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omsorg@vestermarkskirken.dk

Bønnekæde Tove Andersen
Tlf 5313 0535.
tovejulandersen@gmail.com

Formand for Børne & Ungdomsarbejdet
Lisbeth Christensen
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bus-formand@vestermarkskirken.dk
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Søndagsbrev og nyhedsmail
Mona Bergholt
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nyhed@vestermarkskirken.dk
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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 blev overbevist af Peters
ord, og den dag blev cirka 3000
mennesker døbt og tilsluttet
menigheden. De deltog
fremover ivrigt i apostlenes
undervisning og var aktivt med i
fællesskabet. De deltog, når der
var fællesskabsmåltider,6 og de
var med, når man samledes til
bøn. I den følgende tid udførte
Gud mange undere og tegn
gennem apostlene, så alle i
byen blev grebet af ærefrygt.
De, som kom til tro, holdt
sammen og havde alle ting
fælles. Det skete ofte, at nogen
solgte deres huse og ejendele,
og pengene blev delt ud til dem
i fællesskabet, der havde størst
behov. Hver dag samledes de på
tempelpladsen i enhed og
harmoni, og om aftenen mødtes
de rundt om i hjemmene for at
spise sammen med stor glæde
og oprigtig ydmyghed. De
lovpriste Gud og var vellidt af
alle mennesker i byen. Og
Herren føjede hver dag nogle til,
som blev frelst.

Denne tekst bliver læst hver gang vi har kirkekursus for kommende medlemmer i
Vestermarkskirken. Det gør vi af forskellige årsager. Først og fremmest fordi at vi
som kirke ønsker at tilstræbe os den livsstil, kultur og glæde som kendetegnede de
første kristne.

Apostlens Peters ord var funderet i bibelen og vi ønsker at have bibelen som
forankring i vores fællesskabet. Gud har de bedste tanker og planer for alle
mennesker. Fællesskabet var vigtigt og de første kristne oplevede at der var noget
stærkt i at søge sammen fremfor at leve hver sit liv. Blandt andet oplevede de Guds
nærvær i form af helbredelser og andre overnaturlige hændelser. De holdt ikke de
gode historier for sig selv, men de blev fortalt i hele byen til stor glæde for mange.

Deres omsorg var ikke bare ord, men de satte handling bagved ved blandt andet at
sælge ejendele for at give til dem som havde størst behov, så de ikke skulle mangle.
Der var en speciel atmosfære omkring dem, som fyldte andre med fred, tryghed og
glæde. De var gavmilde og generøse og mange oplevede det helt konkret.

Dette var hverdagskost for de første kristne. Det var ikke et fuldkomment fællesskab.
De havde også deres ting at slås med ligesom vi har i dag, men troen på Jesus i
hverdagen, et stærkt fællesskab og et Gudsnærvær skabte noget unikt, som de ikke
selv kunne tage æren for.

DE
FØRSTE
KRISTNE

Charley Stephansen
Præst
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MISSION I FOKUS
Thailand, også kaldet ”Smilets Land” er geografisk ca. 12 gange
så stort som Danmark og med en befolkning på ca. 66 millioner
mennesker, hvoraf hovedparten er thailændere. Især i det nordlige
Thailand er mere end 10 andre etniske mindretal. Det officielle
sprog er thailandsk, men der tales ca. 50 forskellige sprog.
Buddhisme er statsreligion og 95% er buddhister, 4% er muslimer.
Der er under 1% kristne.
Thailand er et demokratisk samfund med en folkevalgt
nationalforsamling og har et konstitutionelt monarki, hvor
monarken er statsoverhoved med få beføjelser, men med stor

symbolsk betydning. Thailand er på disse områder meget lig
Danmark.

Vestermarkskirken har igennem mange år været involveret i
forskelligt missionsarbejde i Thailand og har igennem flere
perioder været hjemmemenighed for udsendte medarbejdere til
arbejdet i Thailand. Dette er sket i samarbejde med andre kirker i
Det Danske missionsforbund og ved Vestermarkskirkens direkte
involvering i projekter.

Fra søndag d. 2. - Søndag d. 17. marts har Vestermarkskirken
fokus på det internationale missionsarbejde i Thailand.

Mogens Kock Petersen
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Fredens Stemme, Mediecenter i Chiang Mai
Fredens Stemme i Chiang Mai er Missionsforbundets grundpille i
arbejdet i sydøst-asien. Her har vi opsamlet mange års erfaring og
læring, både teknisk og praktisk, men også kommunikativt og
kulturelt. Fredens Stemme er et moderne mediecenter, som
producerer radio- og fjernsynsprogrammer, DVD'er, musik-CD'er,
og trykt evangelisationsmateriale. Disse medier anvendes i en lang
række forskellige missionsarbejder.

