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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
selvstændig 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.
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.

Læs mere om kirken på vores
hjemmeside.

LÆS
Teenageklubben Rizky

- side 4

Mission i  fokus

- side 6

Trosberetning, Anneke Slob

- side 9

Kaffesnak, Edna Vingborg

- side 10

Konfirmation 2016

- side 12

Kommende arrangementer -

side 14

I DETTE
NUMMER

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

Miranda de Bruijn - 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 marts, juni,
september og december.
Deadline for indlæg til kirkemagasinet er
d. 1.  i måneden før udgivelse (1.
Februar, 1. Maj, 1. August og 1.
November)

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
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NYE
VINDE

Kirkebladet er blevet afløst af Kirkemagasinet - det blad,
du læser i lige nu. Eller rettere - dette nye kirkemagasin
er en videreudvikling af det gamle kirkeblad
I redaktionen bag har vi haft ønske om at prøve noget
nyt. Dels for at kunne udgive et mere ajourført program
for kirkens aktiviteter, hvilket nu vil komme særskilt hver
måned. Dels for at få mere plads til at præsentere LIVET
I KIRKEN i et læsevenligt layout.

Vi håber, at du som læser tager godt imod vores nye
tiltag. Og vi håber, at du finder magasinet interessant.

God læselyst!

AF C
HARLE

Y ST
EPHANSE

N

PRÆ
ST

Europa går ind i 2016 meget anderledes
end den måde vi, kom ind i 2015.

De sidste terrorangreb i Paris og den massive
folkevandring op igennem Europa har forandret os og
mange ting skubber på os, når vi oplever sådanne
begivenheder.

Vi er gode til i den vestlige verden at samles på store
pladser, når grufulde ting rammer os, men hvad er det,
som bringer os sammen og på hvilket fundament? Kan
det nuværende fundament bære i fremtiden?

Mindeceremonierne afslører dog mere vores afmagt,
skrøbelighed og manglende fundament i noget større
end os selv. Hvad er det egentlig, vi står sammen om,
når vi samles i store skarer. Er det kun retten til at fortsat
kunne nyde livet på en fortovscafe?
Folkene fra Charlie Hebdo udtalte sig på twitter efter
terrorangrebet, hvor de skrev: ”mere religion er det
sidste, vi har brug for.”

Desværre er vi i vesten nedsunket i uvidenhed i forhold
til religion, hvilket kan være forståeligt, men religion vil
altid være en del af denne verden. Derfor er det mig
meget magtpåliggende, at vi danskere snart skal til at
begynde at forstå, at tilværelsen bygger på andet end
krop, alkohol og nydelse, fordi sådan et fundament er alt
for skrøbeligt på den lange bane.
Vi skal hente vores styrke i noget andet og større end os
selv og kæmpe mere for de helt grundlæggende årsager
til, at vi har de gode vilkår i vores land.
Kristendommen er bl.a. kilden til vores menneskesyn og
respekt for individet. Vi skal frimodigt pege på Jesus
som det bedste omdrejningspunkt i alle menneskers liv.

Hvis vi skal have mod til at kampen op mod terrorismen,
skal vi turde tale tydeligt om Jesus Kristus, hvis storhed
fylder os med både ærefrygt og mod. Han er den samme
i går, i dag og for altid. Derfor må vi frimodigt stå fast på
de værdier og den forankring, som bygger på Kristus,
hvis vi skal overleve fremtidens ulykke og terror.

Nye vinde blæser ind over Europa, Danmark og Vestermarkskirken
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For to år siden kæmpede Rizkylederne. Ofte var
der flere ledere end teenagere hvilket gjorde det
vanskeligt at gennemføre et program når
deltagerantallet var ustabilt. Det er nu vendt.

Vi havde haft en god opstart med
henholdsvis Rizky og Grow på samme
tid. Det var som om det ene udfyldte det
andet og omvendt på en rigtig god
måde.
Men pludselig var det som om Grow
voksede og Rizky stagnerede.

Nye tider
Lokale teenagere fra især Vestre skole
tog Rizky til sig.
Vi valgte at investere mere i Rizky på de
dyre ting som skøjtebane, bowling,
lazergame. Altså aktiviteter som
teenagerene får tilskud til mod en
beskeden brugerbetaling.  Det trak
mange nye ind i klubben sammen med
at mange inviterede nye med.
Interessant nok gjorde noget så konkret
som klokkeslæt en markant forskel. Vi
opdagede at flere teenagere hang ved
døren uden for kirken, længe før Rizky
begyndte.
Så vi åbnede dørene fra kl. 18.30,  så
der er ”hang out” den første halve time.
Kl. 19.00 begynder Rizky med
fællessamling i cafeen med kort andagt
og bøn til slut.

