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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 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

Lene Terkelsen - 2982 8487
dklenter@lego.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

Menighedsweekend 2017 - side 4

Himlen findes virkelig - side 5

Anna Boelskifte 100 år - side 7

Kaffesnak med Niels Sørensen - side 8

Brighton t/r - side 11

Nødhjælpstur til Rumænien - side 13

Sommerkonkurrence - side 15
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Forstørrelsesglasset er i stand til at forstørre de små ting,
som kan være svære at se. Det er meget bekvemmeligt,
hvis man har dårligt syn, eller man skal reparere nogle
helt små ting. Mange gange bruger vi det også ubevidst
over for hinanden og de mennesker, vi er omkring.

Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger
ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Disse ord siger
Jesus, og når man tænker over det, så er det faktisk
svært at se en splint kun med sine egne øjne. Man skal
ofte helt tæt på. Når vi ser splinten, og den synes stor, så
er det jo, fordi vi ubevidst bruger forstørrelsesglasset, så
splinten ser meget større ud end den i virkeligheden er.

Det sætter ofte tingene helt ude af proportioner og gør
mange gange mere skade end gavn. Nogle gange bliver
de splinter, vi ser hos hinanden, gjort meget større, end
de er. Hvad skal vi så bruge forstørrelsesglasset til? Jeg
foreslår at bruge det til i forhold til Guds løfter og
sandheder. Hvad sker der, når vi sætter
forstørrelsesglasset over de sandheder og løfter, som er
givet i bibelen?

Pludselig bliver løfterne tydeligere og mere klare. De
giver nyt håb og tro på, at Gud er stor og han er trofast
på trods af vanskelige omstændigheder omkring os. Når
du opmuntrer en anden person, bruger du
forstørrelsesglasset, fordi små ting, som vi synes, kan
være ubetydelige, kan have stor betydning og værdi for
andre.

Det handler om, hvor vi har vores fokus med
forstørrelsesglasset. Bruger du det til at forstærke de
små splinter hos dig selv eller andre, eller bruger du det
til at forstørre det positive i de mennesker omkring dig og
de løfter og sandheder, som Gud har til os i bibelen.

Jesus siger, at hvis vi først søger og sætter fokus på
Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet
gives jer i tilgift. Matt 6:33

Mange kender glæden som barn ved at gå ud i sommersolen for
at fange solens stråler igennem et forstørrelsesglas. Så samler
forstørrelsesglasset en mængde lys og kredser det ind til en
skarp lyskilde, som kan antænde noget tørt hø eller træpinde.

FOR STØR RELSESGLASSET
AF C

HARLE
Y ST

EPHANSE
N

PRÆ
ST
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AF CHARLEY STEPHANSEN, PRÆST

Fra den 22. til 24. september afholder
Vestermarkskirken igen menighedsweekend.

I år får vi besøg af Carsten Breengaard, som er dr.theol,
bosidende på Samsø og lige fyldt 74 år. Han elsker at
prædike, men aldrig har været ansat som præst, dog har han
holdt mange foredrag og skrevet en del bøger samt artikler til
forskellige aviser.

Han skal tale om ”Guds historie fra begyndelsen til
slutningen”. Jeg har læst hans bog: ”Gud i klemme”, som jeg
varmt kan anbefale samt læst en del af hans artikler i Kristelig
dagblad. Han er en yderst skarp, intellektuel teolog og
akademiker, men fuld af ånd og liv, som jeg tror vil berige os
som kirke.

Udover en fantastisk mulighed for fællesskab med hinanden,
skal vi på tur til Kvie Sø lørdag eftermiddag for at slappe af,
spille spil og nyde kaffen i den dejlige danske sensommer.

Fredag aften er tilegnet masser af lovsang samt rig mulighed
for at dele dine erfaringer og oplevelser med hvad Gud har
gjort i dit liv.