Flygtningelejren Mae La, Thailand
Flygtningelejren i Mae La i det nordlige Thailand huser ca. 50.000
mennesker, som er flygtet fra militærjuntaen i Burma.
Missionsforbundet har igennem mange år støttet det arbejde, som
foregår i flygtningelejren blandt andet bibelskole og præsteseminar
samt direkte hjælp til opbygning af en sundhedsklinik.
Fængselsarbejde i Udon Thani
Et af de synlige resultater af radioprogrammer fra Fredens
Stemme er fængselsarbejdet i Udon Thani. En af fangerne, Mr.
Somwang, blev igennem disse radioudsendelser radikalt omvendt
til Kristus og nu - efter at han er løsladt - fungerer han som
evangelist, underviser og fængselspræst i det samme fængsel. På
grund af Mr. Somwangs tjeneste, har mange af de indsatte
modtaget Kristus, som deres frelser.

AIDS Care
AIDS Care hjælper ca. 175 AIDS-ramte børn og deres familier 10
forskellige steder i det nordlige Thailand. Vi støtter blandt andet
børnenes skolegang og videregående uddannelse for at sikre, at
de får mulighed for at klare sig på arbejdsmarkedet.  Nogle af de
steder vi arbejder, holder vi månedlige samlinger, hvor vi har
søndagsskole og ungdomsarbejde for børnene/de unge og
evangeliet bliver delt. Vi afholder derforuden forskellige seminarer,
lejre og julefester, går på hus- og sygehusbesøg med mere.

MISSION I FOKUS 2 UGER MED FOKUS PÅ THAILAND
I lighed med tidligere år afholder International Mission i
Vestermarkskirken, IMV, Mission i fokus hen over godt 2
uger i foråret.
Fra den 2. - 17. marts er der udstilling i kirkens hall med
effekter fra Thailand og de to missionsprojekter Fredens
Stemme og Aids Care.

Vi får besøg af gæstetalere, blandt andet Missionsforbundets
tidligere missionsforstander og nuværende formand for
Thailandsudvalget Peter Gøtz, der har sagt ja til at tale i
Vestermarkskirken d. 10. Marts.
Efter gudstjenesten den dag bliver der kirkefrokost, hvor
maden vil få et thailandsk præg. Samtidig er der marked med

tombola, salgsboder af forskellig art, musik og meget andet
for hele familien.
Sæt datoen i kalenderen, så vi kan bakke op om projekterne i
Thailand. Det bliver helt sikkert hyggeligt og en god lejlighed
til at blive glad over at give!

Man behøver dog ikke vente med at give. Der er lavet en
folder, der er blevet uddelt én gang, hvilken vi uddeler igen i
januar. Heri står noget om hvert projekt og om, hvordan man
kan støtte projekterne. Tak for enhver gave.

Senere på foråret arrangeres en caféaften sammen med
Rizky.

Anni Schrøder
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Tak, at vi må komme til dig som vores far

Må dit navn blive herliggjort
gennem vore liv, vore lidelser
og vores død - for Kristi skyld

Må denne verdensorden forsvinde
og dit rige komme

Må du bygge din kirke genne lidelse.,
Hjælp os til trofast at erkende

dit navn, og lad dem som
forfølger os vende om til dig.

Se til dine fængslede vidner, til deres
familier derhjemme, til enkerne

og til dem som forfølgelser har gjort
faderløse. Mød du deres behov

Tilgiv os, når vi har været skamfulde over
dine vidner, og når vi har glemt dem.
Tilgiv os, når vi har forrådt dig og led os
tilbage til fællesskabet med dig.
Hjælp og at vælge tilgivelsens vej over for
dem, der har såret og skadet os

Fri os fra prøvelser vi ikke kan bære og giv
os tålmodighed, så vi forbliver faste i troen

Fri os fra den onde, som altid
omringer os og fra hans hjælpere

Du vil oprette dit rige, og du vil
dømme, når tiden er inde

Du hjælper os til at forblive
faste i troen indtil døden

Og til sidst vil alle give dig æren
og hvert knæ vil bøje sig og bekende,
at Jesus Kristus er Herre

Kom, herre Jesus
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Mandag d. 7. januar kl. 19.00
IMU i Kronen, Solvej 1. Bønnevandring med lanterner, hvis vejret tillader.