Af og til har vi et tema/foredrag på
programmet med aktuelle emner. Der
tilstræbes relevante ting som de kan
forholde sig til. Eksempelvis har vi haft
om nærdødsoplevelser, tidlig graviditet,
stofmisbrug, dysfunktionel
opvækstvilkår og kriminalitet. Ofte bliver
bibelen brugt sammen med talerens
egne oplevelser og erfaringer til stor
glæde for teenagerne, som  hører efter
og viser stor engagement i form af
spørgsmål og opmærksomhed.

RIZKY
TEENAGEKLUB

I rivende udvikling og vækst

AF GERT BJØRSTED

UNGDOMSPRÆ
ST

En fredag i september var teenagerne
med til Grow, hvor fortsatte med
Rizkylejr i Ølgod. Den weekend gjorde
noget ved os alle. Vi så tydeligt, hvordan
teenagerne bare åbnede sig for Gud og
levede med under hele weekenden. Vi
må huske på, at det ikke altid er en
selvfølge med lovsang og forkyndelse,
fordi de er  undervejs med at gøre sig
mere og mere fortrolige med Rizky og
troen på Gud.

Så i denne tid er vi med glæde nødt til at
oversætte tingene lidt mere, og tænke
udadvendt. Det er en rigtig god øvelse.

Vi oplever at mange lokale teenagere,
som ikke er vant til at gå i kirke, forholder
sig positivt til det vi deler. For de ved
godt, at Rizky  er en del af
Vestermarkskirken, som er til sjov og
spas, samtidig med at vi tror på Jesus.
Det er meget glædeligt, at vi sammen
kan se troen spire og gro, og det
kommer mærkbart til udtryk i Rizky nu.

Enkelte teenagere har været med i
Polen/Grønland på missionstur. En
enkelt valgte at gå til frikirkelig
konfirmation fremfor at gå hos sin lokale
præst. Andre teenagere har siden Grow
lancerede cellegrupper været trofast der.
Alt sammen fantastisk motiverende.

Siden opstarten i august, har vi været
mellem 33 – 40 teenagere i Rizky.
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Ved sidste års vinterlejr oplevede mange
unge fra nærområdet omkring Grindsted
et helt særligt sammenhold i
Vestermarkskirken, som var meget
motiverende for en gentagelse af
Vinterlejr.

Det er anden gang,  at traditionen
omkring en tværkirkeligt orienteret
weekend som denne bliver søsat i
Grindsted. For mig har Vinterlejr altid
været drømmen om at knytte teenagere
og unge tættere til Jesus.
Vi forsøger målrettet at opflamme unge i
troen på Jesus og motivere dem til at
tage have et missionalt fokus.
Det er dejligt at mærke hvordan
teenagere og unge bliver berørt af Gud
og smitter hinanden, når de samles på
Vinterlejr.

I år håber vi meget på at menighedens
forældre også vil benytte sig af de
mange programtilbud på weekenden.

Torsdag d. 18. februar er der
workcamp, hvor alt det praktiske skal
forberedes og gøres klar, når de unge
kommer om fredagen.

Vi har i år valgt at udvide programmet
til at omfatte hele søndagen med en

festlig gudstjeneste, hvor Skywalk står
for musikken og lovsangen.

Med temaet ”Ready To Fight”, ønsker vi
at sætte et positivt fingeraftryk ind i en
kompleks verdenssituation.
Et ungdomsstævne med fokus på
mission som Vinterlejr, må gerne
forsøge at tænke positivt ind i en
turbulent nutid, med flygtningestrøm og
folkevandring.
Vi vil også gerne lære de unge at tro på
sig selv. At Gud vil noget med dem, og
at de kan langt mere, end de måske selv
tror, ved hans kraft og styrke.

Der afholdes seminarer der behandler
temaer omkring politik, Islam, Israel,  og
mission.

Vi får besøg af Kristendemokraternes
landsformand Stig Grenov ved
lørdagens seminar om politik.
Tidligere frikirkepræst Christina Leinum
fra Næstved, nu ansat i ICEJ, vil
undervise om Israel.
Endelig kommer Palle Flyger fra
Pinsekirken i Herning og underviser om,
hvordan kristne kan være missionale
iblandt muslimer.

Hvis andre er interesseret i at lytte med
ved seminarer og aftenmøder, er man
meget velkommen til at købe entre
billetter.
Gudstjenesten søndag er naturligvis
gratis for alle.