Lørdag aften har vi som sædvanlig festaften med masser af
god mad, underholdning og en taler som ikke er kommet på
plads endnu.

Husk at skrive datoen ind i kalenderen!
Børnene får deres eget program fredag og lørdag aften samt
lørdag formiddag.

2017
MENIGHEDSWEEKEND



5

Niklas kom med i kirken, da han blev inviteret med til spejder for 6 år siden. Da
han blev teenager, begyndte han i teenklubben Rizky og fik nye venne,r som han
blev glad for. På Vinterlejren i 2015 fik Niklas et personligt møde med Jesus, og
pludselig blev Gud en stor del af hans hverdag.

I sommeren 2016 havde Grow arrangeret en missionstur til Grønland, som Niklas
bare skulle med på. På Grønland oplevede de, at mange mennesker var åbne for
at høre mere om Gud, og mange blev personligt berørt af Gud ved at opleve fred,
håb og fysisk helbredelse. Dog var det en anden oplevelse, som gjorde turen
ekstra speciel. I fjeldet for sig selv havde Niklas en gudsoplevelse i form af et syn,
som han har svært ved at dele med andre, fordi den er så ekstraordinær.

Han oplevede at være i himlen og kan beskrive oplevelsen meget detaljeret.
Lyset, farverne og en ubeskrivelig glædesfølelse kendetegnet ved en dyb
kærlighed og fred fyldte ham. Han så mange boliger, og der var et særligt hus,
som fik hans opmærksomhed, fordi det var den bolig, som hans himmelske far
havde reserveret til ham i himlen. Da han tog i håndtaget til boligen, var han
tilbage i Ilulissat.

Da han delte oplevelsen med sine
medrejsende, var energien høj, og folk
troede, han havde set et spøgelse, men
glædestårerne trillede ned af hans
kinder, da han fortalte oplevelsen.

Den oplevelse prægede ham meget i de
efterfølgende uger. Han smilede hele
tiden, og det var let at elske alt og alle.
Han oplevede, at himlen smilte til ham
og vidste, at den findes virkelig. Nu
kender han ikke tvivlen på himlen og
evigheden, fordi han har selv været der.

I maj 2017 besluttede Niklas at lade sig
døbe, fordi han først følte sig klar til det.
Jeg elsker Jesus og skammer mig ikke
over det. Jeg er glad for at læse min
bibel og lytter meget til lovsang. Min
familie var med til dåben. De bakker
mig op og støtter mig i det.

FINDES
VIRKELIG

AF GERT BJØRSTED

UNGDOMSPRÆ
ST

HIMLEN

Niklas, som er 15 år, sidder sammen med
ungdomspræsten i Vestermarkskirken og
fortæller om de sidste par år af hans liv, som
har været skelsættende på mange måder.
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Hvorfor smågrupper?
Kirken eksisterer ikke kun for at samle tilhørere, eller for at
samle flest mulige medlemmer. Jeg tror at Gud har større
tanker og planer for kirken end det. Vi ønsker, at kirkens
rammer skal give masser af muligheder for, at folk kan lære
Jesus at kende, og samtidig vokse som efterfølgere af Jesus.

At vokse i at være en efterfølger af Jesus, kan ikke kun ske i
det store fællesskab, som er gudstjenesten. Vi har alle brug
for de nære relationer, hvor vi kan dele livet på godt og ondt
med andre mennesker uden at blive fordømt. Det er netop i
en smågruppe, at der er plads til den enkelte, og hvor
dialogen er i højsædet.

En smågruppe, som udviser omsorg for hinanden, kan
komme til udtryk på mange måder, men dette er grunden til,
at mange er glade for at være med i en smågruppe.

Hvad laver vi i smågrupperne?
De fleste mødes hver 14. dag i private hjem. Der er grupper

 for mennesker i alle aldre, og derfor er grupperne også
forskellige. Men ét har de tilfælles: Vi mødes for at have
fællesskab – med Gud og med hinanden.

