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Jesus sagde til hans disciple: Høsten
er stor , men arbejderne er få. Bed
derfor ham, der har ansvaret for høsten
om at sende flere arbejdere ud for at få
høsten ind.´´
Med disse ord fra Lukas 10, 2 vil jeg
begynde med at skrive denne
årsberetning fra 2020. Et år som
begyndte som et år uden restriktioner,
hvor vi mødtes igen med vore kristne
brødre og søstre fra Grindsted til
alliance bedemøde for at bede
sammen for vores by og resten af
verden. I januar begyndte vores
nyansatte administrative koordinator,
Peter Bergholt.

På årsmødet var der også valg til
menighedsrådet igen, og efter valget
blev rådet konstitueret med: Henrik
Dam, Bo Lundgaard, Benny Gohr
Jensen, Peder Vinkel, Peter Bergholt,
Ina Christesen og Marien van Beest.

Det, som skulle have været et fornyet
fokus på vores missionsprojekter, hvor
vi virkelig havde glædet os til at
begynde på at sende nogle flere ud til
vores missions marker, blev afbrudt af
de efterhånden velkendte restriktioner.
Men Gud arbejder videre med
projekterne, så bed for Bangla Kids,
Aids Care, Fredens stemme, Grønland,
Ghana, WutomiAgri og Roemenie. Vi
glæder os til at kunne mødes igen!!

Det var godt, at vi endelig kunne
afholde vores
konfirmationsgudstjeneste den 10. juni.
Det var en fantastisk dag for vores
konfirmander. Vi glæder os allerede til
forhåbentlig sidst i maj, hvor det nye
konfirmandhold skal overhøres.

Sommerstævne på Lindenborg blev
aflyst, men der var nogle i vores
menighed, som kom med idéen at
booke flere pladser på Vejlby Fed
Strand Camping på Fyn for så at kunne

mødes for dem, der havde lyst. Det
blev rigtig godt, og vi håber at gentage
det igen i år.
I august havde vi en samling i kirken
omkring starten på et forløb, der vil
være omkring to år, og som har navnet
Vital. Igennem Vital vil vi arbejde
målrettet på den sunde missionale
menighed. Det er et rigtig spændende
forløb, hvor så mange som muligt bliver
involveret.
Vores menighedsweekend, som skulle
være afholdt på Sydvestjyllands
Efterskole i Bramming, bliver udsat til
næste år. Vi glæder os allerede til den
anden weekend i september.

Tusind tak til alle frivillige, som gør en
kæmpe indsats for at tjene og bygge
med på Guds menighed; glæd jer til at
læse om alle de aktiviteter her i
årsrapporten.
Også en stor tak til vores ansatte:
Gitte, Mette, Peter og Charley. Det er
med stor taknemmelighed og glæde, at
vi kan se tilbage på jeres arbejde i
menigheden og jeres samarbejde med
menighedsrådet. Også tak til alle i
menighedsrådet for alle de fælles
oplevelser både i arbejde, bøn og
åndeligt fællesskab med vores Far.

Også i 2020 var vi meget
taknemmelige over for den gavmildhed,
der var, for at vi fortsat må kunne løse
de opgaver, der ligger foran os. Vi
beder fortsat om, at vi som menighed
må kunne se velsignelsen i at give af
det, vi har fået af Gud.

Jesus sagde til dig og mig: Høsten er
stor, men arbejderne få. Og jeg vil
afslutte med ønsket om, at vi må
indhente en fantastisk høst igennem
bøn, Vital og alle de aktiviteter, som vi
kommer til at lave, høst af mange nye,
som kommer til personlig tro på Jesus
som deres frelser. Gud velsigne jer
alle!

HØSTEN ER STOR MARIEN VAN BEEST  FORMAND
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BO LUNDGAARD  KASSERER
DET GØR EN STOR FORSKEL

2020 var igen et rigtigt godt økonomisk år for
Vestermarkskirken. Vi nåede over 1.5 mill. i
gaveindtægter, og det viser, hvor stor
menighedens gavmildhed er. Det gør virkelig
en stor forskel. Samtidig indfriede vi den sidste
gæld på kr. 408.452, således at der er plads til
at tænke nyt.

Regnskabet for 2020 viser et driftsoverskud på
godt kr. 258.300, hvor vi havde forventet et
overskud på 22.980. Dette skyldes fortrinsvis,
at vi ikke fik ansat en ungdomspræst og havde
færre udgifter til el, vand og varme.

I starten af december lå vi et stykke efter
vores gavebudget, men en god slutspurt
betød, at vi kun mangler godt kr. 22.000 i
forhold til det, vi har lovet hinanden på
Årsmødet i 2020. Hertil kommer yderligere gaver
via kollekter og gaver til særlige formål på knap
kr. 71.000, så Vestermarkskirken er virkelig en
gavmild menighed.

Indtægterne på udleje af Nymarksvej 1 har været
væsentligt mindre, idet vi forventede at benytte
1A til ungdomspræst eller volontører, som vi dog
ikke fik ansat. Nu er både 1A og1B udlejet.

Vi har brugt 233.000 mindre lønninger, og det
skyldes, at vi ikke fik ansat en ungdomspræst. På
volontør har vi sparet yderligere kr. 30.000, da vi
heller ikke fik ansat en volontør.

Koncerter måtte afholdes anderledes end
forventet, men rigtig dejligt at vi fik afholdt
koncerter og spredt håb og glæde gennem dem.
Underskuddet på kr. 10.000 er givet godt ud.

Generelt ligger vore øvrige udgifter tæt på det
forventede, dog har der været lidt flere udgifter til
livestreaming udstyr

Selv om at 2020 har budt på færre børne- og
ungdomsaktiviteter, så er vi glade for at støtte
arbejdet med kr. 45.000, da vi oplever, at en flok
engagerede ledere - som på trods af restriktioner
- er klar til at give rigtig mange børn og unge
gode oplevelser for livet. På samme måde er vi
også glade for at støtte Missionsforbundet, som
er vores ”nationale familie”.

Nedenstående diagram viser, hvordan
Vestermarkskirkens udgifter har fordelt sig i 2020:

Vestermarkskirken har brug for en stor gruppe
faste givere for fortsat at kunne være en aktiv
kirke i lokalsamfundet, og derfor opmuntrer vi
hinanden til ”Bliv Fast Giver”. I 2021 budgetteres
med yderligere ansættelser, så der er brug for, at
alle bidrager. På hjemmesiden kan man læse om,
hvordan man bliver fast giver enten ved
oprettelse af et gavebrev til menigheden eller ved
at oprette en fast overførsel i banken. På
hjemmesiden kan man også læse om
skattefradrag for gaver. Vestermarkskirken er
naturligvis også glade for gaver, som gives uden
mulighed for skattefradrag. Gaver kan overføres
via bankkonto 8210-0740002341 eller MobilePay
til 41220.

Alle kirkens medlemmer har et givernummer,
som bedes benyttet ved indbetaling af gaver for
at lette bogføringen. Du kan få dit givernummer
oplyst hos Kirsten eller Bo.

Vestermarkskirkens økonomiudvalg, bestående
af Henrik Kjeldgaard, Benny G. Jensen, Kirsten
Dam og Bo Lundgaard, arbejder med økonomien
og kommer med anbefalinger til Menighedsrådet.
Tak til økonomiudvalget for jeres tid og idéer.
Også tak til Carola Knudsen og Dorthe Dam for
arbejdet med intern revision.

