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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
● Susanne Kortegaard

 fam.kortegaard@gmail.com
● Marien van Beest

marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen

charley@vestermarkskirken.dk
● Jacob Højgaard Jensen

jhjensen91@gmail.com

Evangelisk Alliance Bedeuge - side 4

Mission i Grønland - side 6 og 7

Fra spejder til leder - side 8

Vinterlejr 2017 - side 9

Profetskole i Vestermarkskirken - side 11

Strikkeklynge - side 14

Missionsrejse til Thailand 2017 - side 15

LÆS
I DETTE

NUMMER
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Når den sidste flæskesteg og ris a la mande er spist, den
sidste raket er fyret af nytårsaften, så er det tid til at både
kigge bagud, men så også se fremad. Vi kan ikke gøre
mere ved året 2016, så lad os derfor henlede vores
opmærksomhed på 2017.

Mange synes, at hverdagen bliver mere og mere hektisk,
og derfor oplever mange også, at stress på en eller
anden måde enten er tilstede eller er tæt på at banke på

i deres liv. Tit siger vi i sjov til hinanden; ”bare dagen
havde flere timer, så kunne jeg få udrettet det sidste,
som jeg mangler”. Heldigvis bliver dagen ikke længere,
fordi så ville endnu flere helt sikkert mærke stressens
tunge åg på deres skuldre. Hvad er det så, vi skal
fokusere på?

Jeg tror mere og mere på, at vores passion, energi, det
som vi brænder for, er noget af den mest værdifulde,
Gud har lagt i os. Bliver den rettet mod det, som vi
brænder for eller bliver den opslugt af bekymringer og
andre ting, som mange gange dræner os for energi. Vi
kan opleve at blive fortvivlet eller frustreret over al vores
aktivitet og ydermere kæmpe med følelsen af, om jeg har
betydning for andre mennesker, eller om jeg overhovedet
gør en forskel i denne verden med alt det, jeg udretter.

Kan jeg udfordre dig her i begyndelsen af det nye år til at
fokusere på din energi og passion? Sæt dig ned og find
ud af både alene og med dine kære, hvad din energi
primært skal bruges til. Når du fokuserer din energi på
noget, som betyder noget for dig, så oplever du også, at
du får meget mere energi tilbage igen. Jeg ved, at det
koster energi at løbe hver anden dag, men jeg ved også,
hvor meget mere jeg får tilbage ved at løbe
regelmæssigt.

Herrens glæde er jeres styrke (Nehemias 8:10). Glæden,
passionen og det vi brænder for, kommer fra Gud, og det
skal bruges målrettet, ellers siver den ud og bliver
opslugt af mange andre ting eller ingenting og frarøver
os muligheden for at gøre det, jeg brænder for.

Godt nytår!

2017
MED NYE ØJNE

Så har vi rundet endnu et år og
skal tage hul på et splinternyt
år, som er helt uberørt og
åbent med masser af
muligheder og chancer for at
skabe noget nyt, gøre noget
anderledes og opleve helt nye
ting.
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kl. 19.00
Indre Missions Unge, Kronen, Solvej 1. Fakkeltog hvis vejret tillader.

 kl. 19.00
Stillegudstjeneste i Grindsted Kirke, Kirkegade.
Kaffe bagefter ved KFUM & KFUK, Østergade 16, Ungdomsgården.

kl. 19.00
Indre Mission – i Kronen, Solvej 1.

 kl. 19.00
Familieaften i Vestermarkskirken, Nymarksvej 3.
Gospel Kids medvirker.

Kaffen er gratis. Hver aften vil der blive samlet ind til arbejdet blandt
undertrykte og forfulgte kvinder i Filippinerne og Evangelisk Alliances arbejde.
En folder til bedeugen kan rekvireres i de forskellige kirker, som deltager i
bedeugen.

www.evangeliskalliance.dk

Søndag d. 2. april vil 7 seje teenagere
blive konfirmeret i Vestermarkskirken.

Denne flok unge mennesker har siden
september måned været i gang med
undervisning om Jesus, Bibelen, tro og
livet. I november var der fælles konfilejr
i Aalborg sammen med alle konfirman-
der fra Missionsforbundet i Danmark.
Søndag d. 2. April kulminerer det hele
hvor den frikirkelige konfirmation vil
finde sted i Vestermarkskirken.