I grupperne deles der liv, og man taler om hverdagslivet;
vores glæder og bekymringer. Vi taler om Jesus, vores tro på
ham, og hvordan den har indflydelse på vores liv. Vi deler
vores spørgsmål, tvivl og frustrationer. Vi læser Bibelen,
beder for hinanden og opmuntrer hinanden.

Derudover har vi masser af hygge omkring kaffebordet og
måltider, når vi spiser sammen. Nogle grupper mødes også til
sociale arrangementer. Vi kender til hinandens liv og viser
omsorg for hinanden også mellem gruppesamlingerne.
I Vestermarkskirken vil vi derfor gerne opfordre alle
generationer til at deltage i en af disse smågrupper.

Vi har et opslag ude i hallen, hvor du kan se de enkelte
smågrupper og samtidig lavet en ny flyer, som du kan tage
med hjem.

Er du ny i kirken, vil Vestermarkskirken gerne tilbyde at være
med i en smågruppe, som primært består af 6-12 mennesker.
Smågrupper er det lille fællesskab, hvor ingen spørgsmål er
for dumme eller forbudte.
Her kan man tale i fortrolighed, og alle kan blive set og hørt.

AF CHARLEY STEPHANSEN

PRÆ
ST

SMÅGRUPPER I
VESTERMARKSKIRKEN



Livet har vi fået foræret...
- men vi skal aflevere det igen

Jeg møder en energisk kvinde, som fortæller om,
hvordan hun som 94-årig valgte at flytte fra en
ældrevenlig lejlighed i Grindsted til Filskov i en
lejlighed med udsigt til naturen. Ikke ud på
plejehjemmet, for her har hun kun boet i 2 år. Et
møde med Anna, som virkelig har sat spor. For
det er det, hun gør! Både i mødet med hende,
hvor hun er nærværende, lyttende og meget
positiv.

Hun fortæller om sit liv på en meget humoristisk
måde, at man kun kan sidde og lytte og grine med,
når hun malerisk fortæller om sin familie, sit trosliv,
sine interesser og arbejdsliv. Men også på skrift,
hvor Anna som 89-årig har udgivet andagtsbogen
”Livets øjeblikke”.

Hvilke oplevelser står tydeligst frem gennem 100
år, er et naturligt spørgsmål. Her er Anna ikke et
øjeblik i tvivl om, at det var de fire fødsler af
hendes børn. Det vil altid være det største. At blive

velsignet med børn og mærke kærligheden vokse
frem. Nu er det at følge med i familiens liv og
glæde sig over dem alle.

Rent samfundsmæssigt var det da Danmark
oplevede befrielsen. Anna og Tage blev gift 16
dage inden, tyskerne besatte Danmark. Så de
drømme de to unge mennesker havde til livet, blev
brat ændret fra den ene dag til den anden. Anna
stod i Løkken i sit hjem med sin helt nye zinkbalje
og vaskebræt og skulle vaske for første gang, da
bombeflyene fløj ind over byen. De fik både Ketty
og Alice under krigen, og skulle søge kommunen
om bleer mm og alt var der rationering på.

Da Tage ikke ville arbejde for tyskerne, var der
mangel på arbejde i Løkken, og de flyttede i et
træskur i Grindsted, hvilket ikke var nemt. Men de
manglede intet. Noget Anna ofte tydeliggør under
hele samtalen. Den 5. maj kom befrielsen, og det
står stadig som en meget stor dag. De vidste intet
om, at befrielsen var nær, så desto større var
glæden ved denne nyhed. Lille Ketty fik lov at
komme ud af sengen og ud på gaden og for at
fejre begivenheden.

