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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 - 7532 0374
gitte@vestermarkskirken.dk

Marien van Beest - 2231 6041
marien@vestermarkskirken.dk

Ole Jensen - 3034 3211
regnskab@vestermarkskirken.dk

Britta Kristensen - 5042 5228
omsorg@vestermarkskirken.dk

Tove Andersen - 5313 0535
tovejulandersen@gmail.com

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

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

Anni Schrøder - 2266 3824
anni@vestermarkskirken.dk

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

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

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

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

Redaktionen bag kirkemagasinet er:
● Peter Bergholt

peter@vestermarkskirken.dk
● Frank Engslund

frank@vestermarkskirken.dk
● Marien van Beest

marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen

charley@vestermarkskirken.dk
● Jacob Højgaard Jensen

jhjensen91@gmail.com
● Anna Boelskifte

Missionstur til Grønland - side 4

Profetskole i Vestermarkskirken - side 6

Sommerstævne 2016 - side 7

Kaffesnakken med Torgunn og Leif Skov - side 10

Omsorgsarbejdet i Vestermarkskirken - side 14

Tolkning af Gudstjenester - side 15

LÆS
I DETTE

NUMMER
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HVEM ER
FLYGTNINGENE?

AF CHARLEY STEPHANSEN

PRÆ
ST

Flygtninge har strømmet til Europa i stor stil det
sidste år og flygtningestrømmen er gået fra at være
et lokalt problem til at være et globalt problem.

Der er mange forskellige meninger om hvordan vi skal
håndtere flygtninge, fordi det kan berøre vores velfærdsstat,
så vi på sigt får færre velfærdsgoder.
Flygtningeproblematikken er ikke kun et spørgsmål om kroner
og øre, etnicitet og politik.

I bibelen er er mange eksempler på mennesker som har været
på flugt. Adam og Eva, Kain, Moses og David bare for at
nævne nogle af dem. I vores del af verden kan vi også opleve
det at flygte fra noget, der er ubehageligt - dog på en anden
måde, som ikke tåler nogen sammenligning med det som
flygtninge fra fx. Syrien har oplevet.

Først oplever vi en tilstand som ikke er attraktiv eller holdbar.
Det kan skyldes noget uden for os selv eller noget i os selv
(relationer, misbrug, frygt angst, smerte og forventninger) Det
bedste eksempel i det nye testamente er lignelsen om den
fortabte søn, som flygter hjemmefra, fordi han tror der er noget
bedre som venter ham, og som han vil have del i. Næste skridt
er selve flugten.

Flygtninge er altid på vej til noget bedre. Det er derfor vi

 flygter. Måske oplever vi at vores situation bliver bedre, og
andre gange oplever vi, at det ikke er bedre end det vi flygtede
fra, hvorefter vi vender tilbage og forsøger at tage hånd om
det, som er det egentlige problem.

Som danskere er vi også i færd med at flygte fra vores
kulturelle rødder og kristne fundament, fordi vi måske tror der
er noget bedre for os. Jeg tror det er på tide at gøre
flygtningestatus. Det skylder vi os selv, vort land og ikke
mindst verdens flygtninge. Mange af de nulevende danskere
har aldrig oplevet at skulle flygte fra vores eget land, dog
undtagen under 2. verdenskrig, men de fleste af os kender til
det at flygte fra noget bevidst eller ubevidst. Jesus taler om at:
”Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men lægger ikke
mærke til bjælken i dit eget øje?” (Mattæus evangeliet 7:3).

Jeg håber at vi alle må få en erkendelse af, at vi alle er eller
har været flygtninge, og at denne kan bidrage til en  større
medmenneskelighed og forståelse for vores fremmede.
Vi er alle flygtninge i en eller anden forstand, som er på flugt
fra noget eller på vej til noget bedre.
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I uge 26 går turen for danske unge, konfirmander og voksne til Ilulissat i
Grønland.