Klik ind på hjemmesiden: vinterlejr.com
for at tilmelde dig praktiske opgaver
eller finde programinfo.

Tak for forbøn og al den praktiske hjælp
menigheden måtte slutte op omkring.
Lad os samarbejde omkring Vinterlejrs
visioner i mødet med landets unge.

VINTERLEJR
READY TO FIGHT

18. - 21.
FEBRUAR

AF GERT BJØRSTED

UNGDOMSPRÆ
ST
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MISSION I
November måned blev fyldt med
varme toner, da Rosemund,
Vincent og Francis var på rundtur
i Danmark. Hvert besøg blev
krydret med fortællinger fra deres
varme hjemland, hvor de er
ledere på børnehjemmet Father’s
Home.
”Vi er blevet mødt af venlige
mennesker overalt. Alle er meget
imødekommende og
interesserede”, fortalte
Rosemund. Vincent supplerede:
”Jeg kan li’ Danmark. Her er styr
på tingene, alt er velorganiseret”.

Besøget, som varede 10 dage,
bragte dem til gudstjeneste i
Rønne og til møde med Ghana
udvalget og DMR-U. På
sightseeing i København, til
events i Vanløse og Vadum og til
Ghana aften i Thisted. På besøg i
genbrugsbutikkerne i Tylstrup og
Vadum, til medarbejderaften i
Vadum genbrugscenter og på
skolebesøg og besøg på flere
forskellige landbrug.

Vores venner fra Ghana kom vidt
omkring og fortalte historien om
børnehjemmet Father’s Home,
børnenes forvandling, og hvordan
man nu via en kyllingefarm tjener
penge til hjemmet.

I foråret skal vi igen have ekstra fokus på
et af  vore missionssteder. Afrika er
overskriften, og landene er Ghana og
Mozambique.
I Ghana er Fathers Home, et børnehjem,
en del af Det Danske Missionsforbunds
missionsprojekter, mens arbejdet i
Mozambique er et landbrugsprojekt
Wutumiagri, der er startet af lokale folk
Lisbeth og Kurt Terp.

Over to uger i uge 8 og 9 vil der i
Vestermarkskirken være forskellige
arrangementer, der peger på mission. I
hall'en vil der være en Afrikaudstilling.
Den 3. marts er der caféaften med Trine
Puggaard fra Ghanaudvalget, og 5.
marts er der planlagt en Afrikadag for
hele familien, hvor overskuddet går til de
to projekter.

Sæt datoerne i kalenderen og mød op og
støt med det du kan.

BESØG FRA GHANA I NOVEMBER

PÅ BORNHOLM
BESØGTE

ROSEMUND,
FRANCIS OG

VINCENT
HAMMERSHUS

Sommeren er kommet, solen er hed, og
eleverne på WutomiAgri knokler for, at
tomaterne får vand nok. Der skal meget
til, når temperaturen kommer op på
omkring fyrre grader midt på dagen.

Eleverne arbejder i marken tidligt om
morgenen og sidst på eftermiddagen.
Midt på dagen har de den teoretiske
undervisning, hvor de lærer om
forholdene for produktion af grøntsager,
kyllinger og grise, men vigtigst af alt
hvordan man budgetterer og planlægger
salget af sine produkter, så de giver
overskud.

Lisbet er i skrivende stund i
Mozambique. I går talte hun med Edgar,
skolens landbrugsansvarlige, om, hvad
han ser som de største udfordringer for
elevernes succes. Edgar mener, at
viljestyrke og udholdenhed er nøgleord.
Det kræver rigtig meget at ændre et
mønster og gøre noget andet, end der er
normalt i de landsbyer, som eleverne
kommer fra. Man lever generelt meget
fattigt fra hånden til munden, og livet er
yderst traditionsbundet. Hvis eleverne
ikke er godt nok udrustede som
iværksættere, vil de give op, når der

kommer modgang. På WutomiAgri lærer
unge mennesker, hvordan de kan bryde
mønstret – og vi gør vores bedste for, at
de også opbygger motivationen og
karakteren til det hårde arbejde, det
bliver.

Skoleåret er snart slut. Til februar sender
vi det femte hold på elleve unge
iværksættere ud for at prøve kræfter
med virkeligheden. Fremtidshåb er der
ikke for meget af i Mozambique. På
WutomiAgri
ser unge
mennesker,
at de selv
KAN skabe
håbet.