LIVET SKAL SVARE TIL BEKENDELSEN. Det er
et område der ligger Anna på sinde. At man lever
et liv, så mennesker omkring én kan mærke ens
kærlighed til livet og til livet med Gud. Man
behøver ikke at prædike i tide og utide, da for
mange ord sommertider bliver væk i luften. Men at
man får nåde til at bevare glæden ved troen på
Gud og livet med Gud og mennesker. At Guds
kærlighed og nåde er stor. Det afgørende er, at
Jesus bor i os og ikke nødvendigvis hvilket
kirkesamfund, vi kommer i.

Tillykke Anna med de 100 år til september. Må
Gud altid velsigne dig og din familie.

At livet er en gave, er uden tvivl noget Anna lever efter.
At hun har fået lov at få en bonusgave i form af et langt
liv, er bare noget der gør Anna endnu mere taknemlig og
ydmyg, men ikke noget der har lullet hende til at gå i stå.

Anna Boelskifte - 100 år d. 8. September 2017

AF SUSANNE KORTEGAARD
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For et år siden flyttede de til Grindsted. De er især
glade for at der bor så mange unge familier, så
deres børn ikke har svært ved at finde nogle
legekammerater. Denne gang vil jeg have en kaffe
snak med Niels. I flere år havde Niels kæmpet med
en depression, men i oktober 2016 blev han på en
dag sat fri fra denne depression gennem bøn ved
en god bekendt. Mens jeg fik min første kop kaffe,
begyndte vi på den her spænende rejse.

Hvad gør at du virkelig stortrives?
Jeg stortrives når jeg føler mig hjemme, men også
at have en familie hjemme som jeg holder af. Jeg
trives også når jeg er sammen med nogle tætte
venner. Det jeg også er glad for er min ”familie” i
Vestermarkskirken, siger Niels.

Hvad udfordrer dig?
Her holder Niels en lille pause, hvorefter han med
et suk siger: Hvordan jeg reagerer når der ikke er
styr på tingene på arbejdet, men også i kirken hvor
jer er lydmand. Jeg er jo perfektionist, siger Niels
med et smil. Det udfordrer mig også når jeg skal
sige noget som jeg har på hjertet i en større
forsamling.

Kathrine og Niels Sørensen
er rigtig glade for det hus
hvor de bor sammen med
deres tre døtre, Anna på 8,
Emma på 6, og Sara på 4 år.

AF MARIEN VAN BEEST

PÅ ÉN DAG BLEV MIT
LIV HELT FORANDRET
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Hvilken ting som du møder i hverdagen
kan gøre dig glad?
Når jeg kommer hjemme fra arbejde
og jeg bliver mødt af min dejlige
kone og piger, bliver jeg rigtig
glad, i det hele taget når vi
har det godt og hygger os,
siger en strålende Niels.

Hvilken begivenhed i dit
liv har haft stor
betydning for dig?
Udover mit ægteskab og
vores børn, er det vigtigste
begivenhed at jeg kom af
med min depression. En
sygdom som jeg har haft
siden jeg var 12 år efter at jeg
havde en svær oplevelse i mit liv.
Depressionen har haft stor
indflydelse på mit liv, det har været en
svær kamp indtil jeg slet ikke havde lyst til
noget mere. Da ringede jeg til min far som tog mig med
til en fælles bekendt. Jeg lagde mærke til skiltet på huset hvor
vores bekendte boede:” Her bor kun Helligånden”. Efter vi havde
forklaret min situation, bad vi sammen og jeg bemærkede en
meget varm følelse i min krop som er svær at beskrive. Vi bad
om at Helligånden måtte komme og depressionen ville forsvinde,
og det skete på en fantastisk måde. Jeg blev en glad mand og
far fra den dag. Jeg blev også meget mere frimodig, og fra
at være ordblind og at jeg havde svær ved at forstå
tingene, er jeg nu blevet meget bedre til det med
at læse, siger en glad Niels.

Hvad får dig til at blive ked af det og
følge afmagt?
Jeg bliver ked af det, når familien ikke trives, og når jeg bliver
skuffet fordi folk ikke holder det de siger, fortæller Niels.