Et netværk af frikirkesamfund under navnet INO samles til sommerstævne
i Ilulissat. Hver sommer skiftes Inofællesskabet til at afholde stævne.

UNGDOMSLEJR
AF GERT BJØRSTED

UNGDOMSPRÆ
ST

I Ilulissat startede Det Danske Missionsforbund i slutningen af
70´erne klubaktivitet via Jens Sørensen og Mogens Gjerlev.
Senere opstod en kirke, med hjælp fra udsendte danskere.

I dag ledes menigheden af præsteparret Jens og Mounikka
Jeremiassen.
For få år siden gennemgik det mangeårige klubhus en
udvidelse, således at projektet i dag rummer en moderne ny
kirkebygning.
Kort efter udvidelsen blev Grow kontaktet af pioner Jens
Sørensen. Han drømte om at få vi unge til at lære næste
generation ejerskab på visionerne i Grønland.

Det blev til inspektionstur og siden en ungdomstur i efterårs-
ferien 2015. Sidste år udviklede ungdomsturen sig til noget nær
en minivækkelse i byen. Mange søgte forbøn ved møderne og
især håndspålæggelse med efterfølgende helbredelse, tro og
opmuntring, blev et kendetegn.

Gentagende gange havde vi møde med præstepar og
kirkelederskabet i Ilulissat. Det var et udtalt ønske, at vi denne
sommer kom tilbage og hjalp dem med at afholde
sommerstævnet.
Vi følte da også selv et ansvar for at følge op på alle de
mennesker, vi var kommet i kontakt med.
Pludselig opdagede vi at Inokirkerne afholder stævner primært
målrettet voksne og ældre.
Derfor er målet med denne tur at udvide traditionerne til også at
favne børn og unge.

Igennem Vitta Hansen vil vi optage reklamevideoer på
grønlandsk. Det skulle gerne motivere teenagere og unge i
Grønland med på sommerstævnet.
Vi vil så samtidig med sommerstævnet forsøge at afholde
ungdomslejr med base i kirkens lokaler.
Om aftenen medvirker vi på stævnets stormøder, med
forkyndelse, dans, drama, sang og musik samt forbønstjeneste.

Der er mange unge med fra Vestermarkskirken, men vi rejser i
regi MBU sammen med unge fra det øvrige Danmark.

Turen er et trosprojekt, da vi har tilbudt de unge en returbillet
med alt inklusiv for bare kr. 4.500,-.
Det er under halv pris af hvad sådan en tur kan afholdes for
individuelt set.
Så vi er stadig afhængige af økonomisk støtte fra baglandet
som kan indbetales til MBU via Palle Byg i Odense.

I skrivende stund glæder undertegnede sig til nok en tur, hvor vi
tror på Herrens trofasthed til langt ud over, hvad vi måtte kunne
have af menneskelige forventninger.

Frikirkesamfundene vi skal samarbejde med er Apostolsk kirke,
Pinsemissionen, Baptisterne og Missionsforbundet.

I GRØNLAND
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Gina’s udbytte på Diakonhøjskolen
var stort og hun arbejder intenst på at
implementere sin nye viden på
”WutomiAgri”.

Det er blevet et ledelsesprincip for
hende at være leder og ikke chef. En
chef giver ordrer, mens en leder går
foran og er et forbillede for
medarbejdere og elever. Det er vigtigt
for hende, at medarbejderne forstår,
at de er ét team, som respekterer
hinandens holdning og samarbejder
om fælles mål.

Det er en svær proces, for som hun
siger: ”Medarbejderne var ikke med i

Danmark, men jeg gør, hvad jeg kan
for at videregive min viden”. Hun har
bl.a. indført personalemøder, hvor
problemer drøftes og løses i
fællesskab, hvilket var uvant for
medarbejderne førhen.

Hun er mere bevidst om
arbejdsfordelingen og forsøger at
skabe en større fælles ansvarsfølelse.

