
1

KIRKE
MAGASINET
VESTERMARKSKIRKENS MENIGHEDSBLAD

JA
N

U
A

R
 ’2

0



2

Nymarksvej 3. 7200 Grindsted

info@vestermarkskirken.dk
Vestermarkskirken.dk
Facebook.com/vestermarkskirken

Bank: Den Jyske Sparekasse
Konto nr. 8210 0740002341
Mobilepay 41220

Præst Charley Stephansen
Tlf. 2588 3386.
charley@vestermarkskirken.dk

Børne og familiemedarbejder Mette Sloth
Tlf. 2089 0655
mette@vestermarkskirken.dk

Praktisk koordinator Gitte Johansen
Tlf. 2896 11440.
cafe@vestermarkskirken.dk

Administrativ koordinator Peter Bergholt
Tlf. 4098 3678
peter@vestermarkskirken.dk

Formand Marien van Beest
Tlf. 2231 6041
marien@vestermarkskirken.dk

Regnskabsfører Kirsten Dam
regnskab@vestermarkskirken.dk

Omsorgsarbejdet Britta Kristensen
Tlf. 5042 5228.
omsorg@vestermarkskirken.dk

Bønnekæde Tove Andersen
Tlf 5313 0535.
tovejulandersen@gmail.com

Formand for Børne & Ungdomsarbejdet
Lisbeth Christensen
Tlf. 2344 9009.
bus-formand@vestermarkskirken.dk

Gospelkoret Lene Terkelsen
Tlf 2982 8487.
dklenter@lego.com

ReFo (serniorgruppe) Gert Kruse
Tlf. 3029 7742
hg.kruse@mail.dk

Søndagsbrev og nyhedsmail
Mona Bergholt
Tlf. 2073 5063
nyhed@vestermarkskirken.dk
Deadline hver torsdag kl. 12.00

KONTAKTPERSONER

Vestermarkskirkens er en åben kirke, der
byder alle velkomne. Vi er en selvstændig
kirke, der selv er ansvarlig for indhold, stil,
økonomi, ansættelser m.v.
Vestermarkskirken vil gerne kendes på
værdierne ,

, en , 
 og at være .

Vestermarkskirken har samme
trosbekendelse som folkekirken og
samarbejder med de øvrige kirker i
Grindsted og omegn. Vi har som kirke et
arbejdsfællesskab med en række andre
kirker i Danmark, Det Danske
Missionsforbund. Læs mere på
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, der afholdes 4 - 6
gange i løbet af året

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. december,
1. marts, 1. juni og 1. september).

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

Redaktionen bag Kirkemagasinet er:
● Susanne Kortegaard

fam.kortegaard@gmail.com
● Peter Bergholt

peter@vestermarkskirken.dk
● Marien van Beest

marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen

charley@vestermarkskirken.dk
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Forsidefoto: Fra årets fodboldkamp på menighedsweekenden i Kolding
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Gør indtryk
Mange kender til det at: ”det første umiddelbare indtryk var
positivt”. Mange mennesker bedømmer folk som de møder
efter de første 30 sekunder. Længere tid synes vi ofte ikke
vi behøver for at finde ud af hvordan denne person er og
hvordan vi vil forholde os til dem.

Selvom vi ikke kan bedømme en bog bare efter opslaget,
så er de første indtryk vigtigt og i Vestermarkskirken har vi
det som én af vores værdier; imødekommenhed.

Det første indtryk vi ønsker alle skal have, når de kommer
ind i VMK er at de bliver mødt og set som de er med og
helst en udstrakt hånd eller et kram.

Skab udtryk
Når vi giver udtryk for noget, så vi ser vi
noget eller afspejler noget i en ydre form. En
anden af Vestermarkskirkens værdier er
levende tro.

Gennem gudstjenesten, fællesskabet og alle
vores aktiviteter ønsker vi at udtrykke at
troen på Jesus skal kunne ses, mærkes,
bevæge os og erfares. Det er ikke abstrakt
eller bare på tankeplan, men kommer til
udtryk på mange forskellige måder, fordi vi
er forskellige.

Vi ønsker musikken er nutidig og
formidlingen af ord bliver gjort kreativt og
levende og har vi også en mere løs form,
fordi vi er frikirke fremfor folkekirke.