Denne festdag vil ikke kun have fokus
på konfirmanderne, men også være
planlagt af dem. De vil fortælle om
deres undervisning, og om deres
tilhørsforhold til Gud.

SØNDAG D. 2. APRIL 2017
FRIKIRKELIG KONFIRMATION

Årets konfirmandhold på vej hjem fra konfirmandlejr. Fra venstre:
Josefine Stephansen, Rebecca Sloth, Christian Kortegaard, Josva Skov,
Johanne Engslund, Pil Søgaard, Astrid Kjeldgaard samt Gert Bjørsted.
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Curtis var i mange år været en del af menigheden ”Catch the Fire,
Toronto”, en menighed som siden 1994 oplevede Helligåndens nærvær
som også er kendt under betegnelsen ”Toronto-velsignelsen”.

Nu rejser han overalt på kloden og har gjort det siden midten af
1990´erne. Han har bl.a. været med til at starte organisationen ”Voice for
Change”, som arbejder med at oprette og drive børnehjem i Brasilien.

Denne rejsende forkyndertjeneste bringer ham nu til Vestermarkskirken.
Her vil han, ud fra sine erfaringer og evangelisk gave, bidrage til 'mission i
fokus' som udfolder sig i Vestermarkskirken i den uge.

Du er velkommen til at høre Curtis Hinds ved gudstjenesten kl. 10:30.

CURTIS HINDS I VESTERMARKSKIRKEN
Søndag d. 19. Marts får Vestermarkskirken besøg af
den amerikanske evangelist Curtis Hinds.

Hanna Bach Søndergaard fra Ansager var en af deltagerne. Hun
fortæller:
Jeg hørte om Alpha kurset gennem Anneke Slob, som jeg kender
fra Ansager.

Jeg havde en forventning om, at det var et forum, hvor vi kunne
vende forskellige synspunkter i forhold til troen på Gud.

Det har haft stor betydning for mig at deltage i Alpha kurset. Her
mødte jeg engagerede mennesker, som virkelig havde en oprigtig
interesse i at lære mig at kende.
Jeg oplevede en stor varme og omsorgsfuldhed, både i forhold til
mig som menneske og i forhold til at vejlede mig i mine

trosspørgsmål.
Jeg kunne godt lide konceptet med, at man starter med at spise
sammen. Det indbyder til lidt uformel snak og hygge.

Jeg tænker at det har været godt for mig, at der var sat tid af til at vi
lærte hinanden at kende under spisningen. Det har gjort, at det har
været nemmere at snakke sammen om dybere ting.
Efter spisning var der et oplæg og bagefter snak i grupper. Det har
været nogle gode oplæg, som har mundet ud i nogle tanke-
vækkende og yderst relevante snakke bagefter.

En af de ting der betød rigtig meget for mig, var at her var der plads
til at have forskellige syn på tingene uden at blive gjort forkert.
Kurset har påny givet mig en ro og en vished om at jeg trygt kan
lægge alt i Guds hånd, og han ønsker at være sammen med mig.
Det er en stor gave at være blevet mindet om det på ny, og turde
tro på at Guds kærlighed og omsorg også gælder mig.

Mange tak for jeres måde at være på. Her skal lyde en stor tak
både til jer der arrangerede kurset og til jer der deltog sammen med
mig.
Det har sat mange tanker i gang hos mig, at I har haft frimodighed
til at dele jeres tanker og oplevelser med os andre.

ALPHA KURSUS I
VESTERMARKSKIRKEN

AF CHARLEY STEPHANSEN
PRÆST
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I 1979 besluttede Det Danske Missionsforbund at starte et socialt,
evangelisk arbejde i Grønland.
Hen over årene har arbejdet ført til, at der i 2011 blev indviet en stor
tilbygning, så menigheden i Ilulissat nu råder over faciliteter og lokaler til
både klubarbejde, bedemøder, gudstjenester og andre aktiviteter.

