
at hele aftenen giver mening, og at de lærer
noget samtidigt med, at de har det sjovt. Så
det fortsætter vi selvfølgelig med i 2020
også.
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2019 ligger bag os og det vi gjorde kan ikke
gøres om og vores prioriteringer i 2019 er
endegyldige. I Vestermarkskirkens gokartklub
(VGK) fik vi igen lov til at opleve en masse
mandag aftener hvor vi som ledere fik lov til
at inspirere de unge kørere på rigtig mange
planer. Det er stort at følge vores kørere fra
de starter til de slutter på grund af alders-
grænsen. Vi glæder os over hvad vi får lov til
at lægge som ballast i de unge mennesker.

Det er fantastisk at se hvad næstekærlighed
(og Gud) kombineret med motorsport kan
udrette i de unge personligheder.
Det er skønt at få lov til at følge
dem, fra stille nervøse børn til
stolte unge mennesker med rank
ryg og tro på sig selv og livet. Det
er skønt at opleve dem være stolte
af VGK.

Vi fik i år lavet T-shirts med nyt
VGK logo. De kunne næsten ikke
vente med at få dem udleveret.
Dette giver tro på at vi gør noget
rigtigt og at vi må kæmpe for at
fortsætte. Vi har igen haft et år
med første pladser i løb. Dette
skyldes en god portion ekspertise
fra lederne i klubben.

Vi har fået lavet en ny flyer, hvor vi
har turdet, at skrive følgende:

”VGK tilbyder: Moderne og sikre gokarts,
erfarne trænere, fart og spænding, godt
kammeratskab, motion på en sjov måde og
kirke på en anden måde”. Alt sammen noget
som vi igen og igen bliver bekræftet i, at vi
lever op til. Vi får lov at lave en plat-form
med gode relationer til både børn og
forældre, som vi alle nyder.

Bed gerne for visdom til at lede VGK og om
englevagt på banen.

Tak for forbøn og tak fordi vi får lov.

FRA STILLE NERVØSE
BØRN TIL STOLTE UNGE
MENNESKER
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TAK, fordi vi må være med til at fylde olie på jeres
skønne børns lamper.

Vi har to grupper i Børnekirken nemlig Børnehave-
gruppen (0 år – børnehave) og Skolegruppen (0. kl. -
4.kl.). Vi har i 2019 ca. en gang om måneden prøvet
at slå de to grupper sammen, og det er gået rigtig
godt. Vi ønsker, at alle børn må være trygge og føle
sig set og hørt.
Det er også vigtigt for os, at børnene kan få lov til
at vokse i deres tro og få gode venner i kirken.

En almindelig søndag består af undervisning, sang,
sjov, hygge, leg, spil, Lego, krea m.m. Ud over de
almindelige søndage har vi holdt fastelavnsfest,
hvor vi slog katten af tønden på Vestre Skole og
spiste fastelavnsboller.

Vi var på børnekirkeweekend, hvor turen gik til
Thailand. Her havde vi besøg af Ingelise og Mogens,
som fortalte om, hvordan de hjælper aidsramte
børn i Thailand. Børnene fik også et billede af et
barn, de kunne bede for. Bagefter blev der
produceret fuglekasser, blomsterdekorationer og
karsefrø til salg på markedet om søndagen.
Pengene, vi samlede ind, gik til aidsramte børn i
Thailand.

Vi vil
meget
gerne
finde en
til to lede-
re mere til
børnekirken.
I må meget gerne være med til at bede for dette.

TAK til alle ledere og hjælpere, fordi I deler jeres
tid, tro og venskab med børnene.
Forældre, børn og alle andre ønskes Guds rige
velsignelse.

Kids Fun Night oplevede i 2019
endnu et godt år med mange børn
fra og omkring Grindsted. Kirken
blev besøgt af glade børn i marts -
maj – august og Christmas Fun i
december.

