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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

Praktisk koordinator Gitte Johansen
Tlf. 2896 11440.
gitte@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

International Mission Anni Schrøder
Tlf. 2266 3824.
anni@vestermarkskirken.dk

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

Søndagsbrev og nyhedsmail
Mona Bergholt
Tlf. 2073 5063
Nyhed.vestermarkskirken@gmail.com
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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Mange gange når vi ser på folk som klarer sig godt både i
familielivet, men også arbejdsmæssigt, så skyldes det ofte
ikke bare tilfældigheder og held. Tit overser mange, at der
er nogle elementer som er kendetegnende for disse
mennesker og de er ofte ikke lige til at få øje på, men i
længden gør de en stor forskel.

Charley Stephansen
Præst

Her er nogle af de områder som er vigtige:

De mestrer deres humør.
De lever ved deres forpligtelser mere end deres følelser her og
nu. De gør det rigtige her og nu selvom de ikke umiddelbart har
lyst til det. Sådan skal det jo ikke være hele tiden, men de får
gjort det som skal gøres.

De er opmærksomme på deres ord og ordvalg.
Sagt på godt dansk; de tænker inden de taler, så der ikke
kommer noget uovervejet ud af deres mund.

De holder igen på deres reaktioner.
Hvor meget kan du klare inden du ikke
kan styre dit temperament? Der er
meget potentiale i mennesker som kan
spildes eller tabes fordi man har en kort
lunte og reagerer uhensigtsmæssigt i
lidt pressede situationer.

De holder sig til deres tidsplan.
Hvis man ikke er bevidst om at styre sin
tid, så er der mange andre ting som får
din tid, som ofte ender med en forkert
prioritering og dermed også en masse
arbejde som ikke bliver fulgt op.

De forvalter deres penge fornuftigt.
De bruger altid lige så meget de tjener
eller lidt mindre. De lægger lidt til side til
opsparing, selvom det i perioder ikke er
særlig meget. De har et budget som
fortæller dem hvad deres penge går til i

stedet for at undre sig over hvor i alverden de er blevet af.

De passer på deres helbred.
De er opmærksom på hvad de spiser og sørger for at få
motion, så de har mere at give af, når stressede perioder
melder deres ankomst.

Det kræver mere end viljekraft at skabe selvdisciplin. Det tror
jeg alle har erfaret. Det kræver andres hjælp og ikke mindst
Guds kraft og styrke. Jo mere vi kan give Gud plads i vores liv,
jo mere selvkontrol vil Gud også give dig. Ordsprogenes bog
25:28 En åben by uden mur: en mand uden selvbeherskelse.
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ADVENTURE
OF A LIFETIME

Kort resume af musicalen på Grindsted Gymnasium i år -
ADVENTURE OF A LIFETIME:

Gud og Djævelen mødes på en bænk og indgår det sidste og
afgørende væddemål, det skal undersøge om mennesket – når
det kommer til kærlighed – er tro mod hjertet eller svag i troen.
Ved tilfældighedernes spil bliver to unge mennesker, Lærke og
Lucas, uvilligt brikker i et spil, der har stået på siden tidernes
morgen. Men djævlen bruger ufine tricks, og Lucas risikerer at
miste ikke bare sit hjerte, men også sin sjæl.

Iris og Anneli fortæller begge begejstret om processen bag denne
musical. Hvordan 15 forskellige individer støber den og skaber de
forskellige personligheder, stykket er bygget op omkring. De
arbejder både individuelt og i samarbejde, og har begge været
med til at skabe det, som er blevet rost til skyerne af de mange
begejstrede publikummer.

Iris spillede Gudrun, som er et symbol på Gud. Her brugte hun sit
personlige kendskab til sin Gud, ved at spille karakteren, der bare
knuselsker mennesket. Hun strålede stykket igennem af
kærlighed og omsorg for mennesket, hun mødte, både gennem de

nedskrevne replikker, men også når hun skulle improvisere og tale med publikum, som hun gav komplimenter mm. Umiddelbart
var tanken bag rollen, at den skulle spilles stille og rolig, men dette blev ændret af Iris, da Gud bare stråler igennem.

Anneli spillede hovedrollens mor Mona, og Anneli var fascineret af at spille skuespil. Når man ikke har spillet siden 5. klasse er
det spændende at hoppe ind i en
andens karakter, skabe og forme
personligheden og gøre den til ens
egen for en tid.