Sæt aftryk
Når man har mødt en person som har gjort
indtryk på en, så har det menneske sat

nogle aftryk i ens liv. Noget som ikke bare forsvinder med
det samme, men som hægter sig fast og bliver ved med at
rumstere i ens tanker.

I Vestermarkskirken ønsker vi af afsætte aftryk både for de
folk som kommer i kirken, men også når vi går ud af kirken
og ud og gør en forskel for andre mennesker gennem bl.a.
en hjælpende praktisk hånd.

Vi gør det, fordi vi er blevet mødt af en ekstraordinær
kærlighed – både fra andre mennesker, men specielt fra
Gud.

Forleden faldt jeg over
disse tre ord og begyndte
at reflektere over dem i
forbindelse med det at
være kirke og specielt i
Vestermarkskirken.

TRYK
TRYK
TRYK

IND
UD
AF

Charley Stephansen
Præst
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Helt overordnet fokuserer det på discipelskab (discipleSHIP),
lederskab (LeaderSHIP) og fællesskab (FellowSHIP). Kurset
er et samarbejde mellem Missionsforbundets Børn og Unge
(MBU) og Baptisternes Børne- og Ungeforbund (BBU)
SHIP har som målsætning, at
lære teenagerne mere om
Gud, og hvad det vil sige at
følge ham. Samtidig vil det
gerne give mulighed for skabe
et kristent fællesskab med
andre teenagere.

Sæson 2019-2020 består af
følgende 3 weekender: 4.-6.
oktober 2019, 17.-19. januar
2020 samt 17.-19. april. 2020.
Det foregår forskellige steder i
landet, og første gang de var
afsted var på Rebild Efterskole
i Nordjylland, og de næste
weekender vil hhv. være på
Sjælland og Midtjylland.
Fra Vestermarkskirken havde
vi 10 glade og
forventningsfulde teenagere
afsted til den første weekendsamling. De tog toget fra Vejle
banegård og tog rejsen nordpå, for at flytte ind på Rebild
Efterskole.

Jeg talte med Lisa Christesen, Mathias Dam og Anne Lea
Kortegaard om hvordan det havde været for dem, at være

afsted til SHIP. De var alle 3 meget enige i, at det havde
været en fed weekend. Lederne var ansvarlige og søde og
måske ikke helt så skøre, som lederne på Crossroadz. Der
var en god blanding af undervisning og tid til hygge. I den

sjove afdeling var der en aften hvor der blev afholdt ”Vild med
Dans”. Det og mange andre minder bragte smil og latter frem
hos de 3 adspurgte teenagere.

Ét er dog ganske sikkert. Det bedste var uden tvivl
fællesskabet. De tænkte det lidt som en gensynsweekend,

med alle de skønne venner de har fået på
Crossroadz og på Sommerstævnet. Venner
som kommer fra mange steder i Danmark, og
de så det som en oplagt mulighed, for at styrke
det fællesskab og venskab, og samtidig lære
mere om Jesus og deres tro.

De er alle 3 klar til at tage af sted i januar til
næste SHIP samling.

SHIP er et kursus for teenagere i alderen 13-17 år. Det
står for  Næste kursus afholdes i
Vestermarkskirken i weekenden 17. - 19. Januar 2020 Susanne Kortegaard
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Hvorfor volontør på Lindenborg?
For mig handler det om at give igen. Jeg har tidligere være
elev i både 9.- og 10. klasse. Her fik jeg meget med mig,
menneskeligt og åndeligt, og blev udfordret på min tro. Da
jeg var elev på skolen, var der nogle volontører som gav
mig noget, det samme vil jeg gerne prøve at give videre til
de unge mennesker på efterskolen i dag.

Hvad laver du som volontør?
Jeg laver mange forskelligt ting, det
er et meget alsidigt job. Jeg har
nattevagt, vagt i køkkenet, og
pedelarbejde. Andet tid går med at
spille og træne volleyball sammen
med eleverne. Jeg har nogle timer
hjælper jeg til i kor undervisning.
Jeg snakker med eleverne om alt fra
livets store spørgsmål, til hvem man
syntes er en smule sød 12.