Til Kids Fun Night i 2019 har der
været 100-120 betalende børn pr.
aften, og det er dejligt at opleve
den glæde, der er til KFN – fantas-
tisk, at det stadigvæk er en aktivi-
tet, som børnene
bare vil med til.
Christmas Fun i
december blev
besøgt af børn,
forældre og bed-
steforældre, som
hyggede sig.

Villigheden til at
hjælpe er der
altid, dog har det

ind imellem været en opgave at få
det til at gå op, men det lykkes. Der
skal rettes en stor tak til alle dem,
som trofast stiller op, til teenagerne
som kommer og hjælper til og til
alle dem, som træder til, når der
lige er et ekstra behov. Vi håber på
fortsat rigtig god opbakning i 2020.

Dejligt at opleve, at andre arbejds-
grene også deltager aktivt; spejder-
ne er trofaste til at være med og

lave bål og hygge med børnene
udenfor. Desuden har Gokartklubben
deltaget, hvor der var opstillet
gokarts, som børn kunne sidde i, og
der kunne ses motorer mv.

Fedt, at vi på den måde også kan
fremvise nogle af de aktiviteter,
som foregår ud fra kirken.
Økonomisk er Kids Fun Night en del
af BUS arbejdet i Vestermarks-
kirken.

Vi ser frem mod endnu et
år med børn og fest i
kirken og glæder os over
Guds velsignelse over det
arbejde, der er forbundet
med Kids Fun Night.

Tak for alle de foldede og
hjælpende hænder gen-
nem året.
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I efteråret havde between og teenkirke et fælles ledermøde, hvor var det
fedt at mærke, hvordan disse ledere brænder for vores betweenere og
teenagere. At høre dem snakke rundt ved bordene om, hvad de brænder
for, og hvad der skal til at skabe nogen rammer, hvor der er frihed til, at
den enkelte kan vokse i deres personlige tro på Jesus.

Den fysiske ramme gjorde betweenerne sammen med lederne noget ved en
søndag eftermiddag, hvor der blev spist pizza, og F2 blev indrettet, og skilte
produceret – så der ikke længere er tvivl om, at her hører betweenerne til
om søndagen.

En between leder skriver: ”En af de mest
bekræftende oplevelser, jeg har haft i forbin-
delse med arbejdet med between, var to
gange inden for nogle måneder at oplevede
unge mennesker referere til noget, vi havde
talt om for et år siden. Man går tit og tænker
på, om det nytter noget, men at opleve at
Helligånden har forklaret ordet og gjort det
levende i de unge menneskers hjerter, har
været meget bekræftende. Gud arbejder.”

En teenkirke leder skriver:
”Jeg har haft flere gode oplevelser. Men en
rigtig god oplevelse er, når det sker, at en
teenager vover at dele noget personligt i
gruppen.”

Jeg (Mette) stillede et spørgsmål til en leder
i teenkirken: ”Hvorfor er du leder i
teenkirken?”
”Jeg er med i teenkirken, fordi jeg gerne vil
investere i de unge, som jo befinder sig i en
alder, der kan være udfordrende og usikker i
forhold til den tro, de har med sig fra
opvæksten. Det er vigtigt, at de i teenkirken
finder en tryghed for at kunne stille de
spørgsmål, der kan fylde i forhold til at finde
sit eget ståsted i livet og i forhold til troen.”

Hvor er det opmuntrende, at de fantastiske
ledere stiller sig til rådighed, at de er med til
at skabe trygge rammer, hvor de unge men-
nesker kan vokse i frimodighed og sætte ord
på deres egen tro

En søndag i between og teenkirke er ofte, hvor lederen kommer med et
oplæg, som ligger op til dialog om forskellige aktuelle emner. Udover
oplægget er der også stor fokus på fællesskabet, at der er tid til leg og sjov.

EN INVESTERING
I DE UNGE
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Vi har fokus på tre fællesskaber i Vestermarkskirken.