FRA ILULISSAT:
Menigheden i Ilulissat har fortsat fremgang. Der er 10 som er blevet
døbt og lagt til menigheden det sidste år. Man samles til bøn hver
onsdag aften hvor der kommer ca. 25 hver gang, og der gudstjeneste
hver søndag med ca. 45 deltagere.
Torsdag aften er der klubaften for teenagere, hvor der kommer der ca.
20 deltager, og hver fredag er der cellemøder rundt om i hjemmene.
Lørdag er der ofte "spise mik" hvor man mødes og spiser sammen med
efterfølgende lovsang.
Der arbejdes på i skrivende stund at lave aftale med en volontør, en
ung mand på 21 år som kan være der fra januar til juli 2017. Der er
meget brug for volontører til at få gang i ungdomsarbejdet. og ligeledes
børnemøder igen.
Der er en stor udfordring til dig der læser dette - er det dig/jer der skal til
Ilulissat fra næste sommer og hjælpe til med børn, teenagere og unge?
Menigheden har fortsat brug for økonomisk støtte fra Missionsforbundet
for fortsat at kunne udvide arbejdet.

FRA UUMMANNAQ:
Her er en lille menighed der er under opbygning. De er endnu ikke egne
lokaler, men der arbejdes i skrivende stund på at købe et hus til
menighedens arbejde, dels til menigheden og dels til at komme i gang
med et børne- og ungdomsarbejde.
Her er der også stor brug for et par volontører, gerne 2 unge af samme
køn eller evt. et ungt ægtepar der kan starte i august 2017. Vær med til
at bede for dette og overvej om det skal være dig!
Her samles man også onsdag til bøn og søndag til gudstjeneste. Det
foregår enten rundt i hjemmene eller i byens forsamlingshus.
Der bliver brug for nogle "håndværkere" fra ca. 1. maj til at være med til
at renovere huset som man er ved at købe. Det er et ældre hus på 130
kvm. og med en del plads i kælderen, men det trænger en kærlig hånd
og noget isolering.

Der sker mange spændende ting for øjeblikket på Grønland og der er
"åndelig grøde" mange steder. Der er klare profetier om vækkelse som
skal komme fra Nord, og det er der Missionsforbundet arbejder, så der
lyder en kraftig opfordring til dig om at være med både i forbøn og offer
for at evangeliet fortsat når længere ud!

Mission i
Grønland AF J

ENS S
ØRENSE

N



Mission i fokus er fra 5. marts til 19. marts. Der
bliver fokus på mission ved de tre gudstjenester
både i prædikener og indslag. Fokusområdet er
Grønland.

I Vestermarkskirken er der både stor interesse og
kærlighed til Grønland. Flere i menigheden har
boet i landet og endnu flere har besøgt den
"grønne" ø.
Søndag d. 12. marts bliver kirkens hall' omdannet
til markedsplads, hvor mad, ting og sager bliver
solgt til fordel for menighederne i Ilulissat og
Ummannaq.
Der krydres også med musikalske indslag, og vi
håber at mange vil bakke op om initiativet.

Børnekirken sætter også fokus på Grønland og
flere ideer er i støbeskeen til, hvordan børnene
kan deltage.

Torsdag d. 16. Marts er der caféaften kl. 19.00, en
aften som afholdes sammen med Rizky. Mange af
de unge var i Grønland sommeren 2016, og nogle
af dem vil fortælle om deres oplevelser.

Vi tror disse tre uger vil give os en større viden om
Grønland, og forhåbentlig kan vi samle en god
gave ind til menighederne.

MISSION I FOKUS
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FRA
SPEJDER
TIL
LEDER

Jeg spurgte ham hvordan forløbet har været fra spejder til leder.
Lars Peter sagde at han var almindelig spejder indtil han skulle
på efterskole. Her blev han meget mere selvstændig og
ansvarlig, og det var helt naturligt for ham at blive leder.
Da jeg besøgte ham hjemme hos sine forældre, havde han lavet
kaffe og var klar til at svare på de 7 spørgsmål som hører med
til snakken.

Hvad gør at du virkelig stortrives?
Jeg stortrives når jeg kan se hvordan de unge jeg har været
leder for udvikler sig, især når de personligt har mødt Gud. Det

jeg elsker meget er når jeg spiller musik i et band sammen med
mine to brødre. Her kan jeg give den max. på min basguitar.
Men jeg kan også godt lide at spille i lovsangsbandet i kirken til
en Gudstjeneste, fortæller Lars Peter.