Stor tak til alle givere i Vestermarkskirken. Uden
jer er det ikke muligt at drive Vestermarkskirken.
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DET GJORDE EN FORSKEL
CHARLEY STEPHANSEN  PRÆST

2020 har været et bemærkelsesværdigt år,
som altid vil være i vores hukommelse. Vi
har ikke oplevet at være kirke sådan før, og
det har afstedkommet megen frustration og
magtesløshed.
Vi kunne bare have lænet os tilbage og
ventet på bedre tider, men det gjorde vi ikke.
Vi satsede på at køre online gudstjenester
og indkøbte udstyr, så det kunne lade sig
gøre.

Prædikerens bog 11:4 Den, der vogter på
vinden, får ikke sået, den, der kigger efter
skyerne, får ikke høstet. v 6 Så dit korn om
morgenen, og lad ikke hånden hvile ved
aftenstid, for du ved ikke, om det ene eller
det andet lykkes, eller om begge dele går
godt.

Igennem foråret og meget af sommeren
skulle vi leve med begrænsninger i form af
antal mennesker og afstand til vore
gudstjenester.
Teksten siger her, at hvis vi venter på de
perfekte forhold eller omstændigheder, så vil
vi ikke få udført noget. Derfor gjorde vi, hvad

vi kunne og oplevede, at det gjorde en
forskel.

Gud har brugt det forgangne år til at hjælpe
os med at komme ned i gear, men også at
tænke kreativt i forhold til det at være kirke.
Det har givet os nyt perspektiv på mange
ting, som vi har taget for givet og gjort os
klar til at sende live streaming igen, da vi
blev lukket helt ned dagen før juleaften.

Det var også året, som jeg afsluttede med
et jubilæum – 10 år i Vestermarkskirken.
For hvert år jeg har været her, har jeg bare
oplevet, at det bliver bedre og bedre. Vi er
et godt sted, men vi vil ikke hvile på
laurbærrene. Derfor var begyndelsen på
Vital i august måned endnu et skridt
henimod det, som Gud ønsker for
Vestermarkskirken.

Gal 6:9 Vi skal ikke blive trætte af at gøre
det gode, for vi skal til sin tid høste, blot vi
ikke giver op.

Gud velsigne dig
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GUD ER DEN SAMME
METTE SLOTH  BØRNE- OG FAMILIEMEDARBEJDER

2020 er året, som mange kikker
tilbage på og tænker, hvad
skete der lige der, et år som vi
alle vil huske for mange
forskellige ting. Når jeg tænker
tilbage, er det med dyb
taknemlighed over, at midt i det
alt sammen - ja, så er Gud den
samme, selv om tingene
omkring er anderledes.

Et år hvor der er blevet holdt en
del møder, om hvad kan lade
sig gøre, og hvad kan ikke lade
sig gøre. Ledermøder der er
blevet flyttet, arrangementer
som desværre må aflyses eller
udsættes. MEN midt i det alt
sammen så er der rigtigt mange
ting, som er lykkedes, og det er
FEDT.

En ting var at begynde at
afholde fællesledermøde for
børnekirkelederne, between- og
teenkirkelederne. På disse
møder er der en fælles opstart
og afslutning, samt tid til hver
gruppe at planlægge m.m. Mest
af alt for at styrke fællesskabet
imellem lederne, som gør et
kæmpe stykke arbejde for vores
børn og unge om søndagen.

En anden dejlig ting var i
samarbejde med Levende Tro
udvalget at lave goodiebags til
familierne, der har tilknytning til

VMK – 35 familier.
Det var skønt på den
måde at bringe en
hilsen til hver familie i
den første omgang
hjemsendelse.

En tredje rigtig
hyggelig ting var
Picnickurven, der blev
pakket med kaffe, te
og småkager. Det var
ikke for at tage ud i
det blå, nej det var for
at tage rundt til familier for lige
at drikke en kop kaffe og for lige
at for en lille snak om
hverdagen m.m. Det blev ikke til
så mange besøg, som jeg
kunne have ønsket – men mon
ikke kurven kan findes frem
igen, og kaffekanden fyldes
igen her i løbet af 2021. For det
var megahyggeligt at møde
familien over en kop kaffe.

En fjerde sjov ting var ” sjov i
kirken” i samarbejde med BUS.
Hver tirsdag i sommerferien fra
15-17 var der sjov, hygge,
bibelhistorie og forskellige
aktiviteter. Det var nogle
fantastiske tirsdage, hvor
forskellige frivillige hjalp til med
at give børnene et par
hyggelige timer i sommerferien.

Efterårsferien stod på 2 dage –
den samme ramme.
Det var virkelig skønt
at opleve nye børn,
børn som har været til
Kidz Fun, og kirkens
børn deltage i ”sjov i
kirken”.  Utroligt
opmuntrende at vi har
fået skabt en fantastisk
ramme, hvor børn kan
komme og opleve
kirken, høre om Jesus
og være en del af

fællesskabet. DET gør mig
glad. Også juleværkstedet som
kørte de 3 tirsdage i december,
dette var bare for piger. Der
blev lavet julepynt, hygget,
snakket – 3 super gode
tirsdage.

En femte stor ting, som også er
i samarbejde med BUS, nemlig
legestuen. AT få lov til at synge
sammen med helt små skønne
børn og deres forældre – er
virkelig fantastisk. At via sang
og små historier fortælle om
Gud, som har skabt alt og
elsker dem hver især, er bare
helt unikt.

En sjette, syv, otte …… ting, ja
- der kunne nævnes flere. Men
hvor er det utroligt dejligt at se
tilbage på de mange ting, som
er lykkes i 2020 og sætte fokus
på, hvilke fantastiske ting Gud
har i ærmet for 2021.

EN af de ting, som ligger mit
hjerte nært, er, hvordan hjælper
vi børnene allerbedst i deres
trosvandring, samt at udruste
forældre og ledere til at gå med
på vandringen. Og er dybt
taknemlig for at få lov til at
arbejde med noget, som GUD
har mig på hjertet: Børnene og
familien.
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Kvinde: Da min mand døde,
spurgte jeg, om han kunne
begraves fra Vestermarkskirken,
som vi kender gennem jule-
marked. Det blev en rigtig god
dag, også med mindesamvær i
caféen. Vi har altid følt os
velkommen her.

Ældre mand: Jeg er blevet alene
for 2 måneder siden, men så
sagde min nabo, at jeg skulle gå
over og spise i Vestermarks-
kirken, det er så hyggeligt – det
vil være godt for dig.

Ældre dame: Min mand er død -
det er virkelig svært. Det hjælper
mig at komme her og spise
sammen med andre. I er altid så
venlige og søde.

Mand: Jeg er lige flyttet til byen,
tror da, at jeg vil prøve at komme
og spise for at møde nogen fra
byen.

Kvinde på 40 år: Jeg skal flytte

til Grindsted. Min veninde
anbefalede mig at blive frivillig
i caféen i Vestermarkskirken,
da det er en god måde at få
netværk på.

Par på efterløn: Vi så banneret
ude ved vejen om fællesspisning
og tænkte, at det skal vi prøve.
Det er super hyggeligt og rigtig
god mad og god stemning. Så
nu har vi været her hver gang
siden.