Det store fællesskab oplever vi i gudstjenesten, når
alle generationer er samlet og fejrer vores tro på
Jesus.

Det mellemstore fællesskab bliver repræsenteret
gennem vores klynger, som hver især samler mellem
15-50 mennesker. Vi har fire klynger i gang gennem
2019: Strikkeklyngen, tamilerklyngen, mandeklyngen
og medvandrerklyngen.

Smågrupperne fungerer også godt. Disse grupper
repræsenterer det lille fællesskab, hvor 6-12
mennesker samles i hjemmene, taler om Gud, læser i
bibelen, deler liv med hinanden og beder sammen.

”Du træner dit syn; det afhjælper kroniske smerter;
det øger lykke; det kontrollerer stress; det øger dit
selvværd; det forbedrer koordinationen; det øger
kreativiteten…” og hvad er så det:

STRIKNING!! Kort sagt så er strikning/hækling godt for
din hjerne og for dit velvære. Vi er en lille flok
kvinder, som mødes en gang om måneden, hvor vi har
gang i strikkepindene, hæklenålene – og snakketøjet.

Strikkeklyngen har efterhånden bestået i 3 år – og vi
mødes den sidste onsdag aften i hver måned. Vi mødes
på skift hos hinanden. Hver gang deler vi en livstanke –
det være sig et digt, et bibelvers eller en historie,
hvormed der kommer en god snak i gang, og vi deler liv
med hinanden. Ofte inspirerer vi også hinanden med

vores forskellige projekter – og det kommer der mange
forskellige spændende ting ud af.

Du skal ikke være en bestemt alder – her mødes vi på
tværs af aldre. Jeg nyder fællesskabet med andre
kvinder, som har mere livserfaring end jeg, og jeg
nyder fællesskabet med ligesindede!!

Vi slutter aftenen med en kop kaffe og en bolle med
ost.

Der er også plads til dig i strikkeklyngen – hvis du er
vild med at strikke/hækle – så kom!! Hvis ikke du kan –
men har lyst til at lære det – så kom også! Der er helt
sikkert nogle meget dygtige strikkere, som gerne vil
lære dig det.
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Klyngens indhold
er en kombination
af socialt samvær,
dialogbaseret
undervisning og
spisning. Vi mødes
den sidste søndag
i måneden på
Privatskolen.

Der er tilknyttet
op mod 70 perso-
ner til klyngen.
Til en typisk
klyngesamling
deltager omkring
25 børn og voksne
- ved nogle arran-
gementer dog endnu flere.

Året startede endnu engang i
Lalandia til klyngebrunch, hvor
Gitte og Gert Flensborg var vær-
ter. Stort set alle mødte op og
ønskede hinanden godt nytår. En
dejlig måde at begynde året på.

I januar evaluerede vi i fælles-
skab medvandrerklyngen, hvor vi
drøftede form, indhold m.m. Det
resulterede i små nye tiltag i
programmet f.eks. nyt fra me-
nighedsrådet, Missionsforbundets
landsarbejde og Billund byråd.
Derudover blev flere involveret i
programlægning og praktiske

opgaver f.eks. undervisning,
madlavning og planlægning af
sociale arrangementer.

I løbet af året har Lars Axberg,
Lasse Åbom og Bo Lundgaard
stået for undervisningen. Lars
tog med emnet ”Gudsbillede”
udgangspunkt i sin egen tros-
rejse - en spændende og meget
gribende undervisning. Lasse
Åbom, præst i Baptistkirken i
Aarhus, har igen besøgt os.
Undervisningen har denne gang
taget udgangspunkt i sakramen-
terne.

Det sociale samvær har høj prio-
ritet i klyngen, og vi har haft
flere samlinger i det fri med
madkurv. Derudover har vi med
glæde besøgt Gitte og Johannes
Johansen – og selvfølgelig har vi
haft vores sommerafslutning i
Anne-Kathrine og Christian
Johansens have.