De fortæller begge, at da stykket
endelig blev sat sammen, så de hvor
åndeligt, det egentlig var.
Umiddelbart skulle det være en battle
mellem det gode og onde, men det
blev meget mere konkret og Jesus
blev faktisk illustreret i slutscenen,
hvilket er et ret stærkt statement at
afslutte med.

Susanne Kortegaard

Hvert 2. år bliver der lavet
musical på Grindsted

Gymnasium og HF.
I år var Iris Slob og Anneli
Engslund medforfattere til

stykket.
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Kristian Sloth, Lotte Van Beest og
Charley Stephansen har haft møde med
lederne af Euromission, ægteparret
Margritt og Tormod Bakkevold. De har
tidligere arbejdet sammen for en anden
missionsorganisation, som hedder
Ungdom med Opgave.

Margritt og Tormod har sendt mange
busser afsted gennem årene og har
opbygget en god og solid erfaring, som vi
gerne vil samarbejde med. Den kirke som
de tilhører i Norge tilhører
Missionsforbundet, som også
Vestermarkskirken er en del af.

Igennem flere år har de bl.a. sendt en
busfuld konfirmander afsted i vinterferien
til forskellige steder i Polen, hvor de
kommer med nødhjælp til sygehuse,
uddeler mad og tøj og opmuntrer de nye
kirker som Euromission har været med til
at plante.

Vi ved ikke om der bliver en konkret tur
endnu, men vi arbejder på det og vender
tilbage i efteråret med ny information. Vi
kunne godt tænke os at fylde en bus med
vores konfirmander, voksne og unge
ledere samt præsten og køre til Polen og
gøre en forskel der i en uges tid. Har du
lyst til at komme med?

MISSIONSTUR
TIL POLEN I 2019 FOR KONFIRMANDER MED

EUROMISSION

Charley Stephansen
Præst

Euromission er en tværkirkelig missions-
organisation med base i Kristiansand
Norge. Euromission har siden 1998 ledet
grupper og teams rundt i Europa til steder,
hvor der ikke er ret mange kristne.

Børnekirken og Børneklubben inviterer
alle børn mellem 0 år og 4. Klasse til en
hyggelig weekend den 2.-3. juni. Årets
tema er VENNER.

Vi skal lave en masse sjove ting sammen
i løbet af weekenden, høre om venner

 /venskaber og sove i kirken om natten.

Vi starter i Vestermarkskirken lørdag kl.
10.00. Søndag kl. 9.00 inviteres forældre
og søskende til formiddagskaffe.

Det er vores erfaring, at weekendture som

denne styrker fællesskabet mellem
børnene da de får god tid til at lære
hinanden bedre at kende.

Der kommer mere information om
weekenden senere, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

VENNER weekend med børnekirken
og børneklubben

Du skal behandle andre som du gerne selv vil behandles
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Jeg vil gerne konfirmeres, da jeg tror på
Gud, og synes det er skønt at kunne gøre
en fysisk handling, nemlig højt at kunne
sige JA til Gud. Jeg er ikke døbt endnu,
så det er bare godt at sige JA til ham,
både overfor Gud og min familie og
venner. Jeg er meget spændt på at se
hvor mange af mine gæster fra Holland,
der kommer. Vi har inviteret mange
gæster, så det bliver en festdag.
Jeg går i skole i Sdr. Felding og går også
til præst med mine klassekammerater. Er
dog helt vild med denne undervisning
her, da det er meget overskueligt. Her
taler vi rent faktisk om vores tro og lærer
en masse om Jesus, og det er jo derfor,
jeg gerne vil konfirmeres.

Søndag d. 8. April kl. 10.30 er der frikirkelig konfirmation i
Vestermarkskirken. I den anledning har vi taget konfirmandernes
puls i tankerne omkring det at blive konfirmeret.Susanne Kortegaard

Jeg er superglad for at gå til
konfirmandundervisning her, da
jeg går sammen med nogle
jævnaldrende, som også tror på
Jesus. Her kan vi frit tale sammen
om mange forskellige emner. Vi
taler om vores tro og andre ting,
uden at bekymre os om, hvad de
andre mener om os. Det er trygt
og rart. Jeg glæder mig til selve
festen, hvor vi skal både skal feste
og bowle.