Hjælper til julemarked: Jeg siger
til alle, jeg kender, at de skal
prøve at komme til juleguds-
tjeneste i Vestermarkskirken, for
det er super hyggeligt.

Far til 3 børn: Vi elsker at spise i
caféen. Dem, der serverer, er
bare så søde og smilende, og
maden er så lækker. Jeg er helt
vild med jeres salater. Det er
altid spændende, hvad I finder
på.

Kvinde: Min venindes mor rin-
gede og sagde, at hun havde
meldt en for meget til mandags-
spisning og spurgte, om jeg ville
med. Det sagde jeg ja til, og nu
har jeg været der hver gang
siden, og jeg har tit nogle venner
med.

Ældre dame: Vi er nogle damer,
der går stavgang, og vi går forbi
kirken hver onsdag og tænkte
på, om vi må kigge ind til
onsdagscafé. Vi har flere gange
spist i kirken og er rigtig glad for
det. Maden er virkelig god, og
der er altid en god stemning.

Ældre dame til mandags-
spisning: Vi er nogle ældre
damer ved vores bord, som
snakkede om, at vi da godt kan
hjælpe med at skrælle kartofler,
hvis vi må sidde ned til det.

GOD MAD OG GITTE JOHANSEN  PRAKTISK KOORDINATOR

Vi havde en god start på året i
Café Nymark, hvor bl.a.
mandagsspisning fortsat var en
stor succes.
Da der var delvis nedlukning,
havde vi bespisning i to hold med
40 personer af gangen. Det
fungerede rigtig godt med sprit,
visir osv. Da vi ikke kunne
invitere ind i kirkesalen for at lytte
til en livshistorie, havde Charley
”Præstens tre minutter”, inden vi
serverede kaffen. I stedet for
fællessang sang Ovin Klein
Olsen et par af sine sange med
guitar til. Kirkekaffe blev i en
periode serveret Coronavenligt,
men er nu droppet og overgået til
digitalt samvær.

Under nedlukning har vi forsøgt
at holde kontakten med

medarbejderne, som giver udtryk
for, at de jo savner at være med i
fællesskabet i køkkenet.

Mandag formiddag er vi
nogle, der samles for at gøre
ekstra rent, bage eller rydde
op i kirken.
Her er der plads til, at man
har en dårlig dag og måske
kun kan tage en lille opgave.
Den første mandag i
måneden vil vi gerne invitere
ekstra personer, som vil
hjælpe med vedligeholdelse
af kirken.

Under nedlukningen har vi
fået gjort hovedrent, tak til alle
jer, som gav en hånd. Også
en stor tak til jer som tager
den daglige rengøring.

Tak for forbøn for medarbejderne
og alle dem, der finder vej til
vores kirke.

GODE BERETNINGER FRA CAFÉ NYMARKS BRUGERE

GOD STEMNING
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Jeg er stadig glad for at være pedel i kirken.
Grethe har ligget i sengen
hele året, og det har betydet,
at jeg ikke kan være væk så
lang tid af gangen - men det
er dog rart at have noget at
skulle tage sig til indimellem.

I løbet af året har der været
forskellige ting, der har trængt
til at blive ordnet: Dørene i
vindfang, lamper udenfor,
lamper i fløjen,
opvaskemaskine, m.m.

Jeg sørger fortsat for indkøb af rengøringsmidler,
og der har i år på grund af
Corona været rigtig meget
at få styr på. Jeg sørger
for, at der hele tiden er
fyldt op med sprit og sæbe.

Ellers er der al det daglige
vasketøj m.m., som jeg
tager mig af. Vi har under
nedlukningen gjort
hovedrent i hele kirken.
Jeg er fortsat med til
stabsmøder, og det er jeg
glad for.

2020 blev så året, hvor vi blev
udfordret på måder, vi ikke havde
forestillet os.

Vi måtte dog med taknemlighed
tænke på vort gode fællesskab
med Jesus som centrum og
glæde os til, at vi igen kan
mødes under mere frie forhold.

Jeg tænker med tak på de syge
og ældre, som fik lov at rejse
hjem til Jesus inden alle disse
restriktioner. De holder nok en
stor fest derhjemme!

TAK til alle jer, der trofast har
bedt for, ringet, skrevet og
afleveret blomster og

fødselsdagshilsner til vores
ældre, syge og ensomme.

Der har været gode idéer og stor
kreativitet, f.eks. dumpede der
pludselig fine flettede stjerner i
postkassen til jul.

Vi vil fra omsorgsgruppen
opmuntre til fortsat at huske på
hinanden i denne svære og ofte
ensomme tid.

Salme 23:1 og 3
Herren er min hyrde,
han sørger altid for mig.
Han gir` mig mod på livet.
Og viser mig de sikre stier,
For han er en god og trofast Gud.

KREATIVE OG GODE IDÉER
KIRSTEN HANSEN  OMSORGSGRUPPEN

CORONA OG
HOVEDRENGØRING

ERLING DAHL PEDERSEN  PEDEL
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BØN ER SOM DE SMÅ FRØ
TOVE JUL ANDERSEN

Bøn…

En enestående mulighed Gud har givet
sine børn, og som Jesus lærte os for at
kunne kommunikere med Ham.
Som barnet trygt går til sin mor og far,
når det har behov enten for at vise
glæde eller er ked af det eller bare
være sammen med dem, sådan har
Gud gjort det for os, som tilhører Ham.

Bøn er som de små frø, mælkebøtten
sender ud i atmosfæren, og som
vinden fører med sig, så de falder ned i
jord (eller beton), og der spirer og
trænger igennem jordskorpen eller måske
cement for der at spire og danne nye skud.

Sådan kan vores bønner bæres af Helligåndens
vind og trænge igennem selv den hårdeste

jordskorpe, og derfor er det så fascinerende at
udforske og gøre brug af bønnens mulighed. Der
sker noget, når vi beder!

I kirken har vi flere muligheder for det.

Et døgn i bøn er en tjeneste, hvor vi som
kirke sammen med mange andre kirker
udover landet er med i et bønnefællesskab,
hvor vi dækker døgnet rundt hele året
igennem.
Vi har i Vestermarkskirken forpligtet os til at
tage den anden tirsdag i måneden.
Her beder en god flok derhjemme 1/2 time ud
fra et mailtilsendt oplæg.

Vi beder for samfundet, for byen og de andre
kirkefællesskaber, for Vestermarkskirkens liv
og aktiviteter, for vores udsendte
medarbejdere, for Guds rige i en kaotisk
verden, for Israel og også for de forfulgte
kristne.

Bedemøde for kvinder Vi er nogle kvinder,
der et par gange om måneden finder sammen
for at dele liv og opmuntre hinanden.
Vi drikker kaffe og får rundstykker, hvorefter
vi synger sammen, deler et ord og beder
sammen for hvad der falder os ind, aktuelle
behov, menigheden, aktiviteterne, vores
udsendte medarbejdere, de forfulgte kristne
og situationen i verden.
Vi oplever det meget velsignet, og alle er
velkomne til at være med.