Hvad giver det dig at være volontør?
Masser af udfordringer, mulighed for at agere i det som er
uanset om det er spontant eller planlagt. Det at se eleverne
vokser både menneskeligt og åndeligt.

Hvad tro du det år vil give dig?
Jeg tror, jeg vil få mere end jeg giver. At det vil sætte sig
som ”fodspor” hos mig resten af livet.

VOLONTØR
PÅ EFTERSKOLEN LINDENBORG

Benjamin Gohr Jensen har valgt i år at være volontør på
Efterskolen Lindenborg, som er Missionforbundets efterskole
beliggende ved Lejre Vig, tæt på Roskilde. Skolen har ca. 97
elever og 25 ansatte, hvoraf de 4 er volontør for et år.
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I Grindsted indbydes til bøn, sang og samvær følgende
dage:

Mandag d. 6. januar kl. 19.00.
IMU i Kronen, Solvej 1. Bønnevandring med lanterner, hvis
vejret tillader.

Tirsdag d. 7. januar kl. 19.00.
Stillegudstjeneste i Grindsted Kirke, Kirkegade.
Efter gudstjenesten serverer KFUM & KFUK kaffe på
Ungdomsgården, Østergade 16.

Onsdag d. 8. januar kl. 19.00.
Bedemøde hos Indre Mission, Kronen, Solvej 1.

Torsdag d. 9. januar kl. 19.00.
Bedemøde, hvor Rizky medvirker.
Vestermarkskirken, Nymarksvej 3.

Kaffen er gratis. Hver aften vil der blive samlet ind til Sri
Lanka til forebyggelse af terrorangreb og forbedret
sikkerhed for kirkerne på øen.

En folder til Bedeugen kan rekvireres i de forskellige kirker,
som deltager i Bedeugen.

www.evangeliskalliance.dk

Det er en eftermiddag hvor der bliver brugt tid på at
kigge tilbage på det forgangne år og have visioner for
det kommende år.

Årsmødet er kirkens øverste myndighed. På mødet vil
der være godkendelse af regnskab og budget, valg til
menighedsrådet og generel drøftelse af menighedens
visioner. Årsmødet giver også plads til at stille forslag og
snakke om visioner for fællesskabet.

Alle interesserede er velkomne på årsmødet, det er dog
kun medlemmer der har tale- og stemmeret.

ÅRSMØDE I VESTERMARKSKIRKEN
Søndag d. 1. marts 2020 afholdes årsmøde i Vestermarkskirken
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Læs Markus evangeliet kapitel 16 v. 16-20. Jeg fremhæver v. 20:
”Og de skal lægge hænderne på de syge, og de skal blive

I 2013 kom disse vers til at betyde
mere for mig, end de nogensinde før
har gjort. Jeg oplevede at nogle gode
venner, havde været ude på gaden
for at tale med mennesker om deres
tro på Jesus – og disse venner havde
nu erfaret, at flere at dem de bad for,
blev helbredt.

Dette gjorde mig nysgerrig, og jeg
måtte bare undersøge det nærmere,
om det var sandt.

I november 2013 var jeg med et par
venner i Kolding Storcenter for at
fortælle om min kristne tro. Jeg var
meget spændt og lidt nervøs, men
min ven Tommy tog kontakten med
mennesker, og når et menneske
havde ondt og havde sagt ja til at vi
måtte bede for dem, ja, så sprang jeg
ud i det – og lagde min hånd på det
syge menneske, og bad om

helbredelse i Jesu Kristi navn.
- Og der skete miraklet!   Jeg
så en dame blive helbredt.
Hun havde haft smerter i
hendes arm i flere dage og
efter en kort bøn til Jesus, var
hun helt smertefri!
Det gjorde et stærkt indtryk på
mig. Gud brugte mig!
Vi fandt nogle flere syge, og
disse personer blev også
helbredt pga Jesus Kristus sejr
på Golgata.

Dette var starten på et nyt og
spændende kapitel i mit liv.
Jeg synes, det er fantastisk
hver gang jeg ser Gud
helbrede og røre ved
mennesker.