Jeg glæder mig til at skulle konfirmeres,
da jeg her kan bekende min tro på Gud
og Jesus. Jeg er ikke døbt endnu, så det
er fedt at gøre noget fysisk, for at
bekræfte min tro.  Jeg kan rigtig godt lide
at få undervisning af Charley, og synes
det er super fede og relevante emner, vi
drøfter. At det er om torsdagen, og vi
afslutter med mad for derefter at fortsætte
til Rizky, er super godt planlagt. Det bliver
super skønt den 8. April, hvor jeg skal
feste med familie og venner. Dejligt at
dele dagen med fætter Jonatan.

Jeg har altid troet på Gud,
og vil derfor rigtig gerne
konfirmeres. Jeg glæder
mig rigtig meget til selve dagen, hvor jeg
skal være midtpunkt. Jeg skal holde
festen sammen med min fætter, så det
er også rart at kunne dele dagen med
ham og deles om opmærksomheden.
Jeg kan godt lidt at gå til disse
forberedelser. Nogle gange kan det
være lidt langtrukken, men Charley er
dygtig, og vi får nogle gode snakke og
nogle gode slåskampe.

STEMNINGSTJEK PÅ ÅRETS
KONFIRMANDER

EMANUEL

NOELLE

MATHIAS

JONATAN
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I starten af 2015 fik jeg en penneven, en
tanke jeg længe havde haft, efter andre
kulturer fik vækket min interesse på
handelsskolen, hvor vi lærte at håndtere
salgsteknikker til andre verdensdele.
Jeg fandt frem til en person som var fra
en helt anden del af verden, nemlig Sri
Lanka, én hvor jeg kunne lære en
masse kulturelle forskelle fra første
hånd.
Gud havde bare en lidt større plan med
denne penneven.

Det skulle vise sig at jeg havde fået fat i
en pige som var en af de 1,3 % kristne i
hele Sri Lanka, noget som jeg ikke
vidste da jeg tog kontakt til hende. Det
viste sig at være en pige som var helt
fantastisk, vi delte samme
grundlæggende livssyn, og havde
mange værdier til fælles på trods af de
store kulturforskelle.
De langsomme brevudvekslinger blev
erstattet med chat over mobilen, som
senere blev erstattet med telefonopkald

over internettet, som til sidst blev til
videoopkald.

Vi fandt hurtigt ud af at der var noget
mere her, og vi accepterede ikke at
dette kunne være tilfældigt.
Det at få kontakt på så lang afstand,
med så en lille chance for at møde en
med samme grundlæggende værdier
iblandt de 22 millioner Srilankanere, og
så ikke mindst det, at vi kunne blive så
forelskede blot over en skærm, det var

Jeg læste forleden en
artikel som gennemgik
de lande, som havde de
mest magtfulde pas i
verden, altså de pas som
åbnede dørene til de
fleste lande uden kravet
om visum. Danmark
havde her en 3. plads
med adgang til 178
lande ud af de ca. 195
som er på jorden.

Som dansker er vi
opvokset med
udenlandsture fra vi er
helt små, og vi tager
denne luksus for givet.

Jeg har i løbet af de
sidste par år fået vores
danske luksus sat i
perspektiv, og samtidig
indset hvor lukket et land
Danmark egentlig er.

KÆRLIGHED

Jacob Højgaard Jensen
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KÆRLIGHED

vidst planlagt fra én med det store
overblik :)
Men vi blev nød til at se om vores
forhold og syn på hinanden var den
samme, ansigt til ansigt…
Og inden du siger; "Det er da nemt nok,
hun tager da bare flyet", så kan du godt
tro om.

Før hun kan blive accepteret i
lufthavnen, skal hun have visum.
Det startede en lang kamp med at få
hende herop, og halvandet år efter, og
rigtig mange penge smidt af sted, så
lykkedes det endeligt d. 2. oktober 2017
at få hende herop. Men det var først
efter afslået turistvisum og en afslået
appel, de danske myndigheder troede
ikke på at vi havde et reelt forhold.
Normalt i det danske retsvæsen er man
uskyldig indtil det modsatte er bevist,
men når det kommer til denne del af
staten, så skal man bevise sin uskyld.
Det er meget svært at bevise at man
ikke har i sinde at røve en bank, inden
man er gået derind, alle ens
undskyldninger kan jo blot være et
indøvet alibi.

Heldigvis åbnede Gud en anden dør, vi
fandt en familie, som ønskede at stille
sig til rådighed som Au Pair familie, og
efter en 3 måneders ansøgning fik vi
endelig det afgørende stempel i hendes
pas, som gav hende adgang til det
"forjættede" land.