Hvad udfordrer dig?
Min stolthed over ting som jeg laver, udfordrer mig. På en måde
vil jeg slet ikke være stolt. Men når jeg spiller i bandet eller er
leder på en spejderlejr og tingene ikke virker lige som jeg vil,
”knækker” min stolthed og bliver jeg ked af det.

Overskriften passer fint til
Lars Peter Skov som jeg
denne gang har taget en
kaffesnak med. Lars Peter
er yngste søn ud af tre hos
Torgunn og Leif Skov, han
er 19 år og går i 3. g på
gymnasiet i Grindsted, hvor
han følger musiklinje. I dag
er Lars Peter også leder i
Vestermarkskirken både
for spejderne og for Rizky.

AF MARIEN VAN BEEST
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I vinterferien d. 17. - 19. Februar 2017 er der igen
Vinterlejr, en tværkirkelig lejr for teenagere og unge.
Temaet denne gang er “IMAGINE”.

Imagine handler om evnen til at forestille sig noget andet, end det
vi ser i dag. Imagine er evnen til at turde drømme og tænke: Det
kan blive anderledes.
Forestil dig, at Jesus virkelig blev alvor for danskerne,
flygtningene og selv vi der kalder os kristne!
Forestil dig, at du og dine kammerater tog i kirke sammen, hver
eneste søndag for at blive styrket og få ny inspiration.
Forestil dig, at mennesker der i årevis havde kæmpet med
sygdom, fysisk og psykisk blev helbredt og sat fri!
Forestil dig, at mennesker kom til dig og bad om et råd, fordi du
tror på Jesus!
Forestil dig, at det var naturligt at bede med mennesker og erfare
Guds kraft på åben gade!
Forestil dig, at den by du bor i, blev et sted hvor kriminalitet var
et ukendt ord!
Forestil dig, at det du bad om blev virkelighed lige nu og her!

Når Jesus fylder mere i menneskers liv, så ændrer ting sig til det
positive.
På Vinterlejr i år, vil vi tro på fremtiden og tale håb. Vi vil forestille
os at ting ændrer sig, der hvor Jesus får plads.
På vinterlejr ser vi tiden som en spændende opgave og udfordring
som vi vil være med at tage ansvar ind i.
Du og vi er nødt til at arbejde for og på positiv forandring i det her
land.
Vinterlejr er stedet, hvor kristne unge bevæger sig ind for Gud og
beder om styrke og kraft til at være levende og aktive kristne i
nutid.
Vinterlejr er stedet, hvor vi forventer, at nye kommer til tro. Vi ser
for os at din ven/veninde som er fuld af spørgsmål og tvivl, bliver
mødt af Jesus så tæt på, at han/hun kommer til tro for resten af sit
liv.

Hvilken ting som du møder i hverdagen kan gøre dig glad?
Jeg bliver glad når jeg får et skulderklap for min spejderarbejde,
eller når jeg spiller på min guitar, blandt andet i lovsangsbandet.
Også når jeg bliver opmuntret af mine venner. Men især når jeg
får en åbenbaring fra Gud.

Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor betydning for dig?
Det der har haft stor betydning for mig, var da jeg var med
Euroclass i England og jeg blev bedt for personligt. Da blev min
tro personliggjort, siger Lars Peter.

Hvad får dig til at blive ked af det og føle afmagt?
Jeg bliver virkelig ked af det når folk som jeg holder af ikke har
det godt, og især når man prøve at hjælpe dem og det ikke
virker.

Hvilket karakter træk ved en person tiltaler dig?
Det jeg kan li’ ved folk er når de er ærlige og ydmyge, og så må
folk gerne sige tingene som de er.

Hvad slags litteratur, ud over Bibelen, sætter du størst pris
på at læse?
Jeg læser næsten aldrig bøger, men når vi er oppe i vores

feriehytte i Norge, kan jeg godt læse. Det jeg læser nu er
fantasihistorie som Harry Potter, men jeg kan også li’ thrillere.

Da vi drak en sidste kop kaffe, kom Lars Peter ind på hvor godt
han kan lide at komme i Vestermarkskirken. Her har han fået en
god flok venner som han trives godt med. Lars Peter håber at
han i fremtiden også kan gøre en forskel som leder for ”vores”
teenagere og unge. Han håber også at især musik delen i
Vestermarkskirken må få høj prioritet.