Tirsdag d. 8. januar kl. 19.00
Stillegudstjeneste i Grindsted Kirke, Kirkegade. (Efter gudstjenesten serverer KFUM & K kaffe på
Ungdomsgården, Østergade 16.)

Onsdag d. 9. januar kl. 19.00
Familieaften hos Indre Mission, Kronen, Solvej 1.

Torsdag d. 10. januar kl. 19.00
Rizky og GospelKids medvirker.
Vestermarkskirken, Nymarksvej 3.

Kaffen er gratis. Hver aften vil der blive samlet ind til Elam Ministries, der træner og udruster persiske
kristne kirker i Iran og Afghanistan til kirkeledelse og kirkeplantning samt Evangelisk Alliances arbejde i
Danmark.

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

Læs mere på evangeliskalliance.dk.
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Da jeg så at Børge Jørgensen skal tale om Åbne Døre
søndag d. 20. jan. 2019 i Vestermarkskirken fik jeg
bare lyst til at tage en kaffesnak med ham. Da jeg kom
ind af døren en eftermiddag var kaffen lavet. Det var
meget spændende at høre mere om hans liv gennem
de 7 spørgsmål vi har med til kaffesnakken.

Hvad gør at du virkelig stortrives?
Jeg stortrives når jeg er ude at tale for ”Åbne Døre”
fordi jeg brænder for at fortælle andre mennesker om
hvor vigtig det er at vi har dem med i vores bøn.
Jeg synes også når jeg mærker at Guds ånd er der
hvor jeg taler og påvirker andre mennesker. Jeg nyder
også bare at være sammen med andre mennesker og
jeg elsker også at spille og lytte til god musik, fortæller
Børge.

Børge Jørgensen er gift med Inger.
De nyder deres pensionist-
tilværelse i Varde hvor de bor. De
har en datter, som er efter-
skolelærer samt en søn, der er gift,
og har 3 børn.

MIT HJERTE
Marien van Beest

FOR DE
FORFULGTE KRISTNE
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Hvad udfordrer dig?
Det der med at komme op om morgenen er ikke
altid lige nemt på grund af smerten jeg har i min
krop, en smerte jeg har levet med i lang tid på
grund af gigt, fortæller Børge.

Hvilken ting som du møder i hverdagen kan
gøre dig glad?
Jeg er rigtig glad for musik, også når jeg spiller
sammen med andre mennesker. Jeg er også glad
for at trække mig tilbage for at læse en god bog.
Jeg glæder mig også når jeg kan arbejde med
EDB, og lave lidt video. Og ikke mindst elsker jeg
at gør min gamle motorcykel i stand, smiler Børge.

Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor
betydning for dig?
Der er mange ting siger Børge. Det at blive gift
med Inger og det at vi fik vores to børn, samt da
jeg som 15 årige mødte Jesus. Da jeg for tredive år
siden blev fyldt med helligånden blev jeg forandret
på en fantastisk måde. En lidt negativ var da jeg fik
konstateret kronisk bindevævssygdom, hvorefter
jeg ikke kunne arbejde så meget fysisk mere. Det
fik mig til at læse til socialrådgiver, hvilket jeg har
arbejdet med i 16 år. Det der også betyder meget
er at jeg får lov til at holde møder for Åbne Døre.
Sidste år blev det til 27 gange.

Hvad får dig til at blive ked af det og føle
afmagt?
Når jeg møder andre mennesker som ”tager
magten” og sårer andre ved at træde på dem. Jeg
bliver ked af det når andre mennesker ikke tager

imod Jesus, og jeg føler lidt afmagt når jeg tænker
på min sygdom, siger Børge.

Hvilken karakter træk ved en person tiltaler
dig?
Det der tiltaler mig ved en person er rummelighed
og næstekærlighed overfor andre mennesker som
kan mærkes. Jeg kan også lide at folk er trofast,
svarer Børge.

Hvilken slags litteratur, ud over Bibelen, sætter
du højest pris på at læse?
Jeg læser mange bøger, fortæller Børge, og så
viste han mig de mange bøger i deres hjem.
Mange af de bøger handler om forfulgte
mennesker på grund af deres tro. Her kan man
genkende den passion for Åbne Døre igen. Ellers
kan Børge også lide forfatteren Ken Follett, og har
læst mange af hans bøger.

Inger og Børge har efterhånden boet 20 år i deres
hus i Varde. De har nu solgt deres hus og har
fundet en bolig i Grindsted, hvor de kommer til at
bo tættere på deres omgangskreds. Vi snakkede
om mange andre spænende ting i deres liv men
det er der ligesom ikke plads til her i artiklen. Hvis
du vil høre mere om Åbne Døre, så kom til
gudstjeneste søndag d. 20. Januar 2019 i
Vestermarkskirken.