Vores møde gik over alt forventning, og
vi "fortsatte" så at sige, bare vores
forhold som om vi altid havde snakket
ansigt til ansigt. Det føltes så rigtigt, at vi
blev gift på Rådhus i Grindsted i midten
af december 2017.
Hun tog selvfølgelig hjem igen efter endt
Au Pair ophold, som kun varede 3
måneder pga. vores hensigter om blot at
møde hinanden. Og nu starter næste
fase, siden jeg har muskelsvind, har 24-
timers hjælp og er afhængig af en god
stak hjælpemidler, kan vores liv kun
være her i Danmark og altså ikke i Sri
Lanka.

Vi opfylder tilsyneladende alle de mange
regler der skal til for at få
ægteskabsvisum. Vi er begge fyldt 26
år, jeg har en stor nok lejlighed, jeg har
ikke været arbejdsløs de sidste 3 år osv.
osv… Det var lige indtil at regeringen
fremlagde deres nye

familiesammenføringstiltag,
argumenteret med at gøre det lettere for
danskere at få deres ægtefælle til
Danmark. Desværre ikke rigtig (Det er
kun lettere for udenlands danskere), der
kommer et ekstra sæt regler på hele den
eksisterende del, nogle regler som vi
først opfylder om halvandet år, når jeg
har været 5 år på arbejdsmarkedet. Det
er meget lang tid ikke at kunne leve med
sin kone.

Jeg tog kontakt til Socialdemokraten
Henrik Dam Kristensen fra Grindsted,
hvis parti støtter lovforslaget, og spurgte
ham til råds. Vi prøver nu at få hende
hertil inden de nye regler træder i kraft,
for at blive vurderet under de gamle
regler. Man skal være hurtig og fleksibel
for være forelsket i den stålsatte danske
lovgivning, man skal kende den
komplekse lovgivning, have nogle penge
i banken, kende de rigtige mennesker,
have stor tålmodighed og vilje, og

selvfølgelig hjælp fra oven…

Jeg er selvfølgelig enig i at vi skal
beskytte Danmark og dets værdier, vi
bliver nød til at integrerer, hvis vores
dyre og solidariske velfærdsamfund skal
bestå, men igennem de lange lister af
regler, er den individuelle vurdering og
retfærdighed også forsvundet. Man kan
være nok så uskyldig og ihærdig, men
hvis man er født på den forkerte dato
eller har det forkerte pas, så kan adgang
til visse lande være umulig, slet ikke
logisk, eller næstekærligt for den sags
skyld.

Gud har heldigvis banet vejen igennem
denne umulige situation, han har åbnet
de døre der skal til og han guider os
igennem, det er ikke uden sved, blod og
tårer, men hun er en kæmpe velsignelse
for mig, og jeg er ham så taknemmelig
for hans store gave til mig. En gave jeg
skal hente i lufthavnen d. 24. marts ;)
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Kom til Re-Fo på Kristi Himmelfartsdag, den 10.maj 2018.

Hvad er Re-Fo? Re-Fo er navnet på senior gruppen i
Vestermarkskirken og betyder Re-Fokusere. I seniorgruppen i
Vestermarkskirken ønsker vi at fokusere på de muligheder der
ligger foran os, og finder ud af de tanker Gud har tænkt i netop
dit liv. I Re-Fo ønsker vi at skabe et sjovt og godt fællesskab. Vi
ønsker at opmuntre hinanden i det liv, vi hver især lever.

Netop på Kristi Himmelfartsdag mødes vi i Vestermarkskirken,
hvor Hansa og Niels Vestergård holder Gudstjeneste, og
fortæller om deres liv med Gud i hverdagen.
”Vi blev gift for 50 år siden. Vores arbejde var ved landbruget. 3
år efter vi blev gift sagde vi ja til Jesus. Efterhånden modnedes et
kald til os om at arbejde med rehabilitering af alkohol og
stofmisbrugere. Vi sagde ja, og det blev starten på Bethesda i
Karstoft.”

”Efter 15 år med arbejdet
der, fik vi et kald til et
arbejde, så men kunne
hjælpe unge mennesker på
et tidligere tidspunkt. Det
blev så begyndelse på
Sønder Bork efterskole,
hvor vi arbejdede i 23 år”,
fortæller Hansa og Niels.