Da jeg kørte hjemme den aften, tænkte jeg hvor dejligt og
nødvendigt det er at have så nogen som Lars Peter med i
kirken. Mennesker som brænder for at kunne gøre en forskel i
Guds rige!
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Spis med

Danmark spiser sammen er en opfordrer alle til, at vi vover at mødes med
nogle, vi ellers ikke taler m ed til dagligt. Invitér til et måltid i opgangen,

på vejen, med naboen eller en kollega eller bekendt, du ikke har set
længe. Rammerne er frie og mulighederne mange. Læs meget mere

på danmarkspisersammen.dk.

Folkebevægelsen mod Ensomhed, der har startet Danmark spiser
sammen, består af mere end 60 organisationer, foreninger, skoler,
virksomheder og kommuner. Vi vil m ed de mange fælles måltider skabe
nye fællesskaber på tværs af generationer, kulturer og samfundslag.
Vi håber, at du også vil være med?

Mandag den 24 april
i

Vestermarkskirken

kl 18.00
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David Hudson er en anerkendt profet og
bibelunderviser på internationalt niveau.
Han kommer fra USA, men bor i Sverige
sammen med sin kone Patricia. De har
fem voksne børn. David har mange
rejsedage og er kendt som en udrustende
profet i mange dele af verden, hvor hans
fokus er på at træne, opmuntre, undervise
og betjene kirker.

Det var dejligt at han kunne komme på
besøg hos os i Vestermarkskirken. Vi
startede dagen med lovsang og allerede

helt fra begyndelsen kunne vi
mærke Guds nærvær. David
delte dagen op i to afdelinger.
Om formiddagen underviste
han i profeti, hvor han var inde
på at det ikke er alt hvad der
bliver kaldt profeti som
egentlig er det. Bibelen taler
også om at folk kan få
kundskabs ord fra Gud
gennem Helligånden, og de to

bliver tit blandet sammen.

Et kundskabsord handler primært om
hvad der sker eller hvad som er sket i
folks liv uden at man kender til personens
liv eller livssituation. Nogle oplever også
at de ser et billede for deres indre, som
beskriver noget som sker eller er sket.
Profeti handler mest om ting ude i
fremtiden.
Det var rigtig godt at vi fik bedre indsigt i
det profetiske om formiddagen. Om
eftermiddagen skulle vi så selv praktisk

arbejde/øve med at profetere over andre.

Det bliv en fantastisk eftermiddag, hvor
mange virkelig blev rørt af Helligånden.
Man bad to og to og der oplevede mange
at få opmuntrende billeder, som man delte
med hinanden.

Efter en fantastisk dag tænkt jeg, hvad vil
jeg tage med herfra?
1: David sagde: At profetere handler
primært om at opmuntre andre
mennesker!
2: Det er vigtigt at have styr på ydre
rammer som bygninger, en god økonomi
og en god administration samt
organisation, men det er livsvigtigt at åbne
op for det profetiske, fordi der kommer det
for alvor til udtryk at menigheden er en
familie og ikke bare en klub eller forening.

Hvis du har lyst til at høre om hvornår
David kommer på besøg igen, så kontakt
vores præster.

PROFET
SKOLE
MED DAVID HUDSON

AF MARIEN VAN BEEST

Lørdag d. 3. December havde Vestermarkskirken for
anden gang arrangeret profetskole med undervisning
af David Hudson. Det første seminar vi havde omkring
det profetiske var i april 2016.
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ÅRS
MØDE17
Sæt allerede kryds i kalenderen
d. 26 februar. Der kan vi glæde
os over at have årsmøde i
Vestermarkskirken.

Vi kan bl.a. se frem til en årsrapport fra
2016, hvor vi kan læse om alle de
fantastiske ting som er sket i
Vestermarkskirken det sidste år.

På selve årsmødet er det muligt at stemme
på dem som stiller op til menighedsrådet. Vi
er syv medlemmer i menighedsrådet, som
der er valgt, udover vores to præster som
også er med. Det ene år er der 4 på valg og
det andet år (som er i år) er der tre på valg.
Ellers er det også muligt at komme med
forskellige forslag til kirken, når man er
medlem.
Vi drøfter også kirkens økonomi med
hinanden og aftaler hvad vi vil bruge
pengene på det kommende år.