WutomiAgri
er en lille
praktisk
landbrugs-
skole i det
sydlige
Mozambi
que.
Læs mere
på www.wutomiagri.dk

WUTOMIAGRI FOR LIVET I MOZAMBIQUE
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Iulissat er en sand naturperle på den
nordlige halvkugle. Samfundet består
af fantastiske mennesker med en hel
egen kultur. Byen bærer præg af både
virkelig positive ressourcer og tiltag,
men også svære kulturelle og
menneskelige problemer.

I efterårsferien var vi en flok unge,
nogle lidt ældre og et barn afsted i
Ilulissat i Grønland. De fleste af os
tilknyttet Vestermarkskirken og resten
fra forskellige steder og kirkesamfund.
Vi tog afsted på denne missionstur
med det formål at støtte ældsterådet
og menigheden i forhold til allerede
etablerede aktiviteter i menigheden og
også at deltage i udadvendte
evangeliserende møder i byens
forsamlingshus. Endvidere besøg i et
fængsel, en demensafdeling og et
alderdomshjem.

De større møder i forsamlingshuset og
kirken samlede mennesker, så alle
rammer sprængtes. Forventningerne til
turen sprængte i det hele taget alle
rammer, og vi sad gentagne gange

målløse efter møderne. Vi var havnet
under åben himmel, hvor Gud gjorde
de vildeste mirakler, som vi sjældent
har set før.

Det blev en fantastisk tur, hvor vi
oplevede, at Gud velsignede det hele!
Inden vores besøg deroppe havde
menigheden i Ilulissat bedt, fastet og
haft bønnevandring flere gange.

Lige meget hvilken fysisk ramme vi
befandt os i: Gudstjeneste,
børnemøde, teen-møder i kirken,
fængslet, hjem, alderdomshjem,
forsamlingshus, samtaler, almen
samvær, lovsangsstunder osv…
Mange overgav sig til Jesus og
oplevede frihed og helbredelse. En af
hovedaktiviteterne var at være
sammen med teenagerne, som ivrigt
deltog i de aftener og dage, vi var
sammen med dem.

Menigheden i byen har gennem flere år
drevet bl.a. teenagearbejde, og vi
oplevede, hvordan de søgte Gud og
fællesskabet.

For os, Allan og Margit, som har boet
deroppe i 17 år (deraf overskriftenJ),
var det tydeligt at se, hvordan besøget
velsignede menigheden, men også alle
os tilrejsende. Ældsterådet udtrykte
tydeligt glæden over vores besøg.
Gruppen havde den glæde at få stærke
ord og billeder til lederne under forbøn
for dem, - til stor opmuntring. Den
åbenhed som menigheden og folk fra
byen i det hele taget har overfor Gud er
meget slående og rørende. De er få
ledere til store udfordringer, men Gud
arbejder stærkt iblandt dem.

Efterfølgende har vi fået at vide, at
deltagerantallet i menigheden er blevet
større.

TILBAGE
(3952 ILULISSAT, GRØNLAND)
3952 PARADIS!

Vestermarkskirken er involveret
i mission i Grønland sammen
med de andre menigheder i Det
Danske Missionsforbund.

I Ilulissat (Jakobshavn) drives et
kristent socialt arbejde specielt
rettet mod børn og unge fra
dårlige kår.

Arbejdet startede i 1979, og der
er siden dannet en frikirke.

TIL
AF MARGIT OG

ALLAN HANSEN
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Evangelisk Alliances
Bedeuge 2016
Tema: De fortabte
sønner vender tilbage
11. til 15. Januar 2016

I Grindsted indbydes til bøn, sang og
samvær følgende dage:

Mandag d. 11. januar kl. 19.00
Unite (fælleskirkeligt ungdomsarbejde) – i Kronen,
Solvej 1. Fakkeltog hvis vejret tillader.

Tirsdag d. 12. januar kl. 19.00
Stillegudstjeneste i Grindsted Kirke, Kirkegade.

Onsdag d. 13. januar kl. 19.00
Indre Mission – i Kronen, Solvej 1.

Torsdag d. 14. januar kl. 19.00
KFUM & KFUK, Østergade 16, Ungdomsgården.

Fredag d. 15. januar kl. 19.00
Familieaften i Vestermarkskirken, Gospel Kids
medvirker, Nymarksvej 3.

Kaffen er gratis. Hver aften vil der blive samlet ind
 til uledsagede flygtningebørn i Grækenland og
 Evangelisk Alliances arbejde.

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

Evan
g

elisk B
ed

e allian
ce
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Ordene er fra Anneke Slob
som er lige vendt hjem fra
hendes anden rejse med
Åbne Døre.