Efter opholdet skrev hun sine drømme
for skolens udvikling ned og kom med
konkrete input til de
medarbejderworkshops, som afholdes
under den danske bestyrelses besøg.

Se skyerne spredes og dagene længes,
ej mere af mørke og kulde vi trænges,
nu solen har magt efter vinterens dvale,
opvækker til liv over bakker og dale.

Getsemane have, hvor træerne knejser
i aftenens stilhed, ej nogen det ænser
at Kristus på knæ går i bøn til Gud Fader
at han ej i smerten sin Søn nu forlader.

I Kedron, hvor månen sig blinkende spejler
og skyerne støt under hvælvingen sejler,
der glider de strømme i lys og i mørke
i vinterens kulde og sommerens tørke.

Men nu er det aften og natten sig nærmer,
på himlen der tændes de tusinder stjerne.
På vej imod haven en skare der vandrer
med blinkende sværd og i snak med hverandre.

I spidsen for skaren er Judas anfører,
hvad han har besluttet, det må han nu gøre
forråde sin mester til død og til pine
skønt Jesus ham talte iblandt alle sine.

Når mig I vil fange da lad disse fare,
var mesterens ord til den fnysende skare.
Disciplene flygtede, hver til sin side
alene må mesteren deres nu lide.

På Golgatas kors mellem røvere tvende
fik Frelseren Jesus sin jordiske ende.
Der sejren blev vundet, al ondskab bekriget
han vejen har banet opad til Gudsriget.

Enhver, som den banede vej vil betræde,
skal skænkes af Gud al den himmelske glæde
som han har beredt i guddommelig visdom
og løftet vil holde, det vidner hans ord om.

Fra kors via grav til opstandelsens morgen
til glæde og sejr nu er ombyttet sorgen.
Som Jesus har sejret, skal også vi sejre
når ydmygt i tro vi ved korset os lejre.

BLEV UDRUSTET
SOM

I DANMARK

Gina er 29 år og fungerer til daglig som skoleleder på WutomiAgri i
Mozambique. Gina har tidligere været elev på skolen.

WutomiAgri er en landbrugsskole i Mozambique der blev grundlangt i
2009 af Lisbeth og Kurt Terp fra Vorbasse. Lisbeth og Kurt boede selv i
Mozambique fra 2009 - 2012.
5 elevhold har nu været igennem en uddannelse på landbrugsskolen.

WutomiAgri er i dag en del af Assist Denmark.

Læs meget mere om projektet på www.wutomiagri.dk.
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Hvad er Crossroadz?
Crossroadz er en kristen lejr for teenagere i alderen 13-17 år.
Lejren er målrettet teenagere, og det betyder, at der er gang i den,
fest, ballade og altid mulighed for at starte en vandkamp. Vi laver
forskellige aktiviteter hver dag og sørger for, at der er aktiviteter til
folk med enhver smag!
På Crossroadz har du mulighed for at vokse og bygge et fedt
fælleskab. Vi giver dig mulighed for at vokse i din tro og udforske

Gud gennem undervisning, samtaler, fælleskaber og lovsang. Ud
over det, har vi et mål om at du skal prøve noget du ikke har prøvet
før, hvilket ofte kommer til at ske gennem nogle crazy aktiviteter
eller alternative møder.

Vi udfordrer, leger, fester, provokerer, hygger, slapper af, spiser
masser af slik, synger og danser, beder, snakker og meget, meget
mere. Du vil helt sikkert udvikle dig som person og have det sjovt.

Vi laver en masse gøgl og tager Gud med i
det. Vi gør en dyd ud af at alle kan komme
som de er.

