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Nymarksvej 3. 7200 Grindsted

info@vestermarkskirken.dk
Vestermarkskirken.dk
Facebook.com/vestermarkskirken

Bank: Den Jyske Sparekasse
Konto nr. 8210 0740002341
Mobilepay 41220

Præst Charley Stephansen
Tlf. 2588 3386.
charley@vestermarkskirken.dk

Praktisk koordinator Gitte Johansen
Tlf. 2896 11440.
cafe@vestermarkskirken.dk

Børne og familiemedarbejder Mette Sloth
Tlf. 2089 0655
mette@vestermarkskirken.dk

Formand Marien van Beest
Tlf. 2231 6041
marien@vestermarkskirken.dk

Regnskabsfører Kirsten Dam
regnskab@vestermarkskirken.dk

Omsorgsarbejdet Britta Kristensen
Tlf. 5042 5228.
omsorg@vestermarkskirken.dk

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

Formand for Børne & Ungdomsarbejdet
Lisbeth Christensen
Tlf. 2344 9009.
bus-formand@vestermarkskirken.dk

Gospelkoret Lene Terkelsen
Tlf 2982 8487.
dklenter@lego.com

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

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

Søndagsbrev og nyhedsmail
Mona Bergholt
Tlf. 2073 5063
nyhed@vestermarkskirken.dk
Deadline hver torsdag kl. 12.00

KONTAKTPERSONER

Vestermarkskirkens er en åben kirke, der
byder alle velkomne. Vi er en selvstændig
kirke, der selv er ansvarlig for indhold, stil,
økonomi, ansættelser m.v.
Vestermarkskirken vil gerne kendes på
værdierne ,

, en , 
 og at være .

Vestermarkskirken har samme
trosbekendelse som folkekirken og
samarbejder med de øvrige kirker i
Grindsted og omegn. Vi har som kirke et
arbejdsfællesskab med en række andre
kirker i Danmark, Det Danske
Missionsforbund. Læs mere på
missionsforbundet.dk. På verdensplan er
kirken repræsenteret i mange lande og
har et aktivt internationalt missions- og
nødhjælpsarbejde.

Vestermarkskirken ledes af et
menighedsråd på syv personer. Større
beslutninger træffes på
menighedsmøder, der afholdes 4 - 6
gange i løbet af året

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

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

Redaktionen bag Kirkemagasinet er:
● Susanne Kortegaard

fam.kortegaard@gmail.com
● Peter Bergholt

peter@vestermarkskirken.dk
● Marien van Beest

marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen

charley@vestermarkskirken.dk
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Reklamen siger, at fiskene bønfalder om at denne krog
bruges for så skal de nok bide på. De har fået mig til at
tænke over hvad det er der gør at denne krog er bedre end
andre, udover at der er et stort rødt kors lige før krogen.

Det er ikke nogen hemmelighed at jeg er præst fordi nogen
har fortalt mig om Jesus og hvorfor han kom til denne jord
for 2000 år siden som hele verdens frelser. I Vestermarks-
kirken fortæller vi folk om Jesus fordi andre har fortalt os
det. Det sagde Jesus vi skulle gøre inden han for til
himmels.

Hvordan fanger ”præsten” fisk.

Jeg bruger tid sammen med dem. I Asien er der et
gammelt ordsprog, at mission indebærer at drikke en
masse te, og det er sandt. Hvorfor? Det var hvad Jesus
gjorde. Da Gud ønskede at fortælle os, at han elskede os,
sendte han ikke et brev. Jesus kom selv og tilbragte tid
sammen med os. Bibelen siger: "Ordet blev kød og gjorde
sin bolig blandt os" (Johannes 1:14). Nogle gange kan den
mest kristelige ting du kan gøre for nogen, er at interessere

dig for andres liv. En fisker tilbringer meget tid sammen
med fisk.