Da jeg kørte hjem tænkte jeg på hvor dejlig det er,
at der er mennesker som Inger og Børge der
brænder for at dele Guds ord med andre
mennesker i gennem fortælling og musik.
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Præsten er taget på besøg hos et par som har hjulpet rigtig
meget de senere år. Det er Karen og Henrik Holm,
henholdsvis 36 og 35 år gammel, som bor i Sdr. Omme
sammen med deres to dejlige hunde. Jeg møder dem en
fredag eftermiddag efter Henrik er kommet hjem fra arbejde
på en svinefarm. Karen er lige blevet fastansat 12 timer om
ugen på Grindsted Gymnasium i køkkenet som
køkkenassistent. De har været kærester siden 2003 og gift
siden 2009.

Hvordan kom I til at hjælpe i Cafe Nymark?
Karen fortæller, at hun har været med i gospelkoret
Room4joy (nu GospelByChoise) i en del år, og der blev hun
spurgt om hun ikke havde lyst til at hjælpe med vores årlige

julemarked sammen Dansk Folkehjælp. Derefter begyndte
hun at hjælpe med mandagsspisning, den sidste mandag i
hver måned. Henrik var ikke så hurtig i køkkenet, fordi han
hjalp først med at være parkeringsvagt til julemarked og
senere blev han opvasker til mandagsspisning. I dag har de
en god arbejdsfordeling imellem dem. Karen hjælper til med
maden og Henrik hjælper til med opvasken.

Hvad er det som er godt ved at være i køkkenet siden I
gør sådan en stor indsats?

Der er et dejligt varmt fællesskab, og man får snakket med
mange mennesker. Samtidig får man lidt godt at spise og
nyder det hyggelige samvær. Henrik siger, at det er dejligt at
man kan passe sig selv ved opvaskeren. Når man tager
hjem, er man fyldt op både i mave og krop.

Hvordan er det at være med i køkkenet som team?
Der er et godt sammenhold og masser af humor. Vi er gode
til at lave sjov med hinanden, specielt Myint og Henrik har det
sjovt sammen, når det kan lade sig gøre at arbejde på
samme tid.

Hvad siger jeres venner til at I er så aktive i
Vestermarkskirken?

De synes vi render der hele tiden og er aldrig hjemme, men
Gitte skal bare ringe en gang, så er vi klar. Gitte siger, at hun
ikke kan undvære os og det varmer. Det gør også noget godt
inden i, når vi bliver trukket frem og folk kapper af os for den
gode mad, der bliver serveret.

Da jeg kører hjem fra Karen og Henrik bliver jeg fyldt med
taknemlighed over at Gud sender sådanne fantastiske
mennesker på vores vej og hvor vigtig det er at vi møder dem
som omsorg og kærlighed igennem både ord og handlinger.

Cafe Nymark har gennem de sidste år fået tilført mange flere med-
hjælpere end vi nogensinde havde forestillet os. Gitte Johansen som
koordinerer Café Nymark fortæller at hun har omkring 40 medhjælpere
til alle de forskellige arrangementer som tilbyder mad, kaffe eller kage.

FRIVILLIG I
CAFÉ NYMARK Charley Stephansen

Præst
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Det er efterhånden en god tradition for os i Vestermarkskirken at komme med
på to dage med lederskabsudvikling. Sidste weekend i oktober og første
weekend i november blev de afholdt i hhv. København og Århus. Også i år var
vi en pæn flok af sted, lige som 445000 andre leder i 135 forskellige lande.
Hver år forbereder et team fra Willow Creek Church i Chicago 2 dage med
undervisning. Deres formål er:” Uanset hvor din indflydelse rammer, i familien,
på studiet, på arbejdspladsen eller i kirken, så har vores team forberedt dette
års GLS til at skabe større visioner, til udbrede og dybdegøre din indflydelse og
i sidste ende sprede en Guddommelig indflydelse”.
Der er så mange gode oplevelse de to dage at det er svært at huske det hele.
Vi har spurgt Leif Jensen og Lotte Benner om at dele deres oplevelse med os.

Har du lyst til at høre mere om GLS så kontakt en af deltagerne eller en fra
menighedsrådet, måske er det dig som også kommer med til næste år.