#Itsallaboutlove
Temaet for lejren i 2016 er #Itsallaboutlove!
Den røde tråd i undervisning og samtaler vil
derfor være et fokus på hvordan vi hver især
er elsket så meget, at vi slet ikke forstår det.
For mere information se vores facebookside:
https://www.facebook.com/CrossroadzDK/?fr
ef=ts
Skriv til lejrchef Tobias Nissen på
tobias@crossroadz.dk eller følg os på
snapchat crossroadz16

FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS MED TEMAET "I ÅNDENS KRAFT"

Temaet på årets sommerstævne ligger i naturlig forlængelse af
de seneste to års temaer. I 2014 var vi Sammen på vej - med
udgangspunkt i beretningen om disciplene, som vandrede på
vejen til Emmaus. Undervejs mødte de den opstandne Kristus.
Han åbnede Skrifterne for dem og sendte dem derefter ud i
hans mission. Derfor var temaet sidste år naturligt nok “Sendt til
verden”.

I år følges det op med temaet I Åndens kraft, som er en
formulering vi finder i Lukasevangeliet 4,14. Den Gud, der kalder
og sender os til tjeneste for ham, er også en Gud, der udruster
os med de nødvendige gaver og den nødvendige kraft til
tjenesten. Han sender os ikke i egen kraft, men i Åndens kraft.
Årets stævne fokuserer således på den tredje artikel i
trosbekendelsen: ”Vi tror på Helligånden”. Vi vil erkende vores
afhængighed af Guds Hellige Ånd, og vi vil lade os inspirere af,
hvad der kan ske, når vi åbner os for Åndens dimension i vore
liv og menigheder.

FØLG MED OG TILMELD PÅ
WWW.SOMMERSTAEVNET.DK
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VINTERLEJR
ÅRGANG 2016

sidste år og flygtningestrømmen er gået fra at være

PRÆ
ST

AF GERT BJØRSTED

UNGDOMSPRÆ
ST

I uge 7 blev der igen afholdt Vinterlejr i
Grindsted.
Lejren forsøgte at tage pulsen på den
aktuelle verdenssituation via seminarer
om politik, Islam, Israel, mission og
meget andet.

I år udvidede vi med fuldt program
søndag.
Det gav mulighed for flere seminarer og
flere dagsbrugere.
Således sluttede vi søndagen af med
Skywalkkoncert som tiltrak mange
aftengæster og deltagende forældre.
Bergur Skovgaard fra Citykirken Aarhus
prædikede og bad for syge.

Vinterlejr er Vestermarkskirken, Vestre
Skole, Guldbageren og alle tilrejsende
frivillige stor tak skyldige. En
gentagelsesværdig weekend, fordi dens
sidegevinster er mere Jesusorienterede
unge, missionsinteresse, fællesskab og
tværkirkeligt samarbejde.
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Hvert år er der i et par uger speciel
fokus på nogle af de missionspojekter
vi er med til at støtte. Dette afspejles i
programmet for kirkens forskellige
arbejdsgrene og også i gudstjenesten.
I år var det især vore afrikanske projekter i Ghana og
Mozambique der blev fremhævet. Dette skete bl.a. ved
at kirken var omdannet til et afrikansk marked med
både boder, trommedans og et afrikansk kor som dog
viste sig at være kirkens gospelkor forklædt i festlige
dragter og afrikansk klang.

De besøgende fik oplevelser for alle sanser. Der blev
lavet (og spist!) mad og man kunne købe afrikanske
ting mens man lyttede til gospelkoret. I forskellige
værksteder kunne børn og voksne lave legetøj af
genbrugsmaterialer, få malet ansigtet i festlige farver
og lave smykker af afrikanske perler. Tombolaen var
et populært sted for de heldige som vandt Lego og
andre gode ting som var sponsoreret af lokale
virksomheder og personer.

Alt overskud går til et børnehjem i Ghana og en
landbrugsskole i Mozambique. Begge steder er godt
kendt i Grindsted og omegn da flere lokale er
engageret i arbejdet.