Jeg går ud og snakker med
mennesker mindst en formiddag hver

uge. Jeg har gået
i mange byer, og
jeg har mødt
rigtig mange
fantastiske
mennesker.
Vi er nogle
stykker fra
Vestermarkskirk
en, der er på
gaden for at
fortælle om Jesus
hver anden
tirsdag
formiddag. Det er
dejligt, at vi er
flere afsted. Min
drøm er, at alle
kristne vil finde

frimodigheden frem,
 og bede for deres syge naboer,
kolleger eller venner, for det er en
gave alle kristne har fået. Gud hører
alle de bønner, der er bedt af et
oprigtigt hjerte.

Jeg har set hundredvis af mirakler.
Det er ikke alle, der bliver helbredt,
men ALLE er elsket af Gud. Det er
meget vigtigt at understrege.
Det største mirakel er, når et
menneske omvender sig og tager
imod Jesus som sin frelser. Dette har
evighedsbetydning.

Hvis du ønsker at opleve dit
personlige mirakel, så kontakt kirkens
præst eller vær med til en
gudstjeneste om søndagen, hvor du
har mulighed for, at blive bedt for.

Susanne Schultz
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Vi kender Jens Møller Bæk i Vestermarkskirken for hans lederskab i den
gruppe der kommer og beder i kirken hver eneste onsdag aften, han er også
med i forbederteamet som beder for folk til gudstjeneste om søndagen.

Marien van Beest

Jens bor på et nedlagt landbrug uden for
Grindsted. Jens mistede sin kone Else i september
sidste år. Jens har 3 børn og svigerbørn samt 8
børnebørn. Alle, som har mistet en af sine kære,
går igennem en sørgeproces, som opleves på
forskellig måde. Jens vil gerne dele det han har
været igennem med os i det vi kalder kaffesnakken.

Da jeg mistede min kone Else, var det også enden
på et længere sygdomsforløb. Jeg fik megen støtte
af vore børn, men også venner og fra menigheden.
En af vore venner, som var en enlig kvinde, havde
hjulpet mig meget i samtale, om det at miste, inden
Else døde. Efter Else havde forlad os for at være
sammen med sin himmelske far, blev vi forelsket i
hinanden. Det udviklede sig hurtigt. Vi planlagde
bryllupsdagen allerede i juni, kun 9 måneder efter
jeg var blevet alene, siger Jens. Men jo mere vi
nærmede os selve bryllupsdagen, begyndte min
kommende hustru at komme mere og mere i tvivl,
om det var det rigtige for hende. Det endte med at
vi fik det hele aflyst, og i dag er vi venner, men ikke
mere end det.

Skal vi så ha´ en kop kaffe, og komme i gang med
de 7 spørgsmål du har til mig, smiler Jens?

Hvad gør at du virkelig stortrives, Jens?
Jeg stortrives, fordi jeg ved at jeg har et godt
forhold til min himmelske far. Men også når jeg er
sammen med min børn og børnebørn. Og at jeg
ved at jeg er en del af en menighed der har omsorg
for hinanden.

Hvad udfordrer dig?
Når jeg læser et ord fra Bibelen vil jeg gerne dele
det med andre, både i menigheden og
Pottemagerens Hus, som er et bedehus i Holsted,

GLEM IKKE
AT MINDESDEM I

HAR MISTET
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hvilket jeg også er en del af. Men også når
jeg leder bønneaften hver onsdag i
Vestermarkskirken bliver jeg udfordret i at
søge den rette indledning og de relevante
bedeemner, siger Jens.

Hvilke ting, som du møder i hverdagen,
kan gøre dig glad?
Når jeg ser hvad troen på Jesus kan gøre
ved et menneske, og at det gør en kæmpe
forskel at få lov til at bede for og med dem.
Det gør mig virkelig glad, når jeg ser at
mine børn og børnebørn vælger at følge
Jesus.

Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor
betydning for dig?
Der er flere, nævner Jens. Fra den første
dag jeg lærte Else at kende på Bibelskole.
Da jeg i 1987 blev helbred psykisk for
astma, Da jeg i 2005 blev sat fri for at
bruge medicin for astma. Også da vi fik
vore 3 børn. Da Else døde og jeg var
udfordret med at komme videre med mit
liv.