Det meste af året har vi mødtes i vores hjem,
men fra efteråret besluttede vi at flytte til
kirken, da der her er mere plads, og vi kunne
invitere flere med.
Det resulterede i, at vi nu er blevet dobbelt så
mange, bl.a. flere nye i fællesskabet, så vi nu
er en 17-18 knyttet til gruppen.
Vi har lavet en gruppe på Messenger, og på
det sidste har vi prøvet at finde fællesskab
ved at videochatte her.
Det er der
flere, der
har været
glade for,
for vi savner
jo meget
igen at
kunne være
fysisk
sammen.

Bønnekæden Står du eller en, du kender, i en
svær situation, er vi en flok i kirken, der gerne vil
stå sammen med dig i bøn til vores himmelske
Far (er det en bekendt, må vedkommende give
sin accept af det).

VI TROR, GUD HØRER VORES DYBESTE SUK,

OG AT BØNNEN HAR MAGT
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Onsdagsbøn
Der har mødtes en fast gruppe hver onsdag for
at bede, hvor Jens Bæk har gjort et fantastisk
arbejde. Vi er taknemlige for det arbejde, han har
lagt i onsdagsbøn samlingerne igennem mange
år. Så efter han flyttede til Silkeborg, skulle vi
finde ud af, hvordan vi skulle fortsætte med bøn
om onsdagen.

Vi kører videre med bøn om onsdagen, hvor det
er blevet flyttet til F1, hvor der er lidt mere plads.
Det starter kl. 19 og er færdig kl. 20. Vi har
afprøvet onsdagsbøn på Zoom, og der fungerer
rigtig godt og kan sagtens bruges, når man ikke
kan mødes.

Vi oplever tro og bøn er utrolig vigtig for
Vestermarkskirken, hvis vi ønsker at se det, som
Gud har til os som kirke, så er vi nødt til at bede.

Bøn er som pulsslag, og det er vigtigt, at vi
rækker ud efter Jesus, Han som kan forvandle
og vise vejen, som ligger foran os.

Vi ønsker at se en ny tid, hvor Jesus kommer til
at fylde mere i vores liv, i vores by og i vores
fællesskaber. Vi tror, at Gud har rigtig meget
godt i vente til os som kirke.

BØN PÅ ZOOM HENRIK DAM

Forbedere
Vi er glad og taknemlige for at være med til at bede
det frem, som folk længes efter, har behov for, eller
måske har det svært med. Vi har fået lov til at stå
sammen med mange folk, og det er dejligt at kunne
have oplevelsen af at kunne være med til at bære
bønneemnerne frem for Jesus. For Jesus er den,
som hører bøn, og som stadig gør mirakler.

Vi er omkring 10 personer, som er med i
forbønsgruppen, og vi glæder os rigtig meget til det
nye år, og når vi igen kommer til at kunne mødes.

Vi tror, at Gud vil gøre store ting, og vi længes efter
at se endnu flere blive mødt af Jesus til forbøn, og
vi glæder os til at se endnu flere mirakler.
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2020 var året, hvor vi afsluttede
et rigtig godt forløb, hvor der
var fokus på de digitale
udfordringer, vi som familie
møder i vores hverdag. Hvad
stiller vi op med tidsrøveren –
skærmen, som både udfordrer
os forældre, men også vores
børn?  Finder vi tid til nærværet
i familien, - udfordringerne kan
være overvældende. Derved er
det utrolig dejligt, at vi som
udvalg kan lave et par aftner,

hvor vi sammen som
forældre kan dele
gode og mindre gode
historier med
hinanden.

2020 var også året,
hvor vi startede et nyt
forløb, som bygger
videre på temaet fra
foråret. Nemlig at
have fokus på ”Den
gode samtale om tro
og Liv”. Startskuddet
var på en
Allesammen
gudstjeneste efterfulgt
af et oplæg ved
Merethe Dalsgaard en
tirsdag aften i
november.  Hun var
inden om ”familien

anno 2020”, hvilken udfordring
vi står i også i forhold til det
med at give troen videre til
vores børn. En virkelig god
aften, hvor der var en god
blanding af oplæg og snak i
grupper. Som hun så godt
sagde, at kirken er som et
stillads for familien.

Vi har i udvalget et ønske om,
at vi som kirke kan være et
stillads, som kan være med til

at støtte og opmuntre forældre
til at give troen videre og gribe
de små øjeblikke, som opstår i
hverdagen til at tage den gode
snak om tro og liv med sine
børn.  Vi ser frem til endnu flere
gode aftner i 2021, hvor vi kan
dele erfaringer og opmuntre
hinanden i det at give troen på
Jesus videre.

2020 blev også året, hvor vi
uddelte 2 gange goodiebags til
35 familier, hvor indholdet både
var noget, der opmuntrede til at
lave noget sjovt, noget
hyggeligt og noget til at en snak
rundt om bordet. En dejlig
måde at gøre en forskel for
familier i den første nedlukning.
Det blev også til ”Tour De
Tronsøen”, hvor 15 familier
mødte op med 5 min.
mellemrum og blev sendt af
sted på løb.  Der blev hygget
rundt på de forskellige poster,
hilst og snakket på afstand.
Hvem ved, om der kommer
endnu et ”Tour De Tronsøen” i
2021.

Kære familier TAK for jeres
opbakning til de arrangementer
vi laver.

METTE SLOTH  LEVENDE TRO

DIGITALE UDFORDRINGER
I  FAMILIEN
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Vi har som alle andre været
hårdt ramt af Corona, men det
har også været anledning til at
afprøve noget nyt. I foråret var vi
lukket ned og måtte aflyse
lederfesten og alle andre
aktiviteter.

Hen over sommeren, hvor
verden så småt åbnede op,
afprøvede vi sommerferiesjov i
Kirken. Det var en aktivitet for
alle børn op til og med 6. klasse.

Det var hver tirsdag fra kl. 15-17.
Indhold; andagt, kage og
aktivitet.
Vi bemandede med voksne og
unge fra kirken, som selv
bestemte aktiviteternes indhold,
hvilket gjorde det meget varieret.
Der deltog ca. 20 hver gang. Vi
gentog succesen i efterårsferien.
I juleferien måtte vi desværre
aflyse.

Vi forsøgte efter bedste evne at

holde gang i alle vore aktiviteter i
det omfang, restriktionerne tillod.
Vi så stor opfindsomhed fra vore
fantastiske ledere, der endnu en
gang viste deres brand for at nå
børn og unge med Guds ord,
nærvær og omsorg.

Vi ser frem til en genåbning af
foreningslivet i 2021 og tror på
velsignelse over vores Guds
børn, unge og voksne.

LISBETH CHRISTENSEN

BUS-FORMANDOPFINDSOMHED FRA
FANTASTISKE LEDERE

Året har naturligvis været præget
af nedlukning, men der har også
været mange skønne oplevelser i
Børnekirken. Vi er især glade for,
at vi fik lov til at holde vores
børnekirkeweekend med masser
af skønne børn, lego og
overnatning i kirken. Til selve
byggeeventet var byens børn
også inviteret, og det var der
mange, der benyttede sig af.

Det er dejligt, når der er
opbakning til vores aktiviteter
både fra vores ”egne” børn og fra
børn, som vi ikke ser så tit i
kirken. Børnekirkeweekenden
bestod foruden masser af
klodser, sange, bibelhistorie og
eftermiddagsaktiviteter også af
lækker mad og aftenhygge.