AFRICA DAY
I VESTERMARKSKIRKEN

AF FRANK ENGSLUND

En af Vestermarkskirkens værdier er missional engagement
- at vi som kirke gerne støtter mission rundt i verden.
Fra kirken støtter vi WutumiAgri i Mozambique og AidsCare
i Thailand.
Sammen med de andre kirker i Det Danske Missionsforbund
støtter vi op om projekter i Ghana, Rumænien, Grønland
samt Fredens Stemme i Thailand.
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NYE MENNESKER

Da jeg kom inde af døren kom en velduft af
kaffe mig i møde, jeg hilste på parret og vi
kom i gang med det første spørgsmål.

Hvad gør, at i virkelig stortrives?
At have fælleskab med nogle gode venner,
starte de begge to med at sige, hvor Torgunn
tilføjer at hun stortrives med sang og musik,
og at hun elsker at spille på klaver og guitar.
Leif nyder at være i naturen men også det
med at stå på ski elsker han.
Leif stortrives også når en udfordring lykkes
f.eks. landsindsamling sidste år.

Hvad udfordrer jer?
Det der udfordre os er integration af nye
mennesker i kirken, siger Torgunn.
Leif føler det som en udfordring at få folk til at
vokse i deres tro/udvikling.

Hvilken ting som I møder i hverdagen kan
gøre jer glad?
Der blive vi begge glade når vi kan se at
mennesker i vores klynge udvikler sig, siger
Torgunn.
Leif tænker lige før han svarer ”Jeg kan bare
glæde mig over at solen skinner, men også
glæde mig over mit arbejde, mad og nogle

gode venner. Jeg er ikke ude efter at få
mere, men nyder det jeg har!”

Hvilken begivenhed i jeres liv har haft stor
betydning for jer?
Det missionskald som jeg er vokset op med
og som sendte os til Kongo og senere her til
Danmark, fortæller Torgunn. Bare det ophold
i Kongo kunne vi skrive en lang historie om,
men det må vi gemme til en anden gang.
Leif kan huske at en tur 1986 til Utrecht i
Holland, hvor der var samlet rigtig mange
unge kristne, virkelig satte gang i
missionsarbejdet. Det år var han lige blevet
en personlig kristen.

Siden vi i Vestermarkskirken startede med ”klynger”er der startet fem af slagsen. En af dem er ” den
internationale klynge”. Og hvis du ser hvor mange lande deltagerne kommer fra, er navnet den helt
rigtige. Lederne for denne klynge er Heidi Nielsen og Torgunn og Leif Skov. Det lykkes at finde en tid i
deres travle hverdag for at lave en kaffesnak med Torgunn og Leif.

AF M
ARIE

N V
AN B

EEST

VI ELSKER ATTAGE IMOD
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Hvad får jer til at blive kede af det og føle
afmagt?
Når jeg ikke bliver taget seriøst, synes Leif.
Torgunn mener, når hun har for meget at
lave.

Hvilket karaktertræk ved en person tiltaler
dig?
Imødekommende men også stille
mennesker. Jeg kan faktisk også lide
usympatiske mennesker, fordi så føler jeg
virkelig at jeg vil hjælpe dem med at ændre
deres adfærd, siger Leif.

Hvad slags litteratur ud over Biblen
sætter du højest pris på at læse?
Jeg er meget interesseret i at læse

 biografier, siger Torgunn. Og den af Martin
Luther er jeg i gang med nu.
Det er ingen hemmelighed at jeg elsker sport
og især fodbold, så jeg læser meget i
”Foodball world ” siger Leif.

Der blev drukket mere kaffe, før vi kom til en
ende af vores samtale.
Torgunn og Leif brænder for at gøre en
forskel for andre mennesker. Så også i
fremtiden vil de bruge meget energi på ”den
internationale klynge”
Var der noget med smågruppen I vil fortælle
mig mere om?  Jo, siger Leif, der er vi også
leder for to grupper. De er også meget
internationalt præget. Og der kommer vi

mere i dybden med vores personlige tros
rejse.

Da jeg kørte fra Torgunn og Leif sent fredag
aften, kørte jeg fra nogle mennesker der
brænder for mission og omsorg. Må Gud
velsigne dem i deres gerninger.