Hvilket karaktertræk ved en person tiltaler
dig?

En man kan dele alt med, personen skal
være ærlig. Må have et godt humør,

hvor man kan lave skøg og ballade
med, siger Niels mens han griner.

Hvad slags litteratur, ud over
Bibelen, sætter du højest pris
på at læse?
Det jeg læser ud over Bibelen er
bilmagasiner og Gul & Gratis.
Men når jeg læser i Bibelen
forstår jeg det hele meget bedre,
efter jeg er blevet sat fri for

depressionen. Derfor læser jeg
også meget mere i min Bibel end

tidligere og føler også Guds nærvær
som aldrig før, slutter Niels med at sige.

Efter at have tømt min kop for kaffe, kørte jeg
hjem igen. Fyldt af glæde over at se hvordan

familien Sørensen stortrives efter at de havde søgt hjælp ved
Gud.

Hvis du vil snakke med Niels om hans oplevelse, må du gerne
kontakte ham!

LIV HELT FORANDRET

TAK til Jakob

Efter at have været en del af redaktionsteamet i
en periode har Jakob besluttet at han vil stoppe.
Vi siger tak til dig Jakob for din indsats og især
for dine geniale ”skæve vinkler” hvor du virkelig
formåede at sætte tankerne i gang hos
kirkemagasinets læsere.
Tusind tak for det du har bidraget med.
Kærlig hilsen fra resten af redaktionsteamet.
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Vestermarkskirken er medlem af
FrikirkeNet, som er et netværk af
frikirker, organisationer og
institutioner fra blandt andre
pinsevækkelsen, Apostolsk Kirke,
Baptistkirken, Missionsforbundet,
uafhængige frikirker og
husmenigheder.

Hvad vil vi? – FrikirkeNets fire mål
● Ud med historierne – Frikirkerne producerer hver uge et

væld af gode historier, som skal fortælles på både sociale
og traditionelle medier.

● Politisk navigering – FrikirkeNet deltager i debatter,
påvirker beslutningsprocesser, og gør en forskel sammen
med ligesindede aktører.

● Tydelig varedeklaration – Hver enkelt af FrikirkeNets
medlemskirker forventes at overholde et sæt etiske
retningslinjer, der blandt andet inkluderer gennemsigtighed i
forhold til ledelsesstruktur, økonomihåndtering samt
samværspolitikker for børn og unge.

● Stærke relationer – FrikirkeNets bagland bliver bundet
sammen og udvides med nye medlemmer.

Vi arbejder i øjeblikket på en kommunikationsstrategi, der skal
angive retningen for, hvordan vi når ud med historierne, hvordan
vi kan få indflydelse, samt hvordan vi kan binde baglandet bedre
sammen.

Bliver frikirkerne tvunget til en bestemt styreform?
Tidligere kirkeminister Manu Sareen nedsatte i 2014
”Trossamfundsudvalget”, der skulle komme med anbefalinger

for en samlet lovgivning for trossamfundene udenfor folkekirken.
Udvalget har nu fremlagt sit oplæg. Oplægget inkorporerer
nogle af de såkaldte imamlove – nemlig, at man som ny præst
skal på kursus i danskhed for at få tilladelse til at vie par, og at
man som præst skal leve op til et værdighedskrav, kaldet
decorumkrav.

Heldigvis har de ikke medtaget noget krav om, at man som
præst skal skrive under på at ville understøtte danske værdier –
hvilket ifølge FrikirkeNets formand, Tonny Jacobsen, er positivt.
- Det andet var en alt for tåget gummiformulering. Man har også
fjernet muligheden for, at myndighederne kan kræve at få
udleveret medlemslister, siger han.

Det mest iøjnefaldende ved udvalgets oplæg er, at et flertal i
udvalget lægger op til, at trossamfundene skal have
demokratiske strukturer med generalforsamlinger, som
behandler alle sekulære forhold – her skal alle medlemmer have
stemmeret.