Hvad får dig til at blive ked af det og føle
afmagt?
Da jeg blev forelsket i en anden kvinde
efter Else døde, og hvor jeg set i
bagspejlet, må sande, at det gik alt for
hurtigt med tanken om at blive gift igen. Da
det blev aflyst, følte jeg afmagt, men
samtidig var jeg ked af at jeg ikke havde
brugt mere tid sammen med mine børn for
at mindes Else. Jeg havde glemt noget
vigtigt, at de også lige havde mistet deres
mor. Jeg har også sagt undskyldt og talt
med dem om det, fortæller Jens.

Hvilken karaktertræk ved en person
tiltaler dig?
Jeg kan godt lide mennesker med en
positiv ærlighed, især i svære tider, og de
mennesker som overvejer tingene, før de
gør noget. Det er nok de to vigtigste ting
jeg vægter mest, mener Jens.

Hvilken slags litteratur, ud over Bibelen,
sætter du mest pris på at læse?
De bøger jeg læser, skal være
trosopbyggende, og så læser jeg
selvfølgelig Kirkemagasinet og andet,
slutter Jens denne kaffesnak med.

Da jeg så tilbage på vort møde kom jeg til
at tænke på hvor vigtig det er at mindes de
mennesker som vi har mistet, at vi tager os

tid til at tænke på de gode
tider man havde sammen.
Jens nævnte for mig at
han først nu har det
meget bedre, og
virkelig kan se
tilbage sammen
med hans familie
og venner hvor
god en tid han har
haft med Else.

Har du lyst til at kontakte Jens, for
at dele dine erfaringer, eller bare for at
snakke, eller for at bede sammen med ham,
så vil han gerne stå til rådighed.

Må Gud hjælpe Jens med at komme videre
med sit liv.

Kids Fun Night

Alle børn til og med 5. klasse er velkommen
til masser af sjove,

kreative aktiviteter, forfriskning
og festlig afslutning i kirkesalen
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Kærligheden til børn i Bangladesh, er vores drivkraft til
stadigvæk at engagere os i arbejdet med en kostskole for
børn, der af en eller anden årsag har store udfordringer og
ikke kan gå i skole hjemmefra.

Vi, Anni og Flemming, arbejdede i det nordlige Bangladesh
fra 1986 til 1994. Vi havde tre børn Kasper, Hanna og Filip
med og året efter blev Rasmus født. Det var på én gang en
god tid, men også en tid med mange afsavn og
udfordringer.
Alligevel fik vi stor kærlighed til landet, som er et af
verdens fattigste og mest korrupte lande. Området, som vi
boede tre forskellige steder i, er på størrelse med Jylland.

Vi blev udsendt af Santalmission, nu Danmission, og
Flemming fik arbejdstilladelse. Vi andre fik
opholdstilladelse. Flemming skulle iværksætte
håndværkskurser, som foregik oppe i landet, hvor
uddannelserne ikke hang på træerne. Kurserne var ikke
lange. For eksempel tog et tømrerkursus 1½ år og et
skrædderkursus 8 måneder. I svendegave fik han/hun en
værktøjskasse eller en symaskine. Så kunne de begynde
deres egen virksomhed.

Det første år boede vi i universitetsbyen Rajshahi og lærte
bangla. Sproget var nødvendigt at lære, da nærmest ingen
kunne engelsk på den tid.
Vi var missionærer, men måtte ikke evangelisere. Den
lutherske kirke i Bangladesh, oprettet i 1979 og bestående af

nykristne fra hindubaggrund, var vores samarbejdspartner.
Kurserne blev oprettet i områder, hvor de kristne boede, men
alle kunne søge uanset religion.

Uddannelse er utrolig vigtig, også i Bangladesh! Men
oplysning om det kristne budskab er endnu vigtigere. På
kostskolen undervises der i det hele, og der skabes nye
ledere for fremtiden – det viser fortiden! Støt banglakids.dk –
få et fadderbarn.

SAGDE DU BANG-LAKRIDS?
NEJ BANGLA-KIDS

Anni og Flemming Schrøder

At bruge penge på lakrids kan være
lækkert, men at bruge penge på
børn i Bangladesh holder længere.
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Charley Stephansen
PræstBANGLA-KIDS

De kom i stand fordi
undertegnede er med i
frivilligcenter Billunds bestyrelse
og mænds mødesteder ansøgte
om de kunne låne lokaler i
frivilligcenteret på Nymarksvej
10. De var nemlig opsagt på
deres lejemål og skulle være
ude efter sommerferien.