I mange år har Vestermarkskirken haft smågruppe-
fællesskaber. På nuværende tidspunkt har vi 14 af slagsen,
som primært mødes hver anden uge eller en gang om
måneden, og består primært af 6-12 personer.

At være en efterfølger af Jesus har aldrig været tiltænkt at
være en solodiciplin. Gud har skabt os til fællesskab med
Ham og andre troende, og ingen kan i længden finde ud af
at leve et liv i tilbedelse, næstekærlighed og mission, uden
at følges tæt med andre.

De mellemstore fællesskaber også kaldet klyngerne i
Vestermarkskirken er bl.a. til for, at vi sammen kan leve
som frimodige og troværdige efterfølgere af Jesus og
samtidig gøre det let at invitere nye med.

Vi er en stor kirke, og i søndagsfællesskabet omkring
gudstjenesten, er det ofte ikke så let, at få nye relationer.
Det er klyngerne meget bedre til. Klyngerne er det sted,
hvor vi både kan blive set og hørt, hvor vi kan nyde og
bidrage. Det har vi alle brug for. Klyngerne ledes af

frivillige ledere og samles for det meste en gang om
måneden.

Programmet kan variere i det uendelige, men essensen af
fællesskaberne præges af en lethed, men samtidig også
plads til dybde. Oftest er størrelsen af klyngerne fra 14 til
30.

Nogen tænker måske, at klynger er en trussel mod
smågrupperne. Det er de ikke, da det er en anden og
anderledes form for samling, som supplerer og
forstærker både gudstjenesten og smågrupperne.

Har du lyst til at være med i et klyngefællesskab, skal du
vide at du er mere end velkommen. Alle fællesskaber er
åbne for nye, og er vant til at blive kontaktet af nye, som
gerne vil være med.

Tøv derfor ikke med at tage kontakt. Har du andre
spørgsmål, så kontakt charley@vestermarkskirken.dk

Torgunn og Leif Skov er gift og
har 3 børn. De bor ved Filskov.
Torgunn arbejder på et
rejsebureau og Leif er
salgsansvarlig hos et
malkemaskinefirma.
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I weekenden den 5. – 7. februar
tog 6 friske piger af sted til Hand in
Hand konference i England. Vi var
en del af en delegation på godt 90
deltagere fra Danmark inviteret af
Kristne Organisationers Børneudvalg.
Heraf var 25 deltagere fra MBU. Fra
Vestermarkskirken deltog Randi,
Jolanda, Rebecca, Lisbeth, Mette og
Dorthe.

Efter en halv dagsrejse ankom vi til hotellet i Eastbourne
og blev indkvarteret på værelserne. Herefter gik vi straks
ombord i den skønne frokost-pose intetanende om, at vi
resten af weekenden skulle have den samme slags
sandwiches til frokostJ

Godt forsynede og med den værste rejsesyge ude af kroppen
var vi klar til at tage del i konferencen, som foregik i et smukt
gammelt teater kun 5 minutters gang fra hotellet.
Selve konferencen var bygget op med workshops og seminarer
inden for 3 hovedemner: Helligånden, mission og familieliv i

kirken. Det var en dejlig
blanding af

undervisning, ”hands
on” aktiviteter og

emner til personlig
opbyggelse og

fornyelse samt
store fælles-

samlinger.

Vi deltog
hver

især
på

de samlinger, vi havde mest lyst til og det betød, at vi ikke alle
gik til de samme seminarer. Det har selvfølgelig haft den
betydning, at vi hver især har noget forskelligt med hjem fra
konferencen.

Lørdag aften deltog vi alle i et fantastisk lovsangsarrangement
og selv om vi var ved at være lidt trætte, så var det skønt at
lovprise Gud i en fyldt teatersal sammen med en kæmpe flok
børnemedarbejdere fra forskellige lande – alle med det samme
på hjerte – børnene i vore menigheder og vores kirke.