Programmet til denne
spændende dag starter
med gudstjeneste kl. 10.30.
Kl. 12.00 serveres der en
god middag og fra kl. 13.00
er der foredrag med Hansa
og Niels Vestergård.

Hvis du vil være med til middag,
foredrag og en kop kaffe med dejlige
kage, skal du melde dig til Birthe
Engslund 24604193 eller Gert Kruse
30297742.

Det koster 100 kroner, hvor vi gør
opmærksom på at Gudstjeneste er
gratis. Har du problemer med kørsel
så bliver du hentet.
Kom og oplev en velsignet Re-Fo dag
sammen med os.

KRISTI HIMMELFARTSGUDSTJENESTE I RE-FO
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En ny aktivitet starter op i Vestermarkskirken.
Vi starter Farverige lørdage op, fordi det er en
måde hvor på vi kan bruge vores kreative
evner sammen med andre og for at skabe
glæde og få ny inspiration.
Det er også en måde hvor på vi kan fortælle
hinanden om tro, troen på Gud og livet med
Gud, og hvordan det kan komme til udtryk i
ens kreativitet.

”For mig personligt, er det en meditation når
jeg arbejder med et bestemt tema fra f.eks.
Bibelen”, fortæller Bodil, ”så finder jeg farverne
der skal sættes sammen efterhånden.”
Vi kan begge vældig godt lide at arbejde med
genbrug. Det at lave gammelt til nyt er bare
alletiders. Vi får brugt hvad vi har og ens
gamle ting får nyt liv. Hvis der er er interesse
for det, vil der helt sikkert senere komme
farverige lørdage med genbrugstema.

Det er dejligt at være kreative sammen med
andre. Nogle gange kan man have brug for et
lille skub til at komme i gang med at være
kreativ, så det håber vi også, at de farverige
lørdage kan hjælpe med til.
Ellers handler det om kreativitet og hygge i et
fælleskab for  både børn og voksne.
Velkommen til alle.

Efter at have prøvet at få en administrativ koordinator i kirken til
at varetage koordineringen af de forskellige opgaver, events og
arrangementer på daglig basis, så prøvede vi at få et
arrangementsudvalg op at stå som skulle være efterfølgeren af
vores tidligere eventudvalg. Det lykkedes heller ikke, men der
blev lavet en reel håndbog færdig, som guider til hvordan man
skal gribe et event an. Vi fik dog en masse tilbagemeldinger på
folk som gerne vil hjælpe til med diverse ting, når vi har et event i
kirken.

Før jul slog det mig, at vi skal have en frivillig stab op at stå. Efter
samtale med menighedsråd og de folk som jeg gerne ville have
med, så begyndte vi at mødes efter nytår hver 14. dag om
formiddagen.

Holdet består af: Gitte Johansen, Johannes Johansen, Erling
Pedersen, Mette Sloth, Heidi Kjeldgaard, Marien Van Beest,
Mogens Koch og undertegnede.

Frivillig stab er en ressource for både præsten i det daglige
arbejde, menighedsrådet og arbejdsgrenene i forhold til alle de
ting som sker i kirken. Vi sørger bl.a. for:
● At arrangementerne bliver koordineret og udført.
● Se fremad og planlægge på forhånd.
● Forhindre at noget ikke falder mellem to stole - at sørge for

noget ikke bliver glemt eller overset.

Nogle arbejdsgrene gør meget selv, mens andre har brug for
hjælp og støtte. Udover alt det praktiske bruger vi tid på at synge
sammen og bede både for alt det som sker i kirken, men også for
hinanden.

Hver enkelt person i den frivillige stab har ansvar for nogle
områder, men alt udføres i tæt samarbejde med menighedsrådet.

Se yderligere på foregående side…

FARVERIGE LØRDAGE Birgit Nielsen
Bodil Kruse

FRIVILLIG STAB I VESTERMARKSKIRKEN Charley Stephansen
Præst

Kunsten at male på sten
v. Anna Rahbek, Ansager

Medbring gerne selv
nogle glatte sten og
Posca tusser hvis du
har. Der vil være
kaffe/te og kage i
pausen. I øvrigt vil
der være  mulighed
for at købe nogle af
Anna`s smukke malede sten.

Ulla fortæller om sig selv, sit liv og sine
billeder. Der vil være Kaffe/te og kage i
pausen. Har du malet et billede du gerne

vil vise andre så tag det gerne med.
Der mulighed
for at afprøve
maleteknikker.
Der må påreg-
nes en mindre
udgift til lærred.