Det som også er vigtigt for os, er at bruge
dagen til at takke og lovprise Gud for alt det
vi har fået af ham og det privilegium at få lov
til at tjene ham igennem vores menighed.

Vi vil gerne igen i år prøve at lave en festlig
dag ud af det, som betyder at vi begynder
med årsmødet allerede med gudstjenesten.

Kontakt en fra menighedsrådet hvis du vil
vide mere.

KOM OG GLÆD DIG SAMMEN MED OS.
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Strikkeklyngen – nyopstartet i Vestermarkskirken – er en
gruppe piger i alle aldre, der samles den sidste onsdag i
måneden kl. 19.30. Man kan nok i virkeligheden sige, at vi er
en broget flok, der samles om en fælles interesse: STRIK (og
også andet håndarbejde).

Idéen opstod hjemme hos mig – hvor jeg godt plantet i min
sofa – sidder mange aftner og strikker. Så tænkte jeg, at det jo
kunne være, at der var andre, der også sad der i deres sofa…
Så hvorfor ikke gøre det sammen?!! Jeg har også gået og
rumlet med tanken om, at det kunne være spændende at gøre
noget sammen med min mor – og ja, her var idéen til at skabe
en gruppe på tværs af aldre, men med en fælles interesse at
skabe noget med hænderne.
Så for godt ½ år siden startede vi strikkeklyngen.

Konceptet er, at vi mødes den sidste onsdag i hver måned kl.
19.30 hjemme hos en fra gruppen. Så gør vi det – som mange
kvinder er dygtige til – nemlig multitasker: Vi strikker og
snakker på samme tid!! Vi deler en livstanke og snakker om
livets store og små udfordringer – kort sagt deler liv med
hinanden. Lidt senere drikker vi en kop kaffe.

Gruppen er åben for alle, men det er en stor fordel, at man kan
og har lyst til at strikkeJJ
Hvis du kun har mulighed for at komme nogle onsdage, er du
stadig meget velkommen. Vi mødes rundt omkring i forskellige
hjem, men man kan altid kontakte mig (Heidi Kjeldgaard tlf.
2681 9600) eller min mor (Birthe Engslund tlf. 7534 1190) for at
høre, hvor næste samling er.

Så velkommen til hyggeligt samvær på tværs af aldre og
interesser!!

STRIKKE KLYNGE
AF HEIDI KJELDGAARD

Når man hører ordet strikkeklynge, hvad
tænker man da?? Tænker man: Gamle dam-
er med knold – eller damer, der strikker
sokker og tæpper til værdigt trængende??

NYT FRA REDAKTIONEN
Siden starten på det nye kirke-
blad har Frank Engslund været
en del af redaktionen, hvor
han har bidraget med mange
gode interviews, skæve vinkler
og andre gode påfund.
Frank har valgt at trække sig
ud af redaktionen fra årsskiftet
16/17.
En  til Frank for
tjenesten her.

Vi er utroligt heldige og priviligerede over at kunne tage
imod Susanne Kortegaard som nyt medlem af redaktionen.

 til Susanne, vi glæder os til et frugtbart og
velsignet samarbejde.
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Vil du med på missionstur til Thailand d. 6. – 21. juli 2017?
”Din handling - Giver håb”

Ønsker du at gøre en forskel, give nogle af dine mange
velsignelser videre og blive inspireret og udfordret i din
sommerferie?

Serve-Asia by AIDS Care arrangerer i sommeren 2017 en
missionstur til Thailand, og du kan komme med!
Motivet for vores tur er at eksponere og involvere dig i mission i
en anderledes kultur. Du får også mulighed for at søge Gud for
Hans vilje med dit liv.

Du kommer til at:
● Lære om mission i et moderne, multikulturelt land
● Lære om forskellige metoder og tjenester fra erfarne

missionærer
● Lære om hvordan du opdager dit kald og din plads i Guds

store mission
● Lære om og prøve at være Jesu eksempel i en brudt kultur

og m.m.