Lige efter sommerferien havde vi
et ledermøde, hvor vi fik en god
snak om, hvordan man holder
børnekirke med få børn i en
Corona-tid. Vi var helt enige om,
at vi nemmere kan få en god
relation til børnene, når der ikke

er så mange, og vi kan
heldigvis nemt holde
god afstand til hinanden.

Da vi ofte har oplevet at
sidde med få børn både
i skolegruppen og
børnehavegruppen, var
det helt naturligt, at
grupperne blev slået
sammen. Det gav os
også mulighed for at
afprøve vores drøm
gennem længere tid, om
at åbne en musikalsk legestue for
de 0-4-årige. Vi mødtes første
gang i den musikalske legestue
under gudstjenesten den 6.
september og har siden mødtes
den første søndag i hver måned.

Vi synes, at tiden i børnekirken
og i den musikalske legestue er
stjernestunder! TAK fordi vi må
låne jeres herlige børn.
Børnekirken siger tusind TAK til
Randi for det store engagement
som leder for børnekirken
gennem mange år. Heldigvis er

Randi fortsat med i børnekirken
om søndagen.

I 2020 er Bodil Kruse og Sara
Lysholm også blevet en del af
holdet i børnekirken. Vi er super
glade for, at I vil være med.

TAK til alle ledere og hjælpere,
fordi I deler jeres tid, tro og
venskab med børnene. Forældre,
børn og ledere ønskes Guds rige
velsignelse.

MED STJERNESTUNDER
MUSIKALSK LEGESTUE DORTHE DAM

BØRNEKIRKEN
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Mon der er nogen, der kan
huske en forholdsvis varm
sommerdag; sommerferien var
forbi, og en flok ledere som
bare gik all in på, at den
fedeste og sjoveste opstart i
between- og teenkirken –
nemlig en kæmpe marksprøjte
– klar til kæmpe vandkamp?

Det betegner bare den
fantastiske gruppe af ledere,
som virkelig brænder for vores
betweenere og teenagere. De
brænder for at dele Jesus med
dem og skabe et fællesskab,
hvor der kan dannes relationer,
og hvor det bliver
naturligt at snakke om
det at tro på Gud og
Jesus.

Det er blevet til rigtig
mange gode snakke i
løbet af året mellem de
unge mennesker og
deres ledere.
Antalsmæssigt svinger
det en del, hvor mange
betweenere og
teenagere, der kommer
om søndagen, og det
gør, at indimellem
vælger lederne at slå
grupperne sammen.
Ofte starter det med et
oplæg fra lederen, som

lægger op til en god snak om
emnet, derudover er der tid til
spil, leg og hygge, da
fællesskabet er utrolig vigtigt for
de unge mennesker.

En teenager beskriver det at
være teenager i VMK:
”Som teenager i
Vestermarkskirken er man
meget velkommen, og man
føler sig meget velkommen.
Der er masser af aktiviteter, og
det er meget sjovt i teenkirken.
Man lytter til en prædiken på en
lidt yngre måde, og så kan man
lave noget i stedet for end bare

at sidde og lytte, som de gør i
kirkesalen.”

En betweener siger om
between: ”Jeg synes, at
between er sjovt, fordi man
snakker om det, der bliver delt
og ikke bare lytter”

Ingen tvivl om at disse 2 sætter
pris på, at vi har between- og
teenkirke – at der et sted, hvor
der også er noget lige for dem,
og der er tid til at snakke om
det at tro på Jesus og mange
andre ting.

TID TIL  AT SNAKKE OM DET
AT TRO PÅ JESUS METTE SLOTH

TEEN OG BETWEENKIRKE
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Rizky 2020 startede godt ud. Vi har det stadig
rigtig godt med Rock Solids programmer, og
det var også dem, der blev brugt mest. Der
har været alt lige fra temaer som "Mig! en
helt?", "Fremtiden", "kompliment aften" og
mange andre spændende og sjove aftner. Vi
fik også spillet minigolf i Lalandia.

Vi nåede også at lave en Rizky Night en uge,
før Danmark blev lukket ned første gang. Det
var fra fredag til lørdag, hvor vi havde lavet en
masse lege, bla. ”Capture the flag” i
kirkesalen og div. turneringer i bordtennis og
bordfodbold. De fleste teenagere havde været oppe
hele natten og var godt
trætte lørdag
formiddag. Det var et
kæmpe hit blandt
teenagerne, og vi
gentager succesen lige
så snart, det kan lade
sig gøre.

I september havde vi
VIP-aften for alle 6.
klasserne i byen. Der
kom ca. 60 teenagere til
pizza og div.
Konkurrencer, som
lederne havde

forberedt. De efterfølgende Rizky aftner kom der en
lille håndfuld af dem, som havde været til VIP-aften

- selvom vi havde håbet og regnet
med, at der kom lidt flere.

Vi sluttede året af med en
"partyboks" fra Rock
Solid. Der var forskellige
konkurrencer, som skulle filmes og
sendes ind. Vi kæmpede mod de
andre klubber rundt i Danmark og
vandt for den "bedste" kage.

Vi håber, at vi snart kan åbne op
for Rizky igen. Vi ledere er i hvert
fald klar og håber på endnu et
godt år.

Kids Fun Night oplevede i 2020
et specielt år - sidestillet med
alle andre aktiviteter blev der
grundet COVID-19 lukket ned i
foråret.

Vi nåede at afholde et enkelt
arrangement i februar, som var
fedt lige at få kirken fyldt med
aktiviteter og glade børn.
Der var planlagt 3 andre
arrangementer, og det blev
også forsøgt at finde alternative
metoder til afholdelse, men det
var desværre ikke muligt at
gennemføre med det antal
personer, der var tilladt og så

samtidig få det arrangement,
som var tiltænkt, derfor blev det
aflyst resten af 2020.

I skrivende stund er der ikke sat
datoer på for 2021, men der
håbes, at det bliver muligt at
afholde igen fra efter
sommerferien og måske
allerede i maj/juni.

Vi takker for opbakning og en
stor tak til alle dem, som trofast
stiller op, til teenagerne som
kommer og hjælper til og til alle
dem, som træder til, når der lige
er et ekstra behov.

Økonomisk er Kids Fun Night
en del af BUS arbejdet i
Vestermarkskirken.

Vi ser frem mod endnu et nyt
år, som ikke bliver helt som
normalt, men hvor vi igen kan
komme i gang med fest og børn
i kirken og glæder os over Guds
velsignelse for det arbejde, der
er forbundet med Kids Fun
Night.

Tak for alle de foldede og
hjælpende hænder gennem
året.

RIZKY LEDERNE ER KLAR
SIMON S. PEDERSEN

FEST OG BØRN I  K IRKEN
JAKOB DAM KIDS FUN NIGHT
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I året 2020 er der sket meget i Grow. Vi har
ændret vores struktur, og nu mødes vi hver
uge i stedet for hver anden uge. Da vi var ved
at være vant til at mødes hver uge, kom
Corona og lukkede os ned. I stedet for at
mødes lavede vi med succes nogle forskellige
live-streams. Vi nåede også at have et par
gange, hvor vi mødtes alle sammen inden
sommerferien. Det var en velsignelse at se
hinanden og mærke det kristne fællesskab,
som vi har.