Åbne Døre er en forening, der ”tjener
verdens forfulgte kristne”. For at vide
mere om historien bag ved Åbne Døre
er det en god ide at læse bogen ”Guds
smugler”.
Det handler om Broder Andreas, der
som dreng drømte om at være spion
bag fronten. Senere blev drømmen til
virkelighed, da han begyndte at smugle
Bibler bag ved ”jerntæppet”.

Alle troede, at det var umuligt at
arbejde på den anden siden af
grænsen, men Andreas vidste, at
ingenting er umuligt for Gud. Da han
krydsede ”lukkede”
grænser, bad han : ”Gud, i min bagage
har jeg skrifter, som jeg gerne vil tage
med til dine børn på den anden side af
grænsen. Da du var på jorden, gjorde
du blinde øjne seende. Nu beder jeg
dig om at gøre seende øjne blinde. Lad
ikke vagterne se det, du ikke vil, at de
skal se”. Og det gjorde de aldrig. I over
45 år har Broder Andreas livshistorie
inspireret millioner af mennesker til at
tage skridtet ud på deres eget
troseventyr.

Hvordan fik du ideen til at arbejde for
Åben Døre?
På en cafeaften i Vestermarkskirken
blev jeg interesseret, siger Anneke. Jeg
kan godt lide at rejse, og jeg ville gerne
vide noget mere om de forfulgte kristne.

Da jeg kom hjem den aften, begyndte
jeg at undersøge, hvad mulighederne
var i mit tilfælde.

Der er forskellige typer rejser, man kan
vælge, og efter en samtale valgte jeg
sidste år at hjælpe på et børnehjem i
Colombia. Det var på en ”international
rejse”. Jeg var den eneste fra Danmark
og kom på børnehjemmet i en uge. Men
det blev anderledes, end jeg havde
regnet med.
Jeg brugte meget af min tid på at lytte til
og opmuntre to frivillige fra Holland, som
havde været på hjemmet i næsten et år.

På hjemmet boede mange børn fra
forældre, som arbejder som præst eller
missionær i landet. Som kristen er det
farligt at arbejde i Colombia. Jeg blev
enormt rørt ved at se, at der er så
mange mennesker, der risikerer deres
liv for at nå ud med evangeliet.
Når man har været med et år, vil man
gerne mere, og i år fik jeg mulighed for
at komme med på en rejse med et
dansk hold. Denne gang skulle vi
smugle Bibler ind i et muslimsk land. Vi
har fået at vide, at vi ikke må fortælle

om, hvilket land vi skulle rejse til, da det
kan give problemer for dem, der følger
efter os.
Når man går rundt i et muslimsk land,
føler men sig slet ikke tilpas. Og især
ikke når man har Bibler med i sin
bagage. Det der føles meget stærkt, er
at man som gruppe beder for hinanden.
Og når rejsen er i gang og det driller lidt,
f.eks. med at komme gennem paskon-
trollen, så ved man at de andre beder
for en. Det føles meget stærk.

Hvad finder du energien til at
fortsætte og stille dig selv til
rådighed endnu en gang?
Jeg var enormt nervøs, da jeg skulle
afsted, men fordi jeg ved, at der er
mange, som beder for mig, føler jeg
virkelig Guds nærvær. Jeg kan virkelig
se at jeg gør en forskel, mener Anneke.
Hvis man ser på dem, der er blevet
kristne i den muslimske verden, så
lægger man mærke til, at der er forskel
på, hvordan mennesker omvender sig:
25% via mission, 25% via Bibelen, 25%
via åbenbaring og vision og 25% via
selvstudie.

Hvad tager du med hjem?
Det, at der er så mange mennesker, der
risikerer deres liv for at sprede
evangeliet, er helt fantastisk. Det, at
man får lov til at arbejde sammen med
kristne fra hele verden, hvor det ikke er
vigtigt hvilken baggrund man har.
Det er min drøm, at vi som kristne i
Denmark må arbejde sammen om at få
spredt evangeliet, og at mange
mennesker kommer til at tro på Jesus
som deres frelser.

DET BLIVER

ALTID
ANDERLEDES Anneke Slob, gift med Harry.