For mig at se er det et voldsomt indgreb i trossamfundenes
indre forhold, at man nu vil pålægge dem en bestemt
styrelsesstruktur, og det vil vi reagere imod i den høringsrunde,
som nu er i gang. Regeringen har meddelt, at den ikke vil følge
denne anbefaling, men regeringen har jo ikke flertal alene, så vi
ved ikke, hvor det havner, siger Tonny Jacobsen.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, får de allerede godkendte
trossamfund tre år til at få tingene på plads – ellers mister man
sin godkendelse og dermed blandt andet sin fradragsret.
Trossamfund med stærke, internationale organisationer som
Den Katolske Kirke og Frelsens Hær vil dermed miste deres
godkendelse, for de vil aldrig kunne leve op til krav som disse,
anfører Tonny Jacobsen.

AF CHARLEY STEPHANSEN
PRÆST
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Vi tog der over for at
opleve på egen hånd,
hvordan de møder
mennesker på gaden
og for at have
fællesskab med Chris
og hans menighed,
som vi flere gange har
haft besøg fra, senest
på vinterlejr i år.

Vi ankom kl. 02:30
lørdag morgen og
nåede at få sovet lidt
inden vi kl. 10 skulle ud
på gaden og bede for mennesker. Der
var 3 steder i byen hvor kirken havde
sat stole op og tilbød forbøn til dem der
gik forbi. Mange tog i mod tilbuddet,
men der var også mange der takkede
nej. Selvom nogen af os lige skulle tage
mod til os fik vi alle fik lov at snakke og
bede med flere i de 6 timer vi var der
(kun afbrudt af en gang ”fish & chips” til
frokost).

Søndag var vi til gudstjeneste sammen
med Chris. Charley prædikede og

sluttede af med at vi alle danskerne
kom op foran og var med til at bede for
og velsigne menigheden. Dette fortsatte
i hen mod en halv time, hvor vi fik lov at
betjene menigheden med forbøn og
profetiske ord. Mange blev mødt af
Guds nærvær.

En rigtig dejlig formiddag, hvor vi
virkelig fornemmede hvor stor
velsignelse vores to menigheder er for
hinanden. Det var skønt at kunne få lov
at give tilbage for alle de gange, de har

velsignet os i Grindsted.

Inden vi rejste hjem, sad vi alle med en
følelse af at have fået mere end vi
havde givet. Så en helt igennem dejlig
tur til stor opmuntring for os og dem.
Der blev også tid til mange samtaler os
imellem om alt fra åndelige emner til
besøg hos landmand, mad m.m.

Alt i alt var dette en tur hvor vi både
kom tættere på hinanden og på Gud.

Det er en meget passende overskrift på vores tur til Brighton i sidste
weekend. Marien van Beest, Charley Stephansen, Gert Bjørsted,
Gabriel Pascu og Kristian Sloth havde inviteret os selv på besøg hos

Chris Simmons og hans menighed i Brighton (UK).

”GIV, SÅ SKAL DER GIVES JER”
AF KRISTIAN SLOTH
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Der blev holdt møder der fredag, lørdag
og søndag aften sammen med
menigheden. Der var sat plakater op over
hele byen og delt ca. 800 løbesedler ud.

Vi var spændte på hvor mange der ville
tage imod indbydelsen. Vi stillede 350
stole op, og de blev fyldt hver aften. Per
prædikede et enkel evangelium om at
blive frelst. Efter følgende blev der
indbudt til frelse, og rigtig gange gik frem
hver aften. Der blev delt en tegneserie ud
på grønlandsk med hele Biblens budskab
– lige fra skabelsen til Jesu Genkomst,
inden i blev der lagt en ”frelsesbøn”  på
grønlandsk, som blev bedt for dem der
kom frem til at modtage frelsen.