Da sommeren var ovre, ændrede vi en smule i
vores struktur, og vi har lavet et fast hjul, som
vi kører med hver måned. Vi har lavet
aldersinddelte cellegrupper, så man får større
mulighed for at styrke
fællesskabet med sine
jævnaldrende. Vi har også
indført månedens tema,
dermed har vi hver måned et
gennemgående tema. Her til
efteråret har vi haft mange
gode møder, og vi har haft
besøg af forskellige talere rundt
omkring fra landet som f.eks.
Peter Tinggaard og Philip
Fodgaard.

Efter sommerferien var Line
stoppet i bestyrelsen, men i
løbet af efteråret havde vi

glæden af at introducere et nyt medlem;
Johanne Engslund.

Vi fik sluttet året af med vores årlige
julefrokost. Det var sidste gang, vi mødtes,
inden vi blev lukket ned, og en bedre afslutning
på året kunne vi ikke have haft.

Året, der er gået, er kendetegnet af mange
forandringer, både planlagte og uventede. På
trods af de skiftende omstændigheder har vi
haft gode møder, gode snakke og gode grin
sammen. Gud har velsignet det seneste år, og
i det kommende år ser vi frem til flere af Guds
velsignelser!

JESPER SLOB  LOTTE VAN BEEST BENNER  JOHANNE ENGSLUND  KRISTIAN SLOTH

GROW

GODE MØDER ,  GODE GRIN
OG GODE SNAKKE
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Ligesom alle andre har spejderåret 2020 også
være stærkt præget af Corona.
Da vi var lukket ned i foråret, var vi rundt med en

goodiebag til alle spejderne, med noget lækkert og
lidt aktiviteter de kunne lave hjemmefra.

Vi nåede at starte op igen og havde spejder et par
gange, før vi gik på sommerferie. Både lige før og
efter ferien fik vi flere nye spejdere, men på grund
af den delvise nedlukning vi havde i efteråret, har
antallet af spejdere varieret mellem 3 og 10
spejdere siden sommerferien, og vi ved ikke, hvor
mange der kommer igen, når vi må starte op her i
2021.

Vi har i 2020 desværre måttet aflyse alle lejre og
weekendture. Men de faste aktiviteter vi har på
adventsweekenden, som fane-/smuglerleg, at lave
og spise romkugler og lege pakkeleg, kom i stedet
på programmet i hverdagen, så vi ikke blev helt
snydt.
Vi uddelte i samarbejde med børnekirken en jule-
goodiebag til spejderne og deres familie, med
kakao og et hæfte med juleevangeliet og nogle
opgaver.

Vi ser frem til 2021 med et håb om, at vi igen kan
mødes med de andre MS-spejdere på lejre.

2020 vil for de fleste bringe
minder frem om en besværlig
Corona tid. Dette er naturligvis
også tilfældet for VGK, men jeg
vil blot konstatere, at VGK ser
ud til at overleve Corona
pandemien.

Vi har igen oplevet et år med fart
og livsglæde. Vi har haft kontakt
med en masse skønne unge
mennesker og deres forældre.
Vi har igen oplevet at blive
mindet om vores vigtige
arbejdsopgave i at bringe
værdier ind i vores unge
mennesker, som gør, at de
bliver bedre rustet til alt det
andet, de skal forholde sig til i
deres pulserende verden.

Vi har desværre også sagt farvel
til to gæve gutter, Max og
Rasmus, som har været en del
af VGK i rigtig mange år. Først

som kørere og siden som
ledere, hvor de med deres
indsigt og erfaring i
motorsporten har været med til
at bringe mange kørere op på et
højere niveau. De følte begge,
at det var tid til at komme videre
og bruge mandag aften til noget
andet. Jeppe og Mads har heller
ikke været en del af holdet i
2020, da der jo ikke har været
basis for at få gang i
pølsevognen. Vi vil
benytte lejligheden til
at rette en kæmpe
tak til alle fire for den
store indsats de har
gjort. Lov mig, at I
giver disse gæve
gutter et skuldeklap,
hvis I møder dem på
jeres vej.

Derudover ser vi ind i
2021, som jo er året

for VGK’s 25 års jubilæum.
Dette har vi intentioner om at
fejre, så det runger i hele
oplandet, men da dette jo
kræver langtidsplanlægning, vil
vi nok vente med det store event
til 2022 og blot fejre det hen
over året med reklametøj, og
hvad vi ellers finder på.

Tak for opbakning og forbøn.

GOODIEBAG TIL  SPEJDERNE
SANNE LYSHOLM CHRISTENSEN

VGK JUBILÆUM I  2021 LEIF JENSEN
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Gudstjenesten –
stedet, hvor vi i
fællesskabet
inspireres gen-
nem Guds
nærvær – ja, det
blev 2020 ganske
udfordret af. Med
Corona fulgte
nedlukning og
restriktioner, og
det har været et
vilkår for alle i det
seneste år. Men
med det fulgte
også en lyst til at
finde nye veje og
muligheder.

Ret hurtigt måtte vi i Gudstje-
nesteteamet (G-teamet) tænke i
andre måder at gennemføre
gudstjenesten med livestrea-
ming, og i dag står vi med en
stor erfaring og viden om, at
livestreaming også kan noget.
Samtidig har vi kunnet glæde
os over de perioder, hvor vi i
større eller mindre grad har
kunnet åbne kirken og
gennemføre med både fysisk
tilstedeværelse og livestrea-
ming. Det er nu engang bedst,
at vi kan mødes, men vi kan
glæde os over, at det kun er
ganske få gudstjenester, der
ikke er gennemført.

Vi oplever, at livestreaming af
gudstjenesten nu i gennemsnit
har omkring 400-600 visninger
mod 100-200 i foråret 2020.
Livestreaming af gudstjenesten
giver også mennesker, som vi
ellers ikke ville se på
Nymarksvej, muligheden for at
være med til gudstjeneste i
Vestermarkskirken. Det gælder
både lokale og folk andre
steder fra.

Gudstjenesterne er så at sige
flyttet ud af rammerne, og vi
tror, at det er et godt billede på,
at Guds nærvær netop ikke
begrænses af fysiske rammer.

Men… ingen tvivl om, at vi
glæder os til, at vi igen kan
mødes og sammen blive
inspireret af Gud i fællesskabet
med hinanden, og vi vil tage de
gode erfaringer fra Corona-
tiden med os i 2021.
En stor tak skal lyde til alle, der
bidrager til gudstjenestens
gennemførsel – både i kirken
og med livestreaming.

G-teamet består af Charley
Stephansen, Ina Skov
Christesen, Johannes
Johansen, Henrik Dam, Kristian
Sloth, Rita Belland, Heidi
Kjeldgaard, Anni Schrøder og
Annette Lundgaard

GUDSTJENESTEN
UD AF RAMMERNE

ANNETTE LUNDGAARD

G-TEAMET
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Tiden er kommet til, at vi skal skrive en ny
årsberetning fra lovsangsgruppen. Er det
egentlig noget at skrive? Har året ikke bare
været fyldt med Corona, og hvad vi ikke må?

Jo... Vi må jo indrømme, at det har fyldt en del.
Det er ikke mange fingre, vi skal bruge for at
tælle de gange, vi har været sammen. Men!
Gud er god og arbejder i os!