Fælles for konferencen er det, at vi alle er blevet berigede og
inspirerede af at være med og undervejs i konferencen har vi
fået en masse nye værktøjer og inspiration som kan bruges i
vores børnekirke og i andre sammenhænge i vores egen kirke.

Udover inspiration, seminarer og workshops bød turen også på
hygge på hotelværelserne, gensyn med kendte ansigter,
shopping, gåture langs stranden, erfaringsudveksling med nye
bekendtskaber, masser af snak, lækker mad og godt
sammenhold.
Det er bestemt en tur, som vi længe kan glæde os over.

FRISKEPIGER
PÅ BØRNE

MEDARBEJDER
KONFERENCE

I EASTBOURNE
AF DORTHE DAM
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Omsorg betyder meget for os i
Vestermarkskirken. Selvom vi
aldrig kommer til at gøre det
perfekt er ønsket og målet hele
tiden at omsorg må og skal
mærkes, føles og erfares på
mange forskellige måder.

Der er ingen mennesker som ikke ønsker at
blive mødt med omsorg, og tit er det ikke det
helt store vi ønsker, men ofte er det
øjenkontakt, et knus, klap på skulderen eller
en oprigtig imødekommenhed som ikke synes
af meget, men har overordentlig stor
betydning.

Hvem har ikke oplevet at en person ringede
bare for at spørge hvordan det går. Det
varmede og gav ny energi. Andre har oplevet
pludselig akut sygdom, fødsel eller ulykke som
krævede al opmærksomhed. Når så nogle
venner eller naboer kommer forbi med ekstra
mad eller færdiglavet mad, så giver det fornyet
energi og mod på at gå de svære eller nye ting
i møde.

Vi laver lidt sjov med at man skal ringe til
omsorgstelefonen (mobil 5042 5228) inden

man ringer 112. Så har vi en bønnekæde som
sættes hurtig i gang og vi prøver at gøre alt for
at hjælpe med det som vi kan tilbyde under de
givne omstændigheder. Mange melder tilbage
at forbønnen har haft stor betydning, da de
mærker enten helbredelse eller hurtig lindring.

Når man ringer eller skriver en mail
(omsorg@vestermarkskirken.dk) så er det
Britta Kristensen som du møder i den anden
ende først. Hun er tovholderen og hun sørger
for at de nødvendige bliver kontakt og den
nødvendige indsats bliver sat i værk.

Samtidig er det også vigtigt at du gør brug af
muligheden og ikke synes du er for meget til
besvær. Vi kan blive meget bedre til at vise

omsorg, når vi både er opmærksomme på det,
men også når andre gør os opmærksomme på
det.

Las os blive ved med at vise omsorg til
hinanden og dem som vi møder i vores
hverdag. Nogle gange skal vi sætte tempoet
lidt ned, så vi kan være nærværende og vise
den medmenneskelighed som andre har brug
for. Vi skal heller ikke være så bekymret for
vore egne behov, fordi man får så meget igen
når man viser omsorg til andre.

VESTERMARKSKIRKENS
AF C

HARLE
Y ST

EPHANSE
N

PRÆ
ST
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Som flere måske har set har vi taget et
tolkningsanlæg i brug ved gudstjenesterne i
Vestermarkskirken.

Det er nu efterhånden en del år at vi har mennesker fra flere
forskellige nationaliteter til gudstjenester. Et stort ønske har
været at kunne tilbyde disse personer tolkning af hele
gudstjenesten. Vi vil gerne oversætte til så mange sprog som
muligt. Det kan tage lang tid før man har lært et nyt sprog så
godt at man kan følge en prædiken. For mange vil det betyde at
de måske vælger gudstjenesten fra, og de har efterfølgende
ikke ”lyst” til at starte på det igen.
Det gjorde at der fra menighedens side var et ønske om at
kunne tilbyde tolkning.