GLS for mig var 2 dage fyldt med inspiration, til ledelse, både til
kirken, Grow, men også for mit private liv. Noget af det der har sat
sig fast fra konferencen, er at vi skal have Jesus som forbillede.
Erwin McManus talte om frygt. Vi frygter alle. Frihed ligger på den
anden side af frygten. Vi skal lære at se igennem frygten og
smerter. Ligesom Jesus. Hans storhed var på den anden side af
hans smerte.
Noget andet jeg fik med mig, er hvor vigtigt det er at prøve, at
forstå andre, at lære at lytte og se tingene fra en anden vinkel. Vi
kan nemlig alle se forskelligt på tingene.
Det sidste jeg vil nævne er, at vi skal have fokus. Vi må ikke
glemme hvorfor vi startede, (f.eks. med Grow) Vi vil møde
udfordringer på vores vej, hvordan vi når vores mål kan ændre
sig. Men glem ikke hvad målet var/er, og hvorfor vi startede. Bliv
ved, selvom du fejler.
Det var nogle få af mange ting der har inspireret og påvirket mig
på GLS i år.

Jeg deltog for første gang på årets GLS.
Jeg er i mange omgange blevet anbefalet at
tage med. Jeg har altid tænkt, at jeg jo ikke
er så meget leder at jeg burde optage en
plads på GLS. I år valgte jeg at sige ja tak til
et spændende program, med overskriften
”Alle har Indflydelse”.
Jeg må sige at jeg ikke blev skuffet. Et
spækket program med høj kvalitet i
undervisningen. Alle har indflydelse. Alle
kan deltage. Alle har nogen der følger efter.
Et kæmpe tagselvbord, som vil tage ca. et
år at fordøje
Med venlig opfordring til at deltage næste år

Marien van Beest

Lotte Benner
Leif Jensen
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Konfirmandernes missionstur til Polen
nærmer sig med hastige skridt. Oven i den
almindelige undervisning og super god
konfirmandlejr har de sidste uger gået med
at sælge lodsedler og bage småkager.

Når dette læses, vil de to aktiviteter
forhåbentligt indbragt lidt over 8.000,- til
deres tur. Målet er at indsamle min. 24.000,-
for at få deltager prisen så langt ned som
muligt.

Næste store opgave bliver at få solgt 50
billetter til par middag d. 26. januar 2019.
Her vil konfirmanderne (med hjælp fra
andre) lave og servere en lækker 3-retters
middag samt stå for underholdning alt
sammen for kun 350,- pr. par. En god
mulighed for at invitere venner eller familie
med ud at spise fint.

Sideløbende skal vi i gang med at øve
drama, lovsang og vidnesbyrd til
missionsturen, så det bliver en travl opstart
efter nytår.

Vi bliver 11 konfirmander og 7 ledere på
turen så de 2 busser bliver fyldt godt op.
Vær gerne med til at bede for turen allerede
nu så vi får den bedst mulige forberedelse.

Missionsturen arrangeres sammen med
Euromission, som har base i Kristiansand –
Norge. Det er en tværkirkelig
missionsorganisation som siden 1998 har
ledet grupper og teams rundt i Europa til
steder, hvor der ikke er ret mange kristne.
Det er ægteparret Margritt og Tormod
Bakkevold, som leder Euromission. De har
tidligere arbejdet sammen for en anden
missionsorganisation, som hedder Ungdom
med Opgave.

350 kr.
pr. par

Lørdag d. 26. januar kl. 18.00 - 21.00

Romantisk
parmiddag

Lækker 3 retters menu med forret, hovedret og dessert

inviterer konfirmanderne til eksklusiv

Romantisk stemning med to par pr. bord

Lotteri med masser af præmier
Tilmelding i

informationen
og 30316243

Til fordel for
missionstur

til Polen

Julegaveide
til kæreste/
ægtefælle

Køb
gavekort i

informationen

KONFIRMANDERNES
MISSIONSTUR
TIL POLEN

Kristian Sloth
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Menighedsrådet i Vestermarkskirken har over tid drøftet om
menigheden skulle tilslutte sig Vital. Vital handler om
menighedsudvikling, om menighedens liv,
passion og opvågning. Det er en rejse, som
både er spændende og udfordrende. Der er
nemlig ingen hurtige løsninger eller smutveje
til målet.

Menighedsudvikling er ikke noget, der bare
lige pludselig sker. Det kræver, at
menigheden beslutter at bevæge sig fremad
for at blive en sund missional menighed. På
nuværende tidspunkt er mange menigheder i
Missionsforbundet en del af forløbet og
tilbagemeldingerne er meget positive

Forløbet spreder sig hen over 1-2 år, hvor man mødes 3-4
gange en hel dag.