Fællesskabet har generelt stor
prioritet, og vi oplever, at der
gennem årene er blevet skabt
gode og dybe relationer blandt
klyngens medlemmer.
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Endnu et år og cirka 50 gudstje-
nester er gået. Vi i g-team elsker
gudstjenesterne i Vestermarks-
kirken og håber faktisk, at I har
det på samme måde!

G-team består i øjeblikket af
Charley (forkyndelse), Margit
(musik), Heidi (kreativ inspirator)
og gudstjenesteværterne
Johannes, Annette, Kristian,
Henrik, Anni og Ina.

I året der er gået, har vi bl.a. haft
fokus på nadver. Vi vil gerne, at
nadver ikke bare er noget, vi deler
med hinanden fordi ”det plejer
vi”, men at vi ved hver nadver-

stund bliver mindet om underet
gennem Jesu død og opstandelse,
som betyder, at vi kan have et
personligt forhold til Gud. For at
undgå automatisering af nadveren
har vi forsøgt at fejre nadver på
forskellige måder, hvilket vi
forventer at fortsætte med i 2020.

I efteråret har vi i gudstjenesterne
haft fokus på Guds syn på os: At vi
er elskede, værdifulde, underfuldt
skabt og at Gud er med os, uanset
hvordan vi oplever det. Vi tror, at
jo mere vi hviler i denne sandhed,
jo større er muligheden for, at vi
oplever nye ting med Gud. Vi har
et stort ønske om, at vores guds-

tjenester er et sted, hvor alle
uanset alder og forskellighed tri-
ves og desuden et rum, hvor vi
som menighed sammen oplever
Guds storhed, tager nye skridt i
vores kristenliv og udrustes til at
dele dette med menneskerne
omkring os.

Tak for jeres engagement i guds-
tjenesterne. Vi vil meget gerne
høre fra jer, når I oplever noget
med Gud, som vi alle kan lære
og/eller opmuntres af og vi er
også altid glade for at modtage
konstruktiv kritik og forslag.

Vi samles den første torsdag i måneden. Vi
er mellem 40-50 mennesker hver gang.

Vi har forskellige indslag. Det er
ofte nogle fra andre menigheder,
som deler forskellige ting fra
deres liv med os, men det kan
også være en af vore egne,
som deler noget med os.

Efter sommerferien starter vi i
september med en udflugt, der
går til forskellige steder i
landet.
I december har vi en julefrokost,
hvor vi prøver at skabe lidt jule-
hygge med forskellige indslag. Så
afslutter vi året Kristi
Himmelfartsdag, hvor vi er sammen til
gudstjeneste om formiddagen. Bagefter spiser

vi en god middag sammen, og om eftermid-
dagen lytter vi til et foredrag eller en

livshistorie.

Jeg tror, at vi alle er glade for de
samlinger, vi har. Vi har nogle
stykker, som sørger for kaffe,
brød, borddækning og hygge.
Det er vi rigtig taknemlige for.

I ReFo er der ingen alders-
grænse hverken op eller ned.
Det er for alle aldre.

Vi er en lille flok, som prøver at
lægge program og samle trådene .

Det er Gert Kruse, Birthe Engslund,
Ole Damgaard, Grethe Larsen, Nina

Marie Linde og Krista Madsen.

INGEN ALDERSGRÆNSE,
HVERKEN OP ELLER NED
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Gør du også det? Har du sat dig i
sofaen og er du måske allerede
opslugt af at læse årsberetninger
fra aktiviteterne i kirken? Eller
måske sidder du med en bog, du
har købt i bogsalget? Vi har mange
forskellige bøger i bogsalget:
Andagtsbøger, romaner, bøger der
udfordrer.