Sammen har de tre børn: Amber, Iris og Jesper.
Anneke arbejder som vikar (pædagog) i en børnehave.
Har sammen med Harry en kvæggård med bondegårdsferie

A
F M

A
RIEN

 V
A

N
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EEST
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Hvordan fik du ideen til at starte en
formiddags cafe?
Da jeg blev arbejdsløs for en del år siden,
og det var svært at finde arbejde igen, fik
jeg idéen, at der skulle være et sted, hvor
man kunne mødes. Jeg manglede et
sted, hvor jeg bare kunne gå hen og være
mig selv, og hvor jeg kunne snakke med
folk, som var i den samme situation som
mig. Det skulle også være et sted, hvor
både pensionister, men også ensomme
mennesker, kunne komme. Nu, hvor jeg
sammen med min mand Svend, nyder en
pensionisttilværelse, kom ideen tilbage
igen. Da jeg så delte det med andre, kom
jeg i kontakt med Charley Stephansen,
som er præst i Vestermarkskirken.
Charley fortalte mig at man i Vester-
markskirken i længere tid havde ønske
om en formiddagscafé. Da den rigtige
person ikke kunne findes, blev det ikke til
noget. Den person blev mig og jeg er i
dag rigtig glad for at være med i Cafeen.

Hvad er mest spændende ved
opgaven?
Det er, at jeg er spændt på hver eneste
uge, om der kommer nogen nye til
caféen. Det, der også gør det spændende
er, at vi er flere om at drive det. Vi
arbejder trofast sammen og hjælper
hinanden, hvor vi kan. Hvis det er
nødvendigt, henter vi folk, hvis ikke de
selv kan komme over til kirken, siger
Edna.

Hvad laver I onsdag formiddag?
Caféen er åben for, at man kan møde
andre, tilmelding er ikke nødvendig, og
alle fra 20 år og opad kan komme forbi. Vi
snakker meget sammen og deler liv med
hinanden, En gang om måneden inviterer
vi en gæst for at fortælle noget; vi har haft
Erna og Christian Schmidt Pedersen på
besøg, hvor de fortalte om deres tur til
Rumænien. Andre gange laver vi noget
kreativt.

FRA
DRØM

TIL
VIRKELIGHED

I et godt stykke tid har der nu været formiddagscafé
hver onsdag formiddag fra 9.30 - 11.30 i Vester-
markskirken. Jeg besøgte Edna Vingborg som fik
drømmen til at starte en café. Over en god kop
kaffe fortalte hun hendes historie.

Edna Vingborg
Gift med Svend
De har tre voksne børn.

Parret bor i Grindsted og
er pensionister.

Edna har været med til at
starte formiddagscafeen i
Vestermarkskirken.

AF M
ARIE

N V
AN B

EEST
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Hvad udfordrer dig?
I dag har vi en trofast flok, der kommer,
og der er vi rigtig glade for. Vores
udfordring bliver at få flere til at komme i
caféen. Vi ved, at der er mange som
føler sig ensomme, men hvordan får vi
netop dem til at komme? Vi må bare
være udholdende, mener Edna.

Hvilken begivenhed har haft stor
betydning for dig?
Der er mange ting, siger Edna, men at
jeg har den familie, som jeg er en del af,
har haft stor betydning. At jeg er vokset
op i en kristen familie, og at jeg holder
fast i troen, betyder rigtig meget for mig.

Hvad får dig til at blive ked af det og
føle afmagt?
At jeg ved, at der er så mange

Mennesker, der føler sig ensomme, både
unge og gamle, og at man bare ikke kan
nå dem allesammen, gør mig ked af det,
siger Edna. Men vi må bede Gud om at
sende dem, der har behov.

Hvilken karaktertræk ved en person
tiltaler dig?
At man er ærlig og positiv. Jeg bliver
også glad for de personer, som er
trofaste til at besøge og hjælper til med
caféen. Og så nyder jeg også at være
sammen med nogen, der glæder sig
over og nyder småting.

Hvad er du mest taknemmelig for at
have startet cafeen?
Min drøm bliver til virkelighed, og jeg kan
være med til at gøre en forskel siger
Edna.

Der er formiddagscafé i
Vestermarkskirken hver
onsdag kl. 9.30 - 11.30. Man
kan købe kaffe og rundstykke
for 20,- kr.

Formålet med caféen er, at
skabe et fristed, et helle, hvor
folk kan opleve et åndehul,
være en del af et fællesskab og
lære nye mennesker at kende i
et uforpligtende miljø.

Efterhånden som cafeen
kommer i gang, vil der være
diverse tilbud af aktiviteter og
arrangementer.

Alle er velkomne.

Søndag d. 28. eebruar er det tid for
Vestermarkskirkens årsmøde.
Her bliver der mulighed for både at
kigge tilbage på året, der er gået og
se frem mod nye mål og muligheder.
Det gælder både for kirkens økonomi
og for kirkens aktiviteter.
På årsmødet er der også valg til
kirkens ledelse, menighedsrådet,
hvor der sidder 7 valgte medlemmer
samt kirkens præster.