Vi fik købt et anlæg med 2 sendere og 17 modtagere, så vi på
nuværende tidspunkt kan tilbyde tolkning til to forskellige sprog
under en gudstjeneste.
Ud over tolkningsanlægget havde vi brug for en lydskærm så

andre deltagere til gudstjenesten ikke ville blive forstyrret af
selve tolkningen. Efter lidt forsøg placerede vi skærmen foran
vinduet til babyrummet og der vil det heller ikke være
generende for de folk som er forbedere i slutningen af
gudstjenesten
For at tolkningen kunne fungere havde vi brug for nogle som
oversættere. Der fik vi hurtig respons og vi kan derfor i dag
tilbyde 4 forskellige sprog.

For at tingene fungerer er det vigtigt at vi har en fast plads til
vores udstyr, men også at vi har Bibler på de sprog der skal
tolkes til. Så har vi også en aftale med vore præster om at de
sender deres prædiken til dem der oversætter, for at give dem
de bedste muligheder for at lave et godt stykke arbejde.
Tolkning ser vi som et rigtig godt missions- og
integrationsprojekt og vi håber at vi hermed kan nå endnu flere
med evangeliet.

Har du lyst til at høre mere om projektet, kontakt Marien van
Beest 22316041.

TOLKNING AF
GUDSTJENSTER I
VESTERMARKSKIRKEN

AF MARIEN VAN BEEST
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AF JACOB HØJGAARD JENSEN

HVAD ER MENINGEN MED UNIVERSET?
Overskriften til denne skæve vinkel er altid en god samtale-
starter. Emnet er dog ofte så bredt, at det kræver mindst én
kop kaffe inden man går i gang. Alle har en mening om
dette, men er det overhovedet muligt at finde svar på sådan
et spørgsmål?

Universet må logisk set have en mening, spørgsmålet er så
bare om denne giver mening eller ej.
Vi kan sammenligne meninger med subjektive sandheder,
men logisk set må der være en absolut objektiv sandhed.

Denne objektive sandhed udelukker ikke nødvendigvis de
subjektive sandheder, ikke så længe sandhederne ikke er
modstridende. Men hvis der er modstridende elementer,
vinder den objektive sandhed altid.
Vi har altså mange subjektive sandheder om meningen med
universet, men kan vi finde frem til den objektive sandhed?

For at sætte tingene lidt i perspektiv, lad os se på følgende
logik fra nobelprisvinderen Roger Sperry:
Du sidder nu og læser en tekst på et stykke papir. Teksten
bærer mening, tegnene betyder noget.
Du sammensætter disse sorte symboler (bogstaver) og får
derigennem viden. Men forklar venligst for mig, hvad
betyder disse sorte symboler? hvordan er de

meningsbærende?, Og forklar det for mig, ud fra den kemi
og fysik som er i blækket og på papiret?

Et ords mening kan ikke forklares ud fra hvad ordet er lavet
af. På samme måde kan vi ikke forklare universets mening,
ud fra hvad universet er lavet af, hvis dette bliver forsøgt vil
konklusionerne kun være meningsløse eller gætværk
(subjektive sandheder). Der skal komme noget udefra og
fortælle hvad tingene går ud på. Og så vidt jeg ved, skete
dette bl.a. for ca. 2000 år siden, da Gud, fra hans
overnaturlige position, tilgik vores univers via Jesus. Her gik
han rundt blandt mennesket og åbenbarede himlens
hemmeligheder, de hemmeligheder som vi ikke selv kan
finde frem til pga. vores begrænsede udsyn.

Helligånden fungerer stadig som broen til denne objektive
sandhed, og idet vi har fået et værktøj med ophav udenfor
vores univers, har vi en chance for at modtage meningen
med universet.

Denne tankegang er meget trosstyrkende for mig,
kristendommen har et svar på alle spørgsmål, og mere end
det, den er nødvendig for at livet kan give fuldt mening på
det følelsesmæssige, kognitive og åndelige niveau, den
åbenbarer og forklarer, hvor alt andet kommer til kort. Og
dette kun fordi det bliver åbenbaret fra en objektiv kilde.