Kunsten at male på lærred
v. Ulla Steenholt, Kbh.

7. april

12. maj

Kl. 14.00 - 17.00

Kl. 14.00 - 17.00

Pris: 25 kr.

Pris: 25 kr.
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Scot McKnight son er hovedtaleren, er en anerkendt teolog og
forsker i Det Nye Testamente samt i den tidlige kristendom og i
den historiske Jesus. McKnights undervisning vil give os en
fornyet forståelse af og måske et større perspektiv på, hvad
evangeliet er.

Som noget nyt i år vil Klaus Laursen onsdag aften føre os ind i
Markusevangeliet gennem en recitering og dramatisering af
hele evangeliet. Han har en bachelor i teologi, og arbejder på
fuld tid med at rejse rundt i Danmark og recitere dele af Bibelen.
Senere på aftenen er der lovsangskoncert med Jesper
Lieberkind med band.

Rachel Turner som er en anerkendt underviser og forfatter
omkring børn og tro kommer og underviser + en lang række
andre gode og spændende folk, masser af seminarer og
masser af fællesskab. Ses vi til sommer?

Med temaet ”genOPDAG de gode nyheder” lægger Sommerstævnet op til en vandring
gennem evangelierne med det formål at genopdage, eller måske for første gang i livet
opdage, hvor fantastisk evangeliet er. Det er ikke bare en gammel historie. Det er en
livsbekræftende fortælling ind i alle menneskers liv.

Sommerstævnet på Lindenborg er et fælles stævne mellem Det
Danske Missionsforbund og Baptistkirken i Danmark.
Stævnet afvikles d. 22. - 28. Juli (uge 30) 2018.

Programmet er alsidigt - der er noget for både børn, teenagere,
unge, familier, ældre og alle dem midt i mellem…
Sang og musik, undervisning og bibelstudie, kreativitet og leg

Rammerne for stævnet er Efterskolen Lindenborg, der ligger
smukt ned til Lejre Vig i Roskilde Fjord. En stor camping- og
stævneplads, gode lokaler til stævnets forskellige undervisning
og foredrag, en stor hal til stævnets store arrangementer og
aftenmøder og en skøn natur med skov, strand og plads til leg
og latter.

Se meget mere på www.sommerstævnet.dk eller på
facebook.com/sommerstaevne.
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I skrivende stund er jeg lige kommet hjem fra 6 uger i Uummannaq,
spændende og travle uger. Den sidste uge var der en møderække med
Lisbeth og Per Hyldgaard.
Der blev afholdt tre møder i Hallens forsamlingshus og to
opfølgningsmøde i INO’s  nye kirke .

Der kom ca. 85 personer til møde den første aften, og efter en Jesus
centreret forkyndelse var der 32 personer der blev bedt til frelse med, og
flere oplevede helbredelser. De følgende aftener var der henholdsvis 16
og 8 der blev bedt til frelse med. Alle fik noget skriftligt materiale med
hjem, og 22 personer ønskede at få kontakt efterfølgende.

De to følgende aften kom der en del til
møderne i kirken, her fik alle en bibel,
sponsoreret af Herning Frikirke. Her var
der undervisning og video fra Lisbeth og
Pers ture.

Møderne bliver nu fulgt op af Peter
Forum samt Bodil og Bent Fodgård,
som er i Uummannaq nogle uger
endnu. Men der følger en stor opgave
for den lille menighed, og de har stor
brug for din forbøn

KAMPAGNE I UUMMANNAQ Jens Sørensen

MED LISBETH OG PER HYLDGAARD
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I år var dagen, hvor der var marked og hygge efter
gudstjenesten, helt igennem gennemført. Sever Pausan, en af
Heidi og Gabriel Pascus venner, er fra Rumænien,  men bosat
i Danmark,  hvor han er kaldet til at være præst for rumænere
her i landet. Sever prædikede over 2. Peter 1, 3-11 om at vi
skal vokse i erkendelsen af Jesus. Læs selv hele brevet.
Gabby tolkede og gjorde det godt.

Efter gudstjenesten var der rumænsk middag, som rumænere
havde brugt mange timer på at få gjort lækkert og klart.
Samtidig var der mange boder med salg af forskellige fine ting.
Der var fiskedam og flødebollekast for børnene og tombola.
Som noget nyt prøvede vi med en genbrugsafdeling, hvor flere
fra Refo havde givet gode brugte ting. Tak til alle jer der hjalp
til på forskellig vis.
Kristian Slot stod for kinesisk aktion og fik på den måde penge
ind for en flot sengetæppe og en stor æske Lego.