Frivilligcenteret havde en egnet
lokale, men det skulle gøres i
stand og derfor havde Mænds
mødesteder behov for noget
midlertidigt. Jeg bragte behovet
op i menighedsrådet og alle i rådet var enige om at de godt
kunne låne nordsalen hele efteråret, hvis de ville.

Bestyrelsen i mænds mødesteder kom på besøg og efter at
forespurgt alle deres medlemmer om de synes det var en god
ide at være i Vestermarkskirken, begyndte de at mødes i
september måned.

Foreningen Mænds mødesteder begyndte for 4 år siden efter et
stort fremstød i Magion for mænds sundhed. Forskellige
kommuner deltog over hele landet og det blev forsøgt at starte
noget op i Grindsted. Efter meget PR og forskellige events
begyndte 35 mænd at mødes fast hver mandag fra kl. 12.00 til
17.00.

Først mødtes de i nogle lokaler på Sydtoften, derefter hos
Flügger Farver, derefter et privat lejemål, så Vestermarkskirken

og efter nytår kommer de til at holde til i Frivilligcenteret.

De er omkring 35 mænd fra pensionistalderen og op.
Alderspræsidenten er 84 år gammel.
De spiller billard, kort, partners, dart og hyggesnakker om alt
muligt.

Udover at være noget for hinanden hjælper de også andre
såsom til Grøn koncert og nogle af mændene har også hjulpet
med at sætte et brugt køkken op i frivilligcenteret. Poul Kjær
som er leder af bestyrelsen, er meget glad for at de kunne låne
lokalerne i Vestermarkskirken og glæden har været gensidig.

Det har været en god oplevelse at både møde mænds
mødesteder, men også at kunne hjælpe dem i en periode, hvor
de havde brug for lokaler. Vi håber på fortsat at være til glæde
for hinanden i fremtiden.

MÆNDS MØDESTEDER
Hele efteråret har mænds mødesteder lånt nordsalen
til deres samlinger hver mandag eftermiddag.

Hans Berntsen
Taler og beder for syge

Søndag den 19.
januar kl. 10.30
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Den tid vi har haft kirke på Nymarksvej, har vi også holdt den årlige
menighedsweekend i kirkens lokaler. Det vil sige vi har sovet hjemme men
ellers været sammen i kirken fra morgen til aften. Men i år skulle det være
anderledes! Flere havde ønsket, at vi prioriterede fællesskabet ved at prøve
at holde weekend et sted med mulighed for, at vi alle kunne overnatte.

I weekenden den 11. – 13. oktober 2019 havde Vestermarkskirken derfor
lejet Efterskolen Kildevæld i Kolding. Det blev virkelig en succes! Ikke alle
havde mulighed for at være med fra fredag aften til søndag eftermiddag,
men gennem hele weekenden deltog 100-130 personer.

Temaet for weekenden var ”Relationer på tværs” og selv om der i løbet af
weekenden var programpunkter, der var målrettet specifikke aldersgrupper,
så var vi fælles meget af tiden både i leg, fodbold og undervisning og der
var gode muligheder for at tale både med rigtig gode venner men også
med nogle, man ikke kendte så godt.

Vi kunne bruge alle skolens lokaler og havde derfor foruden værelserne til
overnatning mulighed for at bruge sportshallen (også midt om natten),

hygge i sofaen med spil, snak og håndarbejde, tage et spil billard eller
stå tidligt op og se Formel 1 racerløb sammen med nogle, der havde
samme interesse.

Noget af eftermiddagen lørdag blev brugt på at planlægge søndagens
gudstjeneste, hvor alle blev udfordret til at deltage aktivt i udførelsen.
Det blev en stærk formiddag, hvor vi ikke bare oplevede relationen
mellem Gud og mennesker, men hvor det også var tydeligt, at alle –
store som små – har noget værdifuldt at give til fællesskabet.

Ina Christesen

VI VAR PÅ
MENIGHEDSWEEKEND

I Vestermarkskirken har vi flere traditioner og en
af de rigtig gode er, at vi en gang om året holder
weekend sammen – menighedsweekend!