Der lå også en indbydelse til kirken de
følgende aftener. Her blev der delt 275
stk. ud. Efterfølgende blev der kaldt frem
igen, her blev bedt forskellige slags
sygdomme og rigtig mange helbredt.
Nogle kom frem efter at der kom
forskellige ”kundskabsord” om specifikke

sygdomme.

De følgende aftener var der samling i
kirken, hvor Per og Lisbeth også var med,
her kom mange af dem der
var blevet frelst og
helbredt, og mange
oplevede her Helligåndens
kraft på en helt ny måde –
døbt med Helligånden.

Min opfordring til dig der
læser dette:
1. Bed for alle de

”nyfrelste”! – at de må
blive bevaret i troen!
Og dem der blev
helbredt at de må
fastholde Guds
indgriben i deres liv.

2. Bed for menighedens ledelse og dem
der gør tjeneste der, at de både må
få kraft og styrke til at vejlede og
undervise, og magte denne store
sociale opgave der også følger med.

3. Vær med til at sætte værn om
menigheden, bed om beskyttelse
over menigheden. Når Gud griber ind
med frelse raser djævelen, så tag
også dette med i dine bønner.

4. Bed også for vores volontør Mads
Bjørn, han er godt i gang med at tage
sig af de unge der blev frelst.

Møderne blev sendt ud over radioen hver
aften, og fredag aften blev udsendt
tirsdagen efter på landsdækkende TV.

Vær med til at TAKKE HERREN for hans
fantastiske indgriben i mange
menneskers liv.

I slutningen af april måned
havde Gospel Outreach, Lisbeth
og Per Hyldgaard lejet sports-
hallen i Ilulissat til det der blev
nogle fantastiske møder.

GOSPEL OUTREACH
PÅ GRØNLANDA
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Den 26. maj rejste de første frivillige
medarbejder afsted til Uummannaq
for at påbegynde renoveringen af en
ny kirke. Flere følger efter de kom-
mende uger for stille deres arbejd-
skraft til rådighed. Fra
Vestermarkskirken har der været
fire personer været deroppe: Ole
Jensen, Niels Sørensen, Maria og
Jens Sørensen.
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Efter en lang tur i bil igennem Europa, befinder vi os i
Rumænien til gudstjeneste i en nyplantet menighed i
landsbyen Poduri.
Jeg kan mærke Guds nærvær. Helligånden rører ikke kun
ved mig, men hele forsamlingen.

Jeg tænker 9 år tilbage, hvor jeg kom til Poduri for
allerførste gang, hvor vi delte en sandwich og Guds ord
gennem sang og forkyndelse. Vi vidste ikke dengang, hvad
der ville spirer ud af det første møde i landsbyen.

I dag står jeg i en fyldt telt kirke og priser Gud sammen med
dem vi forkyndte Guds ord til dengang. Mit hjerte bobler af
glæde og tårerne triller ned af mine kinder. Gud er stor.

Dagen efter skal vi igen til Poduri og en
anden landsby Marcesti og være med
til at dele nødhjælp ud. En halv lastbil
er pakket og er klar til uddeling. Hver
enkelt familie kommer frem til lastbilen,
for at modtage en familiepakke, når
deres navn bliver råbt op.

Efter uddeling af pakker besøger vi
familierne i deres hjem. Alle har en
historie at fortælle og takker for
hjælpen de får. Jeg bliver så
taknemmelig for alle de glæder og
velsignelser jeg har hjemme i
Danmark, når jeg ser og hører om
deres kampe.

Det er ikke første gang vi er her med nødhjælp. Flere gange
har Vestermarkskirken sendt hjælp til Rumænien med bl.a.
tøj og mad, men også hjælp til enkelte familier ramt af
ulykker eller naturkatastrofer.