Ja, for nu er der gået endnu et år i
vores lille bogsalg, der er placeret
godt i hjørnet af hallen. Og du har
måske allerede lagt mærke til, at
vi har fået en ny reol, som vi nemt
kan rulle udenfor bogsalget. Det er
vi rigtig glade for. Der er plads til
mange bøger på den nye reol, så

kig endelig forbi
og se, om ikke
der er en bog,
der fanger din
interesse. Og
skal du bruge
den til en gave,
pakker vi gerne
ind, for vi har også
fået forlænget vores
pakkebord, så vi
nemmere kan komme
til, så det nyder vi. Tak
til Flemming Schrøder og Johannes
Johansen.

Bogsalget har været godt besøgt i
år. Vi har købt ind for kr. 25.366,43

og solgt for kr.
27.542,24, dvs. et
overskud på kr.
2.174,82. Det er
dejligt, at der er
opbakning til
bogsalget.

Vores mål for 2020
er bl.a., at vi ger-
ne vil have mere
fokus på PR. Vi vil
skrive i menig-

hedsbladet; vi håber at vi får lavet
reklamer for bøger på skærmen i
kirkesalen og i hallen.

Har du læst en god bog, så fortæl
det gerne til os og andre - det
er den bedste boganmeldelse,
man kan få. Og så vil vi gerne
sælge en masse bøger, så kig
ind og har vi ikke lige den bog,
du søger, kan vi nemt bestille
den hjem til dig.

Vi mødes hver 14. dag (søndage) i kirkesalen fra
20.00-21.00.

Konceptet er at komme i stilhed og gå i stilhed.
Det er et rum for tid til refleksion og fordybel-
se. Der læses vekselbøn, og bibeltekst, der
synges, der gives tid til alene tid med Gud i et
fællesskab.

Vores udfordring er at det pt. er hver 14. dag og
derfor nemt at glemmes, derfor er der nu mu-
lighed for sms- service med påmindelse for den
givende søndag, der afholdes completorium.

Det kan tilmeldes til Lars Axberg 52159388.
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Vi skrev i rapporten fra 2018, at vi havde for-
ventninger til 2019, og vi ser med glæde
tilbage på et godt år. Inden sommerferien var
vi samlet hver anden uge, men fordi en del af
os har rejsevirksomhed som en del af vores
arbejde, bestemte vi os for at samles hver uge
efter sommerferien. På den måde ses vi oftere,
og det er også nemmere at huske, hvornår vi
skal samles.

I løbet af året er der kommet nogle nye til. Et
spørgsmål på Facebook om der var en
engelsktalende kirke eller bibelgruppe i
efteråret har betydet, at der kom fire voksne
og to børn mere. Vi er glade og taknemlige,
både for de nye, men også for de som har
været med længere. Så, hvis alle kommer, er
vi nu næsten 30 – hvoraf næsten det halve er
børn.

Vi begynder fortsat vores samlinger med at
spise sammen. Tit ser børnene en video, mens
de voksne snakker sammen om et emne fra

Bibelen.
Derefter
beder vi for
ting, som
optager os –
og vi har
oplevet flere
bønnesvar i
løbet af året!

Fordi vi er
vokset, og
fremmødet
er mere
stabilt, er vi
begyndt at
snakke sammen om, at vi må finde et andet
sted at mødes, da det er ved at knibe med
pladsen i det hjem, hvor vi er samlet nu.

Desuden har vi lyst til at have noget for
børnene også, så vi må se, hvad der sker i
2020.

VI ER VOKSET OG
FREMMØDET ER STABILT

Lær os at elske med mere end
ord, lær os at handle en levende
tro… denne sang synger vi ofte i
Vestermarkskirken.

I Levende tro teamet ønsker vi
kontinuerligt at hjælpe familier
med at gøre troen levende både
blandt store og små. Vi ønsker,
at forældre må blive udrustet til
at være de vigtigste personer i
deres børns liv til at give troen
videre.

Gennem forskellige aktiviteter
samt materialer får forældre,
børn samt bedsteforældre vist
forskellige muligheder for at
oplære børnene i den kristne
tro, så den bliver levende.