Årsmødet er en festdag, der starter
med en festlig gudstjeneste.
Efterfølgende vil der være frokost,
inden selve årsmødet starter.
Alle er velkomne til kirkens årsmøde,
det er dog kun medlemmer, der har
tale- og stemmeret.
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FRIKIRKELIG
KONFIRMATIONJeppe Dam - Willemijn de Bruijn - Jesse Van Beest - Jakob Hovgård - Nicoline Bartels Hartmann - Viktoria Dam - Josefine Gohr Jensen

Søndag d. 3. April kl. 10.30 er der
frikirkelig konfirmation i Vestermarkskirken.

I år har vi syv elever, der bliver undervist ud fra Det Danske
Missionsforbunds undervisningsmateriale Rejsen til livet af

Charley Stephansen, Casper Enevoldsen og Gert Bjørsted.

Første uge i januar er eleverne på Konfilejr i Stenum sammen
med elever fra andre kirker fra Det Danske Missionsforbund på landsplan.

I skrivende stund er 2015 ved at gå på hæld, og et nyt år
venter os som kirke.
I menighedsrådet har vi de sidste par måneder kigget på
kirkens budget for 2016, hvor vi på bedste måde har
forsøgt at sætte mål for kirkens indtægter og udgifter.
Det er en stor hjælp for menighedsrådet, at vi i kirken har
et økonomiudvalg. I forbindelse med budgetlægning
tager dette udvalg det første kig på tallene og giver
menighedsrådet et oplæg til det kommende års budget.

Vi er begyndt at arbejde med tankerne omkring en
yderligere strukturering af overordnede teams for alle
kirkens aktiviteter.

Dette i lyset af at jo større fællesskab og jo flere
aktiviteter vi har, desto mere strukturering kan der være
behov for. P.t. er det fortsat på tankestadiet, og vi
forventer at komme med flere konkrete tanker og ideer i
løbet af foråret - i samarbejde med menigheden.

Vi vægter vores åndelige fællesskab højt. Vi vægter at
bruge tid på samtale og fælles bøn, forbøn og nadver. Vi
tror på, at vi med dette fællesskab har det bedste afsæt
for at være ledelse for menigheden.
Vi starter jævnligt menighedsrådsmøderne med fælles
bøn sammen med onsdagsbøn kl. 19.00 i F6 i Fløjen.

Det sker i menighedsrådet…

AF GERT BJØRSTED

UNGDOMSPRÆ
ST
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LOVSANGSFEST
500

Lørdag d. 28. november 2015
havde vi en kæmpe
lovsangsfest under ledelse af
Skywalk fra Randers.

Et lovsangsband  der gennem
sommeren slog sit navn fast på
de danske histlister over mest
downloadede sange generelt -
en lun placering i Top 10
gennem flere uger.
Det var fantastisk at stå
sammen omkring ét navn...
Jesus!

Ca. 500 unge fra forskellige
kirker  tog del i denne aften.
Din er Æren!

Fotograf: Jonathan Stephansen

TIL
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Levende tro dag
De fem kærlighedssprog

Program
09.00: Kaffe/rundstykker
09.45: Oplæg /undervisning
10.45: Tag troen med hjem
samling, hvor børnene er med.
11.45: Afslutning med pølsehorn.

Kl. 09.00 til 12.00

Ønsker du at blive bedre udrustet
til at giv dine børn redskaber, som
kan styrke deres/jeres forhold til

Gud?
Ønsker du at tage ansvar for dine

børns åndelige udvikling?
Ønsker du at være en missional

familie i hverdagen?

09.45 til 10.45 børnepasning

Pris voksne 20,- kr
Børn 10,- kr

Lørdag den 6. februar

Undervisning udfra de fem kærlighedssprog skrevet af Gary Chapman. Ifølge ham,
findes der som titlen antyder fem forskellige sprog, der dækker over fem forskellige

måder at vise kærlighed på og tage kærlighed ind på.
Kom og find ud af dit eget - og dit barns kærlighedssprog



15

Søndag den 24. januar får
Vestermarkskirken besøg
af Sven-Axel Conrad, som
har været præst og missio-
nær hele hans voksne liv.

Sven-Axel Conrad
medvirker ved
gudstjenesten kl. 10.30.

Søndag den 31. januar får Vestermarkskirken besøg af
Betesda Rehabiliteringscenter.

De har over 30 års erfaring i behandling af stof- og
alkoholmisbrug samt psykiske problemer, som er
forårsaget af misbrug. De kommer et team og fortæller
om deres misbrug samt deres forvandlende
livshistorie ud af misbruget med Guds hjælp.