Rejsen begynder med en workshop, kaldet Fakta. I denne
workshop beskrives fire menighedstyper. Ved at spejle sig i

disse, finder menigheden frem til sin
nuværende virkelighed. Med dette som
udgangspunkt fortsætter rejsen mod nye
mål.
Vital er ikke et program, men en proces – en
forandringsproces over tid. Igennem disse
samlinger + hver menighed har et
vitalitetsteam på 5-6 mennesker, som
sørger for at gå foran og skab dynamik i
processen samt at følge op på samlingerne.

Vi regner med at første undervisnings dag
er på vores menighedsweekend i efteråret.
Underviserne er Missionsforstander John

Nielsen og Ruth Cilwik, som er præst i Frederiksværk.

Charley Stephansen
Præst

Vital handler om menighedsudvikling, 
om menighedens liv, passion og op-
vågning. Det er en rejse, som både er 
spændende og udfordrende. Der er 
nemlig ingen hurtige løsninger eller 
smutveje til målet. 

Menighedsudvikling er ikke noget, der 
bare lige pludselig sker. Det kræver, at 
menigheden når til et punkt, hvor den 
beslutter at bevæge sig fremad for at 
blive en sund missional menighed.

Rejsen begynder med en workshop, 
kaldet Fakta. I denne workshop beskri-
ves fire menighedstyper. Ved at spejle 
sig i disse, finder menigheden frem til 
sin nuværende virkelighed. Med dette 
som udgangspunkt fortsætter rejsen 
mod nye mål. 

Ordet og Ånden

Undersøgelse i lyset af Guds Ord

De 10 kendetegn på sunde missionale 
menigheder, der er hentet ud af Bibelen, 
er et redskab til at måle menighedens 
vitalitet og livskraft. Ud fra disse 10 
kende tegn spejler vi os i Skriften og ser 
deri et billede af menigheden. 

Det store spørgsmål er: Hvordan se 
 jeres menighed ud, når I spejler jer i 
lyset af Bibelens menighedsbillede?

Ledt af Ånden

Vital er en rejse, hvor vi får brug for 
Åndens ledelse. Inspireret af Ordet og 
ledt af Ånden bevæger vi os i retningen 
af Kristi mål med sin menighed. 

Det store spørgsmål er: Er vi villige til at 
lade os lede af Ånden?

1  Bibelen er central
2. Timotheusbrev 3,16
Vi tror, at Bibelen er rettesnor for tro, lære og 
livsførelse, og vokser i anvendelse af bibelske 
sandheder. 

2  Livsforandrende vandring med 
Jesus  

Johannesevangeliet 3,3 og 3,30
Filipperbrevet 1,6
Vi ønsker at være lydhøre overfor Kristus 
under alle livets forhold, og lader os udfordrer 
i forhold til måden at leve på.

3  Troen på Kristus deles med andre
Matthæusevangeliet 28,18-20
Vi oplever at den åndelige tilstand hos men-
nesker, der endnu ikke kender Kristus, ligger 
os meget på sinde og iværksætter derfor 
konkrete initiativer for at dele evangeliet. 

4  Diakoni i lokalsamfundet
Mikas Bog 6,8
Vi har hjerte for de sårede mennesker både 
lokalt og globalt, og tjener mennesker med 
kærlighed, barmhjertighed og retfærdighed. 

5  Internationalt missionsengagement 

Apostlenes Gerninger 1,8
Vi ser udover vore egne menigheder og 
samfund, og involverer os derfor missionalt og 
diakonalt forskellige steder i verden.

6  Imødekommende fællesskab 
Apostlenes Gerninger 2,42-47
Johannes evangeliet 17,20-23
Vi deler liv og elsker hinanden, som vi er, ikke 
som vi burde være, og dette er et vidnesbyrd 
om Jesu forvandlende kærlighed. 

7  Inderlig tilbedelse 
Johannesevangeliet 4,23
Vi ophøjer og tilbeder Gud for hvem Han er, 
hvad Han har gjort, hvad Han gør og hvad 
Han vil gøre. 

8  Opofrende og generøs livsstil og 
tjeneste
Romerbrevet 12,1-8
Vi hjælper mennesker med at opdage, udvik-
le og forvalte deres åndelige og økonomiske 
gaver. 

9  Åndeligt lederskab
Hebræerbrevet 13,7
Vi ser at ledere på alle niveauer er bevidste 
om deres åndelige lederansvar; tjener med 
karakter, dygtighed og overbevisning samt 
oplærer kommende ledere.