Vi ønsker her i foråret at fort-
sætte efterårets fokuspunkt: De
digitale udfordringer: Forstå de

digitale udfordringer og vær
den, der har kontrollen!! Vi
lever i en digital tidsalder, hvor
computer, iPads og telefoner
meget nemt kan forstyrre roen i
familier samt tage vores tid – og
det gælder både de voksne og
børn! Vi har i februar dialog-
møde omkring dette emne.

Kontinuerligt vil vi gennem år
2020 fortsætte arbejdet med at
tilskynde familierne til at dele
tro og liv med hinanden – børn
og forældre. Vi ønsker også at
hjælpe bedsteforældrene til at
dele tro med deres børn og
børnebørn.

Gennem ta’ troen hjem
samlinger, levende tro lørdage
samt små forskellige happenings
på gudstjenesten ønsker vi, at
alle i Vestermarkskirken skal se,

at vi tager
levende tro
alvorligt – at
vi vil sætte
fokus på
vigtigheden af
at gribe alle
muligheder
for at dele tro
og liv i vores
familier.

Desuden vil vi
fortsætte med
Alle-sammen -
gudstjenester,
hvor børn,
teenagere,
unge og ældre
vil være
sammen under hele
gudstjenesten. Sammen vil vi
udforske et emne og blive
klogere sammen.
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Banglakids - Saraswatipur Venskabsforening er stiftet for at
støtte Saraswatipur Academy (SA), som er en NGO under
Bangladesh Lutherske Kirke (BLC), som gerne vil fremme
menighedernes børns skoleuddannelse - og andre børns
skoleuddannelse. Faktisk har vi hjulpet SA med at genopstå
for netop dette formåls skyld.
Banglakids er tilknyttet ASSIST som projektgruppe.

Lokal kontakt: Anni og Flemming Schrøder.
Læs mere på banglakids.dk

Aids Care - hjælper AIDS-ramte børn og familier i Thailand.
AIDS- Cares vision er at være med til at bryde den onde
cirkel af sårbarhed, som børn i aids-ramte familier bliver en
del af.
AIDS-Care støtter familierne ved at støtte børnenes
skolegang økonomisk, afhjælpe akutte behov for bl.a. mad,
tøj og medicin, besøg i hjemmene med opmuntring, støtte
og vejledning, sygehusbesøg, undervisning samt at formidle
Guds kærlighed i handling og ord.

Lokal kontakt: Inger Lise og Mogens Koch Pedersen
Læs mere på aids-care.dk

WutomiAgri er en landbrugsskole i Mozambique for 10 elever
af begge køn. Navnet – Liv gennem Landbrug – er en
kombination af stammesproget og det officielle sprog i Gaza-
provinsen i det sydlige Mozambique, hvor skolen ligger.
På skolen uddannes unge iværksættere til at blive dygtige
landmænd, der kan lave forretning med landbrug. De
udfordres til at blive initiativrige forgangsmænd for udvikling
i deres lokalsamfund og selvstændigt at kunne træffe
fundamentale valg for livet og troen.
WutomiAgri er tilknyttet ASSIST.

Lokal kontakt: Lisbet og Kurt Terp
Læs mere på wutomiagri.com

Gennem Det Danske Missionsforbund støtter Vestermarkskirkens op om flere andre missionsprojekter rundt
om i verden. Kald og visioner båret af engagerede og pasionerede mennesker.

● Grønland - et kristent socialt klubarbejde i Ilulissat og menighedsplantning i Uummannaq
● Rumænien - evangelisation, undervisning og nødhjælp med base i byen Onesti
● Thailand - mediecentret Fredens Stemme i Chang Mai
● Ghana - børnehjemmet Father’s Home Care Ministries
● Burma - undervisning og bibelskole i flygtningelejren Mae La

Læs mere på vestermarkskirken.dk/oplev/udiverden eller på missionsforbundet.dk/internationalt
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