Jeg taler med dem. Lyder simpelt, men det er sandt. Vær
oprigtig interesseret i mennesker og spørg ind til dem og
deres liv. Når man fisker sammen med andre, får man sig
også mange gode, dybe og interessante samtaler.

Jeg viser omsorg. De fleste mennesker synes, at folkene i
deres kirke er kærlige. Ofte betyder det bare, at kirkens folk
elsker hinanden. Kærligt fællesskab omdanner ikke
automatisk kærlighed til folk som ikke tror. Man kan ikke
rigtig lære andre mennesker at kende, medmindre du
holder af dem. Hvis vi holder et andet menneske en arms
længde væk fra os, bruger vi ikke tid til at lære
vedkommende at kende.

Hvis jeg skulle rejse til udlandet som missionær, kunne jeg
vælge at bruge meget tid på at lære bibelen og teologien at
kende, men der er en vigtig ting som jeg skulle bruge mere
tid på end noget andet og det er at lære landets sprog.
Jeg forventer ikke, at folk skal tale mit sprog som kristen/

præst. Jeg er nødt til at lære
at tale deres sprog. Det
sprog hedder kærlighed.

Jeg behøver ikke være enig
med fiskene for at nå eller
fange dem. Men jeg skal
forstå dem, ikke for at
udnytte og manipulere dem,
men ellers vil jeg aldrig
fange dem. Brug tid med
dem. Tal med dem og vis
dem kærlighed. Sådan vil
fisken gerne fanges og
sådan fisker præsten.

Charley Stephansen
Præst

Kresten og Andreas har udfordret mig til at tage med dem
ud og fiske og det har jeg indvilget i. De har nemlig en krog
som de gerne vil have mig til at bruge, fordi den må være
min favorit. Krogen hedder ”præsten”.

MED PRÆSTEN
PÅ FISKETURDEL 1
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Vi tænkte, at det i grunden kunne være
yderst interessant at høre, hvordan de
endte deroppe.

Frederik fortæller begejstret, at han
fandt interesse for denne del gennem
skolen. Han en del af ”Kulturcrew” på
Søndre Skole, og har i den forbindelse
været på et kursus i lydstyring. Han
syntes det var super spændende og
havde derfor pludselig mod på at se,

hvordan lydstyring i kirken fungerede.
Det har været en tryg og god oplæring,
hvor han har siddet sammen med en
voksen og erfaren det første år. Han
begynder nu at sidde alene eller med
en af de erfarne voksne nede på gulvet
ved siden af pulten.

Frederik stråler, mens han fortsat
fortæller, at han stadig har sommerfugle
i maven, inden gudstjenesten begynder,

men på den fede måde. Han er også
lettet, når det hele - igen er gået godt.
Han føler helt klart, at det er sværest at
sidde bag lyden om søndagen, da det
er lidt svært at gemme sig, hvis der er
noget, der går galt.

Peter fortæller ligeledes engageret om,
da han begyndte at styre

Jeg var til en skøn lovsangsfest i kirken en lørdag aften i forbindelse
med besøg af Chris Simmons fra Brighton. Vendte blikket om mod
mixerpulten, og der sad Frederik Dam og Peter Sloth, ranke og
rolige og styrede hhv. lyd og EasyWorship (PowerPoint lign.) På
skærmen i kirken
Jeg blev virkelig opløftet af dette syn. Seje drenge der turde sidde
på den ophævede plads bagerst i kirken og styre det tekniske.

MED STYR PÅ TEKNIKKEN

Susanne Kortegaard

Bjarne Christesen, der har flere års erfaring med at styre Easy
Worship fortæller lidt om opgaverne.

Lørdag sender mødelederen af den kommende gudstjeneste
programmet med sange og de forskellige indslag. De
forskellige salmer og lovsange findes  frem i forskellige
databaser.
Desuden sender Charley Stephansen ”Sløjfen af reklamer”
der vises på storskærmen inden Gudstjenestens begyndelse.
I alt er der ca. ½ times forberedelse af det, der skal vises på
projektoren.