10  Frugtbar organisation
2. Mosebog 18,13-26
Apostlenes Gerninger 6,1-7
Vi har strukturer der gør det let at træffe be-
slutninger menigheden føler ejerskab for, og 
det er normalt for os at evaluere, og arbejder 
os konstruktivt gennem konflikter.

10 kendetegn 
på den sunde 
missionale 
menighed

Vital

Vital

PulsFakta ! Forandring Fremdrift

!

En workshop som hjælper 
menigheden til at få et realistisk 

billede af sin egen virkelighed.

En workshop som forbereder 
 menigheden på forandring.

En undersøgelse som tager 
pulsen på menigheden.

En workshop som leder menigheden 
til at planlægge med vækst for øje.

... og I skal lære 
sandheden 

at kende, og 
sandheden skal 

gøre jer frie.
Johs 8,32

Pagten
Vitalitetsteam

Indvielses
gudstjeneste, 

Josva 3,5

VITAL er ikke et program, men en proces – en forandringsproces over tid. 
Med disse workshops og coaching undervejs finder mange etablerede kirker
håb, mens de bevæger sig hen ad Vitalitetsvejen.  Vital

Vitalitetsvejen

Vital handler om menighedsudvikling, 
om menighedens liv, passion og op-
vågning. Det er en rejse, som både er 
spændende og udfordrende. Der er 
nemlig ingen hurtige løsninger eller 
smutveje til målet. 

Menighedsudvikling er ikke noget, der 
bare lige pludselig sker. Det kræver, at 
menigheden når til et punkt, hvor den 
beslutter at bevæge sig fremad for at 
blive en sund missional menighed.

Rejsen begynder med en workshop, 
kaldet Fakta. I denne workshop beskri-
ves fire menighedstyper. Ved at spejle 
sig i disse, finder menigheden frem til 
sin nuværende virkelighed. Med dette 
som udgangspunkt fortsætter rejsen 
mod nye mål. 

Ordet og Ånden

Undersøgelse i lyset af Guds Ord

De 10 kendetegn på sunde missionale 
menigheder, der er hentet ud af Bibelen, 
er et redskab til at måle menighedens 
vitalitet og livskraft. Ud fra disse 10 
kende tegn spejler vi os i Skriften og ser 
deri et billede af menigheden. 

Det store spørgsmål er: Hvordan se 
 jeres menighed ud, når I spejler jer i 
lyset af Bibelens menighedsbillede?

Ledt af Ånden

Vital er en rejse, hvor vi får brug for 
Åndens ledelse. Inspireret af Ordet og 
ledt af Ånden bevæger vi os i retningen 
af Kristi mål med sin menighed. 

Det store spørgsmål er: Er vi villige til at 
lade os lede af Ånden?

1  Bibelen er central
2. Timotheusbrev 3,16
Vi tror, at Bibelen er rettesnor for tro, lære og 
livsførelse, og vokser i anvendelse af bibelske 
sandheder. 

2  Livsforandrende vandring med 
Jesus  

Johannesevangeliet 3,3 og 3,30
Filipperbrevet 1,6
Vi ønsker at være lydhøre overfor Kristus 
under alle livets forhold, og lader os udfordrer 
i forhold til måden at leve på.

3  Troen på Kristus deles med andre
Matthæusevangeliet 28,18-20
Vi oplever at den åndelige tilstand hos men-
nesker, der endnu ikke kender Kristus, ligger 
os meget på sinde og iværksætter derfor 
konkrete initiativer for at dele evangeliet. 

4  Diakoni i lokalsamfundet
Mikas Bog 6,8
Vi har hjerte for de sårede mennesker både 
lokalt og globalt, og tjener mennesker med 
kærlighed, barmhjertighed og retfærdighed. 

5  Internationalt missionsengagement 

Apostlenes Gerninger 1,8
Vi ser udover vore egne menigheder og 
samfund, og involverer os derfor missionalt og 
diakonalt forskellige steder i verden.

6  Imødekommende fællesskab 
Apostlenes Gerninger 2,42-47
Johannes evangeliet 17,20-23
Vi deler liv og elsker hinanden, som vi er, ikke 
som vi burde være, og dette er et vidnesbyrd 
om Jesu forvandlende kærlighed. 

7  Inderlig tilbedelse 
Johannesevangeliet 4,23
Vi ophøjer og tilbeder Gud for hvem Han er, 
hvad Han har gjort, hvad Han gør og hvad 
Han vil gøre. 

8  Opofrende og generøs livsstil og 
tjeneste
Romerbrevet 12,1-8
Vi hjælper mennesker med at opdage, udvik-
le og forvalte deres åndelige og økonomiske 
gaver. 