Vi har igen i år haft besøg af Joan og Mikkel.
De har virkelig været med til at inspirere os til at
være vor tjeneste bevidst og det med at udvikle
os musikalsk. Her fortsætter vi nok samarbejdet

og vil endvidere arbejde sammen med
lydfolkene for at optage nogle øvelser for at
finde ud af, hvor vi kan forberede os.

Nogle af os har fået en stor
erfaring med at gå live på
gudstjenester. Dette har
været meget udfordrende og
ikke helt nemt.
Vi håber at det snart er slut,
og at vi kan mødes igen som
normalt.

I må gerne fortsætte med at
bede for os, at vi må gå den
rigtige vej for
lovsangsgruppen.

GUD ER GOD
OG ARBEJDER I  OS

RITA BELLAND  MARGIT HANSEN

LOVSANGSGRUPPEN

Dette blev et år, hvor meget blev vendt på
hovedet, og vi skulle lære nye måder at begå
os på. Gud forandrede sig ikke - han er den
samme. Vi har oplevet interesse i den
kontemplative praksis. At kunne give slip og
overgive sig til Guds kærlighed. At hvile i hans
nærvær gennem stilhed, bøn, sang og åndeligt
fællesskab.

Vi har måttet konstatere, at vi er gået i dvale og
tænkeboks for at finde en anden form, så derfor
har vi ikke planer om at starte completorium op
igen efter Coronakrisen. Vi tror dog stadig, at vi
som kirke og fællesskab har brug for denne
åndelige praksis og arbejder derfor på at se, om
vi kan finde en anden form.

GUD FORANDREDE S IG IKKE
HANNA JENSEN  LARS AXBERG

COMPLETORIUM



SIDE  18

ÅRSRAPPORT 2020 VESTERMARKSKIRKEN

I Gospel by Choice er det, der har fyldt rigtig
meget i 2020 en masse aflysninger. Rigtig
mange drømme blev slukket. Ved godt, det har
været på samme måde for os alle.

Noget smukt og godt har vi også fået del i. Vi var
så heldige at få lov at overvære og deltage i ikke
mindre end 2 bryllupper i koret. Et stort tillykke
og tak til Marianne Terkelsen og Vinni Møberg.
Vi var også heldige, at det var muligt for os at
fejre vort 20 års jubilæum, som blev holdt hos
Ragnhild Hansen.

Lissi, vor korleder, har gennem hele dette
udfordrende år været virkelig inspirerende og
nytænkende. Mandag efter mandag med
samme entusiasme og store smil. TAK!

Vi har ikke brugt musikere i 2020, da vi ikke har
haft så mange arrangementer. Vi har dog flere
ventende arrangementer i 2021, som vi håber
rigtig meget på bliver til noget. Håber også, det
bliver muligt for os at deltage i en korweekend i
løbet af efteråret.
Vi trænger til en rigtig god fælles weekend fyldt
med gospel

Mange tak for den støtte vi får fra kirken, vi er
faktisk stolte af at være en del af
Vestermarkskirken.

Koret og dets ledere har på trods haft et dejligt
2020 og vil gerne invitere flere ind i korfamilien.
Vi ønsker at kendes på, at vi er med til at sprede
glæden om troen på Gud og livet med Gud
gennem dejlig gospelsang.

GOSPEL TIL  2  BRYLLUPPER
LENE TERKELSEN
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Året begyndte som normalt, hvor vi
mødtes hjemme ved Karen og Mike hver
torsdag. Vi var tit over 20 personer og
kunne se, at vi snart ikke havde plads til
flere. Vi begyndte at undersøge, hvilke
muligheder der var for at leje nogle

lokaler i Billund, men bestemte os for at
vente til efter sommerferien med at gå til
dette skridt.

Men, så kom Corona, og vi kunne ikke
samles. Dog efter nogle uger begyndte vi
at mødes på Zoom. Det var lidt svært at
nå både børn og voksne på en gang på
denne måde. Derfor havde vi børnemøde
den ene uge og møde for de voksne den
anden uge – efter at børnene var puttet.
Det fungerede, men det giver ikke det
samme som at mødes fysisk.

Når det så blev åbnet for at mødes fysisk,
ændrede vi vores mødedag til onsdag,
selv om det var midt i et semester, så vi
kunne leje Kærhuset i Billund. Her var der
gode lokaliteter og mulighed for at dele

op, så det var noget både for børn og
voksne.

Efter sommerferien fortsatte vi at mødes i
Kærhuset. En aften havde vi familiemøde
med Mette og Rebecca Sloth.

I løbet af efteråret
oplevede vi, at flere var utrygge ved at
mødes fysisk, og derfor flyttede vi vores
møder til hjemmene igen.

Vi havde planlagt en
juleaftensgudstjeneste, da mange af de
internationale ikke kunne rejse. Heldigvis
blev løsningen, at vi optog denne nogle
dage før jul og kunne derfor sende den
som planlagt juleaften, selv om vi ikke
måtte have en fysisk gudstjeneste. Vi kan
se, at det er mange, som har set den, så
vi håber, at vi kan lave en ”rigtig”
gudstjeneste i løbet af 2021.

Ledere i 2020 var Karen og Mike Psiaki
og Torgunn og Leif Skov.

TORGUNN SKOVBILLUND CHRISTIAN
FELLOWSHIP
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Året 2020 vil sikkert blive
husket for et ord:
Coronavirus – og alt, hvad
det har betydet for vores
menigheds dagligdag med
håndsprit, mundbind,
afstand, ingen håndtryk og
kram, lukkede lokaler og
derefter åbning for
reduceret antal,

begrænsning af fællessang
og deraf afledte æterbåren
gudstjeneste mv.

Og det har naturligvis også
præget bogsalget med
nedlukning, oplukning og
nu igen nedlukning.
Alligevel har vi forsøgt at
holde bogsalget kørende,
da vi stadig skønner, at der
er brug for at have let
adgang til at købe kristen
litteratur.

Men vi ved godt, at bogen
er udfordret af alle de
elektroniske muligheder,
men vi tror stadig på, at der
er et behov.

Ud over nye bøger har vi
også formidlet brugte
bøger, som vi har fået en
del af og solgt til meget

små penge. Der er blevet
plukket det bedste i
stakken, men vi må nok se
i øjnene, at en del af de
sidste, der er tilbage, ikke
kommer ud til nye læsere,
og følgelig må vi kassere
dem, da lager kapaciteten
trods alt er begrænset.

Årets omsætning og
resultat vil fremgå af
menighedens årsberetning
og regnskab.

Lige nu er vi Kirsten
Jensen (leder), Britta
Kristensen, Anni Pedersen,
Karin Engslund og
undertegnede som
”bogsælgere”, og vi håber
på bedre tider i 2021. Så
velkommen i bogsalget,
når vi igen åbner.

CORONA HAR PRÆGET
BOGSALGET

CHRIS ENGSLUND

2020 har jo været et ualmindeligt år, og vi
har været nødt til at aflyse flere møder.
Vi samles en gang om måneden til et
samvær torsdag eftermiddag. Vi
begynder kl. 14.30 og drikker
kaffe sammen. De fleste gange
har vi inviteret en person til at
fortælle om sit liv, eller en
bestemt periode i sit liv, som på
en speciel måde har vores
interesse.