Er du ked af, at du ikke kunne være med på
menighedsweekenden i år? Eller er du allerede begyndt at
glæde dig til endnu en weekend sammen med din
menigheds-familie?

Så sæt kryds i kalenderen den 11. -13. september 2020,
hvor vi har lejet Sydvestjyllands Efterskole i Bramming.
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Du bliver så opslugt af historien at du næsten ikke kan
vente til du igen har mulighed for at sætte dig i sofaen og
læse videre i bogen. Læser du sådanne bøger får du højst
sandsynligt ikke læst alle ord første gang og derfor er det
godt at kunne tage bogen ned fra hylden og læse historien
igen og igen og få alle nuancer med fra bogen.

I en tid hvor meget foregår på en skærm, er det dejligt at
kunne sidde med en bog i hånden, bladre og lave
"æselører". Gennem læsning får vi nye input, oplevelser og
fantasien bliver sat i gang. Vi lærer at se tingene fra en
andens perspektiv.

I bogsalget sælger vi bøger, der lærer os mere om Gud og
hans plan for os, gennem læsning om Gud kan vi få en
stærkere relation og oplevelse med Ham og blive inspireret
til at gå nye veje i tro.
Vi har også andagtsbøger. At læse et andagtsstykke  kan
bidrage til nye tanker, glæde og inspiration til dagen. Deler
du stykket med din familie kan det være grundlag for en god
snak om tro.

Vi har bøger til både børn, unge og voksne. Børn elsker at
høre de samme historier igen og igen, så hvorfor ikke
vælge nogle gode historier at læse for dem? Vi der står i
bogsalget elsker at læse bøger, denne passion vil vi gerne
give videre til dig.

Vi har også mange gaveartikler, så mangler du lige en lille
værtindegave til søndagens eftermiddagsbesøg, så kig ind i

bogsalget og se hvad vi
har. Mangler du en bog, så
kom og snak med os, vi
kan sikkert skaffe den til
dig.

Har du læst en god bog, så
fortæl gerne om den, det er
den bedste boganmeldelse
man kan få, og det kan
blive til glæde for andre.
Lad ikke chancen for at
læse en god bog gå fra dig.

Har du nogensinde læst en bog, som
du har haft svært ved at lægge fra dig?

AT LÆSE ER EN
OPLEVELSE

Anni Schultz Pedersen
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MISSIONSTUR TIL POLEN
I uge 7 tager vi atter turen til Polen sammen med et nyt hold
konfirmander – 8 i alt for at opmuntre og støtte en lille menighed
som virkelig ønsker at række ud til deres by og fortælle
evangeliet både i ord og handlinger.

Polen er katolsk og det er meget svært for evangeliske
protestantiske kirker at få både plads og opbakning fra
lokalsamfundet. Ofte bliver kirkeplantninger set meget ilde på og
der udøves meget modstand imod dem, fordi de anses for
kættersk i forhold til den katolske kirke.

Derfor behøver menigheden i Polen al den opmuntring og
opbakning som de overhovedet kan. I løbet af de få dage vi er
der skal vi besøge skoleklasser, plejecentre og

forsamlingshuse. Konfirmander skal lære et dramastykke og en
dans som de skal optræde med. På den første tur havde vi
mange anledninger hvor vi bad for folk og alle konfirmanderne
blev mere og mere frimodige som dagene gik og der skulle ikke
være noget i vejen for at dem som skal afsted nu også kan
opleve det samme.

Konfirmanderne skal også vænne sig til at tale engelsk både
med de unge i menigheden, men også på skolerne vi skal
besøge selvom vi også har nogle til at oversætte til polsk.

På denne tur bliver vi 5 ledere og vi har brug for at I beder for os
på hele turen.

Charley Stephansen

Vi har igen i år været mange afsted på Global Leadership Summit
også kaldet GLS leder kursus som holdes i Århus og København.
Vi var fra Vestermarkskirken i alt 25 personer på GLS.

Det er verdens største leder konference, da den vises rundt i
verden på storskærm ligesom vi så det i Århus. GLS gør meget
for at få leder konferencer til nogle af de fattigste lande, som også
har meget brug for det.