9  Åndeligt lederskab
Hebræerbrevet 13,7
Vi ser at ledere på alle niveauer er bevidste 
om deres åndelige lederansvar; tjener med 
karakter, dygtighed og overbevisning samt 
oplærer kommende ledere.

10  Frugtbar organisation
2. Mosebog 18,13-26
Apostlenes Gerninger 6,1-7
Vi har strukturer der gør det let at træffe be-
slutninger menigheden føler ejerskab for, og 
det er normalt for os at evaluere, og arbejder 
os konstruktivt gennem konflikter.

10 kendetegn 
på den sunde 
missionale 
menighed

Vital

Vital

Kids Fun Night

Alle børn til og med 5. klasse er velkommen
til masser af sjove,

kreative aktiviteter, forfriskning
og festlig afslutning i kirkesalen
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FOREDRAG FRA KL. 19.00
UDEN MIDDAG: 70 KR.

TIRSDAG
5. MARTS
KL. 18.00

TILMELDING TIL SPISNING PÅ
GITTE@VESTERMARKSKIRKEN.DK

ELLER SMS 2896 1140 SENEST D. 28/2

FRA ATEIST TIL
TROENDE
Dina Al-Erhayem er en dansk-irakisk
skuespillerinde. Hun er opvokset i
Gilleleje som barn af en dansk mor og
en irakisk far. Hun var studievært på
DR2´s ugentlige trosmagasin Univers
og er for nuværende vært på Dinas
Talkshow på Dk4.
Tv-vært og skuespiller Dina Al-Erhayem
har på forskellige tv-kanaler interviewet
talrige kendte personer fra tidligere
kultur- og kirkeminister Bertel Haarder
(V) til entertaineren Niels Hausgaard om
deres tro og livssyn. Temaer som tro og
kristendom er en hjertesag for hende,
som viser sig ved en længsel efter at
formidle de kristne værdier. I dag er hun
fast kirkegænger blandt andet i Kirken i
Kulturcentret på Drejervej, hvor hun blev
døbt, men hun kommer også i
folkekirken.

DINA AL-ERHAYEM

S A M L E T  P R I S  F O R
M I D DA G  O G
F O R E D R A G

100 KR.

NYMARKSVEJ 3, GRINDSTED
VESTERMARKSKIRKEN.DK
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Ja, det er et ret godt spørgsmål, og
svaret afhænger af hvilken uge og
tidspunkt spørgsmålet bliver stillet på.

Mest af alt synes jeg det er vildt
spændende, og samtidig med
udfordrende, at få lov til at sætte
børnene og deres trosvandring på
dagsorden. Det kan ske ved et møde
sammen med Levende tro udvalget, ved
planlægningen af en ALLE sammen
Gudstjeneste, ved at sidde samme med
nogen og tænke/drømme overordne
tanker for børn og familien, både gamle
og nye familier.

Det kan også ske, på de 2 inspirations
aftner, hvor der var 15 deltager i alderen
15 – 60 år.  Jeg synes det er super fedt
at få lov til at opmuntrere og inspirere
andre.

En deltager beskrev aftenerne:
”Det var super godt, det gav mange nye
og forskellige muligheder, og materiale
til når man arbejder med børn”

Det var vild fedt at så mange havde lyst
til at blive inspireret til at give det bedst
af det bedst videre til børnene
Så min tid går med både meget
konkrete opgaver der skal løse, men
også at tænke hvordan får vi børnene
endnu mere med, hvordan hjælper vi
dem allerbedst i deres trosvandring,
hvordan skaber vi endnu mere
sammenhæng mellem hvad der sker i
de forskellige gruppe….

Så tiden går – men fedt at få lov til at
arbejde med noget som GUD har lagt
mig på hjertet… - BØRNENE !!!!!!!!

Mette Sloth

Efter en del år hvor vi har haft menighedsweekend i kirken, vil vi gerne prøve at
holde det på en efterskole. Det har været svært at finde en ledig weekend, men
nu har vi reserveret Efterskolen Kildevæld i Kolding i weekenden d. 11. – 13.
oktober 2019 (første weekend i efterårsferien). Det er en efterskole med gode
forhold inklusiv en sportshal.

Vi vil gerne hurtigt i gang med at
lave et godt program til både
børn, teenagere, unge og
voksne. En mindre
arbejdsgruppe er ved at blive
nedsat netop for at arrangere en
fantastisk weekend.

I løbet af foråret vil der komme
mere information omkring
program og meget andet.

Glæd jer til menighedsweekend
2019

MENIGHEDSWEEKEND2019

Marien van Beest
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