Om søndagen er den store opgave at aflæse præsten/taleren
hvornår der skal skiftes mellem forskellige slides under
prædikenen og at følge lovsangslederen i skift af sangtekst.
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PowerPoint ved nogle ”Byggeevent”
med sin mor. Det var en sjov og
en god måde at hjælpe på. Da
hans far pludselig manglede
én til at styre EasyWorship til
GROW, blev det derfor
Peter, der blev spurgt.

Han har endnu ikke styret
projektoren til
Gudstjenesten, men har det
rigtig fint med, at han
hjælper til lovsang samt til

KidsFunNight. De synes begge også, at
det er ret hyggeligt, når de sidder
sammen. Dog er der ikke tid til at
hyggesnakke for meget, da man jo hele
tiden skal være opmærksom på, hvad
der sker på scenen.

Både Frederik og Peter er enige i, at
menigheden er lidt som en familie, hvor
man vokser op. At jo ældre man bliver, jo
flere ansvarsområder får man og så føler
man automatisk et ansvar for, at
opgaverne bliver gjort.

Peder Vinkel, der har flere års
erfaring med at styre lyd
fortæller lidt om opgaverne.

Søndag morgen møder man ind
mellem kl. 9.00 - 9.30 for at styre
lyden til lovsangene, der øves på
det tidspunkt og indstille det
hele, så det lyder godt.
Der skal nogle gange kobles
ekstra mikrofoner på, hvis der er
gæstetalere m.v.
Peder har siddet ca. 10 gange
inden han selv var helt fortrolig
med lydstyringen.

Bjarne Christesen og Peder
Vinkel er enige om at det er så
vigtigt at der løbende bliver lært
nye op. Det er bestemt ikke
farligt og man vokser med
opgaven. Oplæringen tager lige
så lang tid, som der er behov for.

Når man går til konfirmandundervisning i Vestermarkskirken
mødes man en gang om ugen fra september frem til
konfirmationsdagen. Der bliver bl.a. undervist i Bibelen, tro,
Gud, Jesus, Helligånden, gudstjenesten, kærester og bøn, men
der er også tid til socialt samvær.
Som et led i undervisningen er der en konfimandlejr på fem
dage. Her mødes konfirmander fra hele landet for at få fælles
undervisning, oplevelser og nye venskaber knyttes sammen.

I 2019 arrangerede vi en missionstur til Polen i Vinterferien,
som forløb rigtig godt. Der vil i løbet af året blive arrangeret
forskellige tiltag som er med til at rejse penge til missionsturen
for at gøre den så billig som muligt for den enkelte konfirmand.

Selve konfirmationsgudstjenesten er en festgudstjeneste, hvor

konfirmanderne i samarbejde med præsten og det team som er
tilknyttet undervisningen bekræfter, at de har gennemført et
undervisningsforløb og giver eksempler på hvad de har lært. Vi
har valgt at kalde det en frikirkelig konfirmation, fordi alle
kender konfirmation, men i Vestermarkskirken skal
konfirmanderne ikke bekræfte troen, som er normal procedure i
folkekirken. Det er ikke en forudsætning i Vestermarkskirken, at
man skal være døbt eller særligt troende for at blive frikirkelig
konfirmeret.

Dette års hold starter torsdag den 12. september kl. 17.00.
På nuværende tidspunkt regner vi med 7 konfirmander som
skal afslutte med festgudstjeneste søndag den 29. marts
2020. Vi plejer altid at have et forældremøde først og det er sat
til tirsdag den 3. september kl. 17.00 i kirken.

FRIKIRKELIG
KONFIRMATION 2020

Charley Stephansen
Præst
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Peter Bergholt

Menighedsrådet i Vestermarkskirken kan på nogle områder
betegnes som maskinrummet for kirken. Det er det forum hvor
beslutninger træffes for kirkens nutid og fremtid. Menighedsrådet er
under menigheden der ofte giver mandat til nogle af beslutningerne.
På mange områder spændende, men samtidig også udfordrende.