Når et menneske fortæller om
sit liv, sine oplevelser og måden
man har håndteret livets
udfordringer på, giver det
mulighed for selv at reflektere
over, hvordan jeg selv gør.

Vi har haft nogle gode møder (men for
få). Størst deltagelse var der til vores
udflugt, hvor vi for første gang var på tur
med mundbind.

UDFLUGT MED MUNDBIND
GERT KRUSE

REFO
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”Sammen på vej” og
”Imødekommenhed”

2 værdier, vi som kirke
meget gerne vil signalere i
vores fællesskab og ud i
byen.
De er omdrejningspunktet
for arbejdet med
formiddagscaféen, som nu
har været i gang godt 6 år.

Vores formiddagscafé hver
onsdag formiddag fra kl.
9.30 til 11.30 er
efterhånden blevet et sted,
der er kendt i byen for at
kunne imødekomme
behovet for tryghed og
nærvær midt i en tid, der
for mange er præget af
ensomhed og usikkerhed.
Vi har, indtil vi efter jul blev
nødt til at lukke ned i
forbindelse med
nedlukningen af
samfundet, kunnet samle
en 20-25 personer.
En del er enlige og har ikke
særlig meget netværk.
Nogle er tilflyttere, andre vil
bare gerne være med og
bidrage til en god og kærlig
atmosfære og etablere nye
venskaber.
Vi oplever også, at nogle
har trukket sig pga.
Coronakrisen, men vi er
glade for, at vi har kunnet

holde åbent så længe, da
flere har givet udtryk for, at
det faktisk var det eneste
fællesskab, hvor de kunne
blive ved at komme. Men vi
prøver så godt vi kan at
holde en kontakt til de
forskellige,
der er
tilknyttet.

Vi har haft
flere indslag i
årets løb, der
er med til at
krydre det
traditionelle
indhold med
kaffe og
rundstykker,
hyggelig snak
over bordene, bobspil mm.

Vi har de andre år indtil
sommer været en tur ved
Kvie Sø og her spist
pandekager med stor
succes, men i år måtte vi
blive hjemme og bestilte så
smørrebrød fra Kvickly og
nød det sammen.
Vi har haft fortællerbesøg
af tidl. politibetjent her i
Grindsted Gudmund
Larsen, af tidligere
Grindstedpræst/provst
Mogens Jensen, og - ikke
mindst haft Frank og
Johannes til at hjælpe os

med at synge sammen.
Til julefrokosten kom
Margit og spillede og sang
med os i kirkesalen, og da
var vi ca. 35 og nød her
fællesskabet omkring
julesange og juleandagt

ved Charley, og herefter fik
vi en god frokost.

I det hele taget er vi glade
og taknemmelige over den
tilslutning, vi oplever og
glæder os enormt til igen at
kunne være sammen og
også af og til tage en lille
tur afsted ud i det grønne.

Teamet bag
Onsdagscaféen er Edna
Vingborg, Heidi Pascu,
Britta  Kristensen, Kirstine
Damgård,  Charley
Stephansen og Tove Jul
Andersen.

FORMIDDAGSCAFÉEN TOVE JUL ANDERSEN

KENDT I  BYEN
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Med Statsministeren i
baggrunden med endnu et
pressemøde om Corona-
situationen og konsekvenserne
heraf i Danmark, ser vi tilbage
på et år, hvor medvandreklyngen
har været på vågeblus.

Vi begyndte traditionen tro 2020
med at ønske hinanden godt
nytår og glædede os til endnu et
spændende år i klyngen, men

virkeligheden blev desværre en
anden.

Bortset fra et par enkelte
samlinger har vi som så mange
andre ligget i dvale.
Vi glæder os nu rigtigt meget til
igen at kunne mødes, at lade os
udfordre med spændende
undervisning og ikke mindst
dyrke fællesskabet.

MEDVANDRERKLYNGE STERN JOHANSEN

Idéen til strikkeklyngen
opstod i 2017 – så klyngen
har fire år på bagen nu.
Vi er blevet en fasttømret
gruppe på 6-7 kvinder i
forskellige aldre, der mødes
en gang om måneden.

Vi mødes den sidste
onsdag i hver måned fra kl.
19.00-21.30. Multitasking er
et vigtigt element – men da
det er kvinder, der er samlet
– er det ikke noget
problem!! Pindene går,
mens vi får snakket om løst
og fast.

Vi mødes rundt omkring i
forskellige hjem, men man
kan altid kontakte mig for at
høre, hvor næste samling
er.

Vi deler en livstanke; det
kan være en tekst/et digt
eller blot nogle tanker og
snakker om livets store og
små udfordringer – kort
sagt vi deler liv med
hinanden. Lidt
senere drikker
vi en kop kaffe.

Som alle
grupper i
Vestermarkskirk
en har vi været
udfordrede af
Covid-19. Det
har betydet, at
vi ikke har
kunnet mødes
hver måned,
som vi ellers
har gjort siden

opstart. Vi glæder os rigtigt
meget til et nyt år – som er
fuld af nye muligheder for at
mødes!

Vi byder gerne nye
velkomne i Strikkeklyngen!!

HEIDI ENGSLUND KJELDGAARDMULTITASKING I
STRIKKEKLYNGEN

PÅ VÅGEBLUS
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I det forgangne år har der
været meget brug for
smågrupperne, da der
ikke har været mange
aktiviteter i kirken, som vi
plejer at have, eller de er
blevet neddroslet pga.
restriktioner.

Gennem det meste af året
har antallet af smågrup-
per blandt de voksne
været fast omkring 6 stk.
Det er lidt mindre end de
foregående år. Nogle
vælger at komme i andre
grupper eller tage en
pause, og andre starter
nye grupper op eller deler
deres gruppe.

Dog har de i Grow flere
smågrupper lige fra de
yngste til de ældste for at
give de forskellige
aldersgrupper mulighed
for at dele det, som er
relevant for dem i deres
hverdag.

Smågrupper er
nødvendige i en
voksende kirke. Når man
bliver større som kirke,
skal man arbejde på at
blive mindre. Det vil sige
at smågruppearbejdet
bliver vigtigere og
vigtigere, fordi man har
brug for et lille fællesskab,
hvor man kan blive set og
hørt samt vise omsorg for
hinanden.

Den første kirke efter
pinsedagen voksede
hurtigt fra 120 til
mindst 50.000
mennesker på bare
25 år.

Hvor samledes alle
disse mennesker?
Primært i hjemmene,
men også ved at
samles i templet Apg.
5:42 Både i templet og
hjemme fortsatte de hver
dag med at undervise og
forkynde, at Jesus er den
Salvede.

De mødtes i store grupper
til gudstjeneste og små
grupper for fællesskab.

Denne bibelske strategi
fungerer stadig i dag.

I 2021 vil der afsættes
mere tid, ressourcer og
fokus på smågrupperne,
så de besøgende vi har i
kirken hurtigere, bliver
koblet op på en
smågruppe.

DET L ILLE  FÆLLESSKAB
CHARLEY STEPHANSEN  SMÅGRUPPER
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VESTERMARKSKIRKEN

NYMARKSVEJ 3

7200 GRINDSTED

VESTERMARKSKIRKEN.DK

KONTO 8210 0740002341

MOBILEPAY 41220

VESTERMARKSKIRKEN 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