Rigtig mange blev og spiste og hyggede sig sammen et par
timer efter gudstjenesten. Det er vi meget taknemlige over i
International Missionsudvalget. Markedets overskud blev 8769
kr. I skrivende stund forventer vi at beløbet
stiger, da vi har caféaften d. 15.
marts sammen med Rizky og
indsamling ved gudstjenesten
d. 18. Marts.

Vi beder om
velsignelse over
pengene, så de
kommer tiltrængte
rumænere til hjælp.

”Godt og hyggeligt”.
”Dejlig og vedkommende gudstjeneste”.
Disse var nogle af ordene, der faldt under
og efter Mission i fokus, der i år var til fordel
for Rumænien.

MISSION I FOKUS 2018

RUMÆNIEN
Anni Schrøder
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Hermon Trop spejderne er Vestermarkskirkens spejdere, der
mødes mandage kl. 17.00 - 18.30 i spejderlokalerne i
Vestermarkskirken.
Man kan starte som spejder når man går i 0. Klasse.
Vestermarksirkens spejdere er en del af MS Spejderne
(Missionsforbundets Spejdere). MS Spejderne er associeret
medlem af KFUM Spejderne

Sanne Lysholm Christensen og Kresten Vingborg har overtaget
gruppelederposten hos spejderne I Vestermarkskirken. Efter 13
år som gruppeleder valgte Lisbeth at tage posten som formand
for BUS. Det bliver formodentlig ikke et brat skifte, men mange

traditioner vil blive viderebragt, da de begge har været spejder I
Vestermarkskirken siden de startede i skole.
Skiftet er sket langsomt, da Sanne gennem de sidste år mere
og mere har taget over på lejrledelse, de administrative opgaver
og ansvar for Facebook-gruppen.
Kresten 22 år, bor i Grindsted, hvor han arbejder som
lastbilmekaniker, bliver den praktiske i gruppelederteamet og
den der bedst har mulighed for at deltage i møder. Sanne 20 år,
der bor i Varde og arbejder om aftenen, vil tage sig mere af det
administrative.
De er ikke kun lokale spejdere. Sanne sidder, sammen med
Lisbeth, også i spejderrådet, hvor hun har været med I staben

omkring landsledertræffet ligesom hun har været med
I staben omkring flere floklejre. Kresten har de sidste
år siddet i staben for patruljeledertræningen på
landsplan.

Ud over vores møder om mandagen, tager vi ofte
weekenderne i brug til små lejre. Vi har lige været på
weekend i kirken, hvor vi skulle blive klogere på
Rumænien og Missionsforbundets missionsfelt der. I
Kr Himmelfartsferien tager vi på floklejr sammen med
de andre MS spejdere i Danmark.

BUS står for Børne-unge styrelsen. Vi er det samlende organ
for al børne-ungdomsarbejde der foregår ud fra
Vestermarkskirken.

I BUS sidder der ud over formand og kasserer en repræsentant
fra hver arbejdsgren:
Spejderne: Kresten Vingborg og Sanne Lysholm
Kids Fun Night: Jakob Dam
Børnekirken: Randi Hovgaard
Between: Mette Sloth
Børneklubben: Mette Sloth
Teen kirken: Flemming Schrøder
Rizky: Iris Slob
GROW: Lotte van Beest
Gokart: Leif Jensen
Formand: Lisbeth Lykke Christensen
Kasserer: Anni Schultz Pedersen

Vi glæder os over at der er tilgang af
unge ledere til arbejdsgrenene og vil I
sær byde velkommen til Sanne, Kresten,
Iris og Lotte der er de sidste nye i BUS.

Vi bruger vores møder på at få indblik I hinandens arbejde,
takke og bede for glæder og udfordringer.
Lige nu glæder vi os over at kunne være med til at drømme om
nye ansatte. BUS ser gerne at der ansættes en eller flere
volontører i børne-ungdomsarbejdet. Vi er lidt udfordret på
økonomi, da vi ikke har fundet den faste indtægtskilde siden
avisindsamlingen blev afskaffet af kommunen.

SPEJDERNE I
VESTERMARKSKIRKEN

Lisbeth L. Christensen

Lisbeth L. Christensen
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