Hvert år er der historier fra de lande, som måske har utrolig høj
korruption og så hører man om at der er sket en lille ændring i
landet. Det gør en stor forskel, hvis lederne bliver bedre til at
være et godt forbillede. Deres motto er: Når en leder bliver bedre,

så bliver alle bedre.

Det er bare så vigtigt, at man oplever sig lyttet til og forstået, for
at yde det, som man kan. Der er utrolig meget undervisning og
meget mere end man kan rumme, men alligevel, så kommer man
hjem med noget man kan bruge.

Jeg har hver gang, jeg har været afsted oplevet, at få nogle
redskaber til lige præcis de ting, som jeg stod med. Ledelse er et
håndværk ligesom så mange andre ting, så er man nød til at
lære, for at udvikle sig. Så en stor opfordring, til at se
undervisninger fra GLS, eller endnu bedre tag med til næste år,
det er virkelig godt. Det er i Århus d. 30. -31. oktober 2020.

GLS - GLOBAL
LEADERSHIP SUMMIT Henrik Dam
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MISSIONSTUR TIL POLEN

At fasten skulle vare i 40 dage, blev besluttet på det første
kirkemøde for hele kirken i Nikæa i år 325. Der var tale om en
symbolsk efterlignelseshandling, der skulle svare til Jesu 40
dages faste og forberedelsestid i ørkenen inden
korsfæstelsen.

Hvorfor faster man? Faste kan være et kontroversielt begreb
blandt kristne. Nogle kristne, der ikke selv faster, mistænker

dem, der faster, for at få Gud til at elske dem mere eller lettere
besvare deres bønner. Fasten kan ikke hjælpe os til at få Gud
til at elske os mere. Det er slet ikke formålet med fasten

Der er to ting jeg gerne vil fremhæve. Den første er at gennem
fasten vil man gerne nedtone noget, så man kan skrue mere
op for noget andet. I denne tid hvor vi lever livet med fuld gas,
kan vi ikke presse mere ind i vores hverdag eller kalender.
Derfor er det vigtigt at for at få glæde af fasten, skal noget
andet fravælges.

Den mest udbredte form for faste er den, hvor man ikke må
spise eller drikke noget som helst (eller kun må drikke vand).
Det er dog langtfra almindeligt at faste på denne måde i
dagevis. Ofte betyder fasten blot, at man skærer ned på

 antallet af hoved- og mellemmåltider, samt at man holder sig
fra bestemte slags fødevarer, typisk enten kød eller alle
animalske produkter (det vil også sige fisk, æg og
mælkeprodukter). Det er også udbredt at faste fra
nydelsesmidler som for eksempel alkohol og sukker.

I stedet for at spise fokusere man på bøn, bibellæsning og
hjælpe andre mennesker. Samtidig hjælper fasten også til at

forstærke vores
bønner.
Evangelierne
fortæller, at mens
Jesus fastede i
ørkenen, blev han
fristet af Djævelen.
Der ligger altså et
aspekt af kamp
mod det onde i det
at faste. Jesus
overvandt
Djævelens
fristelser, og det
samme kan være et
mål for en kristen,
der faster.

I Mattæus-
evangeliet 17:21
siger Jesus til

disciplene som ikke oplevede helbredelse af den månesyge
dreng, da de bad for ham, at det var fordi det krævede både
bøn og faste.  Fasten forstærker bønnen, fordi vi ikke bare
beder, men også selv giver afkald på noget for at få svar på
bøn.

Faste har historisk set betydet, at man afholdt sig fra fast føde.
I dag tolkes begrebet væsentligt bredere og dækker over, at
man i fasteperioden giver mere eller mindre afkald på
forskellige goder, hvilket både kan være mad og drikke, men
især også mobilen, internet, fjernsyn. I det hele taget fravælger
de digitale medier i en periode.

I Vestermarkskirken vil vi gerne sammen tage del i fasten for
dem som ønsker det. Der vil være et oplæg som ligger fremme
ved informationen og vi vil tale om det til gudstjenesterne.

FASTETID
Charley Stephansen

Præst

Efter fastelavns festligheder kommer fastetiden. I en vestlig tradition, som i Dan-
mark, varer fasten fra askeonsdag (onsdagen efter fastelavn) til og med påske-
lørdag. Det er i alt 40 dage, eksklusiv søndage, som ikke regnes som fastedage.
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