Lederen, Søren
Kokkenborg, taler ved
gudstjenesten.

Sven-Axel Conrad er født i Kina i 1948. Han voksede op i Tanzania, hvor hans forældre kort efter blev missionærer.
Som ung arbejdede han fire år ved Elimforsamlingen i København.

Han har i mere end 40 år været frikirkepræst i Danmark og missionær i Tanzania. Han er kendt som en sprudlende forkynder,
der med sine levende, trosstyrkende og ofte illustrerede prædikener har tryllebundet sine tilhørere. Udover sin store passion
for sin familie, brænder Sven-Axel for at fortælle andre om Jesus, især folk uden kirketilknytning. Hans faglige kompetence
dækkes af titler som forkynder, underviser og konsulent i mission og indbefatter også en kæmpe erfaring med U-landsarbejde
og nødhjælp gennem et omfattende engagement under sult-katastrofe i Tanzania. Han er noget af en eventyrer, globetrotter
og storvildtjæger og aldrig bange for at prøve noget nyt…

Sven-Axel Conrad udgav i 2008 bogen ”Bitter kaffe & søde dadler”. En bog på 455 sider, som giver et fantastisk indblik i en
usædvanlig families kald og tjeneste for Gud. Et eventyrligt liv i mange farver.

Betesda er mere end en afrusning, Betesda er livsforvandlende! Betesdas succesrate er højere end landsgennemsnittet og
det statistiske materiale indsamlet fra 2000 - 2009 viser, at 28% stadig er stoffrie 2 år efter udskrivning fra Betesda.

Betesda Rehabiliteringscenter har over 30 års erfaring i behandling af stof- og alkoholmisbrug, samt psykiske problemer
som enten er opstået som følge af, eller som har forårsaget et misbrug.

Betesda Rehabiliteringscenter er en del af Teen Challenge Danmark, et tværkirkeligt arbejde der arbejder med rehabilitering
og gade-caféer flere steder i danmark.



16

AF JACOB HØJGAARD JENSEN

GUDS OVERNATURLIGHED
Vi som mennesker kan godt komme til kort,
når vi prøver at forstå Guds natur, hvordan
han ser ud. Vi kan dog komme til at forstå
Gud bedre ud fra det Gud ikke er, og for mig
har det været den bedste måde at forstå
hvor stor Gud er.

Lad os antage at vi har en programmør, som laver et
komplekst program, der bliver oprettet en figur som ville
kunne leve uden programmørens egen indblanding, dvs.
uden brug af mus eller tastatur, som man ellers kan se det i
spil og andet. Denne figur bliver lavet med egenskaben til at
tænke frit; indenfor dets natur i programmet.

Denne programmerede figur har nu en tilstand som er mere
eller mindre selvkørende, i et selvkørende univers, men på
trods af figuren har fået evnen til at tænke frit, har den ingen
chance for at forestille sig virkeligheden udenfor dets
univers. Figuren kan ikke forstå ud fra dets egen virkelighed,
hvordan programmøren ser ud. Programmøren er nemlig
opbygget af noget helt andet end det som den
programmerede figur har i dets univers.

Denne parallel forestiller jeg mig passer godt ind i vores
egen situation. Vi kan have svært ved at forestille os Guds

overnaturlige fysik, fordi han ikke er af denne verden, og
derved er det nemmere at konkludere hvad han ikke er,
dette med eksempler indenfor vores univers.
Gud har skabt alle elementer i universet og kan derfor ikke
være en del af det. Ligesom programmøren ikke er en del af
den programmerede figurs natur, fordi han selv har skabt
programmet.

F.eks. kan vi nu konkludere at Gud ikke er lavet af noget
stof som menneskeheden kender til, hverken de stoffer vi
kender til nu, eller dem vi endnu ikke kender til, på samme
måde er programmøren ikke lavet af stoffer som den
programmerede figur kender til. Allerede nu kan vi slet ikke
forestille os hvad Gud reelt er lavet af, det går fuldstændig
ud over vores fatteevne overhovedet at tænke disse
abstrakte tanker.
Idet Gud er i hans overnaturlig position udenfor vores natur,
har han ubegrænset i magt over vores univers. Han kan
ændre i vores naturs adfærd som en programmør kan gøre
det i et program.

Dette billede af vores position i forhold til Gud er, for mig,
med til at forklare Guds uendelige storhed. Han er vores
programmør.
Den forklarer slet ikke det hele, og kommer selv til kort, da
det jo blot er en begrænset beskrivelse fra en begrænset
kilde J