Du kommer til at tage del i:
● AIDS Care’s missionsarbejde blandt AIDS-ramte børn og

familier.
● Besøg på kristent mediecenter (Fredens Stemme)
● Du kommer til at høre om forskellige missions aktiviteter og

måske deltage i nogen af dem

● Bønnevandring
● Aktiviteter med sang og musik, drama
● Lejr med undervisning
● Praktisk hjælp

Det endelige program vil blive fastlagt når vi ved hvem der vil
med på turen
Forventet deltager pris: 9.000 kr.
(Vi forventer at kunne få tilskud fra forskellige fonde, så den
endelige deltagerpris bliver ca. kr. 7.000).
Udover de penge som turen koster, vil vi gerne have et beløb
med, som bla. Kan betale for en ungdomslejr for AIDS-ramte
unge m.m. Disse penge vil vi gerne, at du som deltager, er med
til at finde ved at søge støtte hos din kirke, familie og venner.

Alder: Minimum 18 år.
Deadline: Nu (turen er næsten fyldt op, men der kan være
plads til 1-2 mere).

Ansøgning: Log på http://www.serve-asia.dk/missionstur og
udfyld ansøgningsskemaet og send det til Jonathan Stephansen
på e-mail: info@serve-asia.dk – men gør det allerede i dag!!

Vil du støtte missionsturen økonomisk så kan du bruge
MobilePay: 2477 8389 (Mrk. Gave missionstur). DU kan også
overføre via Netbank: konto 5059 7533038 (Mrk. Gave
missionstur).

AF HEIDI KJELDGAARD
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AF JACOB HØJGAARD JENSEN

VI HAR ANSVARET FOR VORES “LYS”
Når jeg snakker med mennesker omkring Gud, hører jeg
ofte sætningen; "Hvordan kan Gud være god når han
sender mennesker i fortabelsen".
En opfattelse som indikere at vi ikke selv er ansvarlige for
vores skæbne, men at Gud har ansvaret for at vi kommer i
himlen, siden han er den gode Gud.

Jeg tror det var C. S. Lewis som havde den forestilling at
vores sjæls tilstand kunne sammenlignes med et stearinlys.
Forestil dig et ganske lille lukket lokale, kun møbleret med
et lille bord, hvorpå der står et stearinlys. Når stearinlyset er
tændt bliver rummet oplyst, den brænder al mørke væk,
ligesom når vi har Gud i vores hjerte. Han fjerner al synd.
Det er fysisk og åndeligt umuligt både at have mørke og lys
sammen, både i det lille lokale, men også i vores sjæl.

Problemet er dog at vi som mennesker, er meget
skødesløse med dette stearinlys. Selvom rummet er lukket
for vind og regn, slukkes det alligevel nemt, men det er os
selv som slukker det. Vi lukker lyset ude, og derfor vil
mørket herske i vores lokale. Vi har ikke selv tændstikker
eller nogen mulighed for selv at tænde lyset igen.

Vi har dog fået den mulighed at vi blot skal bede om at få
lyset tændt. Vi skal blot erkende vi slukkede det og bede
om igen at få vores lokale lyst op, så vil det blive givet os.
Lad os så sige vi er for stolte til at bede om dette, vores lille

lokale står mørklagt hen i årtier, indtil den dag hvor vi går
fra denne verden, med et lokale fyldt med mørke. Gud
anerkender dette fravalg af lys, også i evigheden. Hvordan
kan vi give Gud skylden for at vi fravalgte ham?

Den tyske teolog, Dietrich Bonhoeffer , som døde under
nazi-regimet i koncentrationslejr, havde et spændende citat
omkring ens gøren:
"At tie foran ondskab, er i sig selv ondt; Gud vil ikke holde
os skyldfri. Ikke at tale, er at tale. Ikke at handle, er at
handle"

En inaktiv handling er et aktivt valg, og derfor en handling i
sig selv. Det at frasige sig Gud og det ikke at forholde sig til
Gud er det samme. Og Gud vil respektere dit valg i
evigheden, om du så vælger lyset eller mørket. Ville det
være en god, kærlig og respektabel Gud, hvis han ikke gav
os den frie vilje til at tage dette valg? Og siden Gud er
kilden til al lys, glæde, kærlighed og varme, må det at være
fjernet fra ham nødvendigvis give; mørke, tristhed, had og
kulde.

Det er ikke fordi fortabelsen er skabt for man skal lide, dets
natur er blot afsides Guds lys, og må nødvendigvis
indeholde hvad Gud ikke er. Man får hvad man har valgt, et
liv uden Gud eller et liv med Gud, og Gud har gjort al hvad
han kan for at give os lyset.