Et projekt som dette kræver mange timers arbejde. Erna og
Christian Pedersen har gennem deres mange ture til
Rumænien tabt deres hjerte for dette land. De har i mange
år stået i spidsen for indsamling og  sortering af tøj i
Vestermarks-kirken. De gør en kæmpe indsats sammen
med andre frivillige hjælpere.

Tak til Erna og Christian for at give mig denne unikke
oplevelse.

At være med til at dele en kasse tøj eller en pose mad til et menneske der er i nød,
er en unik oplevelse. Det kan ikke beskrives i ord.

PODURI, RUMÆNIEN
AF HEIDI PASCU

NØDHJÆLPDESTINATION
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En Alpha aften består af fællesspisning, undervisning og
fælles dialog om den kristnes tro.

I tilbagemeldingerne fra deltagerne, er det en fornøjelse, at
se hvad hver enkelt deltager har fået ud af at være med.

Hvad har være det bedste ved at være med på Alpha?
”Det at samles omkring troen på Gud, at tale åbent om
troen på Jesus. At få styrket ens tro og kærligheden til
hinanden”.
”For en anden har det gjort, at jeg har fået mere lyst til at
læse i bibelen”.

Hvad har udfordret dig mest?
”Det at sige højt min mening og egen erfaring med troen”.
”Emnerne har ind imellem været udfordrende, med gode”.

”Undervisningen om Helligånden har fået mig til at tænke
over mange nye ting”.

Alpha kurset kan skabe et forum, hvor det er muligt, at
mennesker med forskellige baggrunde, forskellige
erfaringer, aldre, kan mødes og dele liv med hinanden. Det
er dejligt at mærke hvordan frimodigheden hos den enkelte
voksede i løbet af de 10 uger.

Mange synes det var helt okay at stille undrende
spørgsmål, uden at der blev kikket skævt til dem. Der var
VIRKELIG plads til at dele erfaringer / oplevelser med Gud,
både fra deltagerne og underviserne, som alt sammen var
med til at opmuntre og ind i mellem også udfordre den
enkelte

Som underviser er jeg virkelig
gang på gang gået glad hjem,
fordi jeg kunne mærke den
store modtagelighed. Gruppen
havde en villighed til at lytte til
hinanden, og mange lod sig
udfordre af undervisningen.
Mange oplevede at deres tro
på Gud voksede. Det har
været fedt at være vidne til alt
dette.

En af deltagerne sagde den
sidste aften: ”Jeg var virkelig
ked af det, når jeg ikke kunne
komme, - tænkt ØV”.  Med
sådan en udtalelse, så formår
Alpha virkelig noget.

I Vestermarkskirken har vi
netop lige afsluttet Alpha
kurset, som blev afholdt
hver uge over 10 uger.
Vi har været en fantastisk
gruppe på 9 personer (7
hollænder og 2 danskere).

AF METTE SLOTH

ALPHA KURSUS I
VESTERMARKSKIRKEN
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HVEM ER HVEM?

HVEM ER HVEM?
Peder Vinkel   nr. ___
Charley Stephansen nr. ___
Gitte Johansen  nr. ___
Benny Gohr Jensen nr. ___
Henrik Dam   nr. ___
Kirsten Hansen  nr. ___
Peter Bergholt  nr. ___
Bo Lundgaard  nr. ___
Gert Bjørsted  nr. ___
Susanne Kortegaard nr. ___
Marien van Beest  nr. ___

Talon afleveres til en af redaktionens medlem-
mer (se side 2) eller i kirkens information senest
d 15. August. Svar kan også sendes via mail.

1

2

3

4

6

7

5

8

9

11

10

Medlemmer af Vestermarkskirkens menighedsråd, redaktionsudvalg og
ansatte har venligst ladet sig gengive her i en yngre udgave.
Spørgsmålet er om du kan gætte hvem der er hvem?

Gæt med og aflever talon nederst på siden til en af redaktionsgruppens
medlemmer og vær med i konkurrencen om en lille præmie.

SOMMERKONKURRENCE
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