MASKINRUMMET I
VESTERMARKSKIRKEN

Menighedsrådet består af 7 medlem-
mer, valgt for 2 år ad gangen ved
kirkens årsmøde i første kvartal. Ved
de fleste møder sidder kirkens præst,
Charley Stephansen også med ved
bordet og deltager på lige fod i de
fleste drøftelser og beslutninger.

Vi lægger stor vægt på at være
sammen i bøn i forbindelse med vores
møder, og vi deler liv med hinanden.
Ved hvert andet møde starter vi en
halv time i bøn sammen med den flok
der mødes til onsdagsbøn. Ved de
øvrige møder deler vi liv, ord og tanker
med hinanden inden mødets start.

Forskelligheden viser sig med jævne
mellemrum. Vi er ikke nødvendigvis
enige i alt, men vi har altid som mål at

komme til fælles beslutninger som vi
samlet bakker op.

Ud over at vi alle er tilknyttet som
kontaktperson til forskellige aktiviteter
bruger vi ofte en del af et rådsmøde
med besøg af en aktivitet, en arbejds-

gruppe og lign. Her hører vi om de
udfordringer og drømme som der er,
og vi kan som menighedsråd byde ind
med støtte og råd hvor det kan være
en hjælp.

Som ledelse er vi også arbejdsgiver-
ansvarlige for kirkens ansatte. Vi har
udpeget 2 personer for hver ansat, og
med jævne mellemrum er der
statussamtaler samt den årlige MUS-
samtale.

At være en del af menighedsrådet er
ofte utroligt spændende, nogle gange
udfordrende. Vi oplever trods
forskelligheder at vi i bund og grund er
enige og at vi vil det samme. Vi er hver
især med, hver især med vores
talenter og evner.

For mit eget vedkommende er jeg i
gang med min 4. periode i menigheds-
rådet. Jeg har alle årene været
sekretær i menighedsrådet samtidig
med at jeg er kontakt for Kirkemaga-
sinet og kirkens Israelsgruppe, samt
involveret i PR for kirken. Jeg er
taknemmelig for at være med, at jeg
må bruge mine evner og talenter i
maskinrummet og jeg glæder mig hver
gang til at vi skal mødes.
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Tirsdag den 8. oktober kl.
19.00 gæster den
landskendte forfatter og
foredragsholder Charlotte
Rørth Vestermarkskirken
for at holde et foredrag
om det er muligt for den
almindelige dansker at
møde Jesus.

Dette er et foredrag i vores nye
koncept; Mad og mennesker. To til tre
gange om året har vi spisning og
foredrag om emner, som den brede del
af befolkningen kan relatere til og som
forhåbentlig kan berige os med ny
indsigt og viden i de liv vi alle lever hver
især.

Charlotte har en god forudsætning for
at besvare dette spørgsmål, da hendes
første bog; “Jeg mødte Jesus –
Bekendelser far en modvillig troende”,
handler om hendes egen historie. Som
udgangspunkt var Charlotte
overhovedet ikke religiøst eller spirituelt
søgende, da Jesus viste sig for hende i
sakristiet til La Sacra Capilla de El
Salvador i byen Úbeda i Spanien.

Efter utallige foredrag skrev hun den
anden bog “Vi mødte Jesus – Og hvad
kommer det andre ved”. Den
koncentrerer sig om, at hver anden af
alle danskere har en eller anden form
for oplevelse i løbet af vores liv, som vi
kalder religiøs, åndelig eller spirituel.
Har vi ikke selv haft oplevelser, kender
vi flere, der har, men ved det måske
ikke. De tier. Gennem mødet med
mange danskere fandt Charlotte nemlig
ud af, at hun var ikke eneste som har
haft sådan en oplevelse, hun havde i
Spanien.

Bog nummer to fortæller om hendes
egne oplevelser sammen med mere

end 1000 beretninger, hun har
modtaget fra blandt andre journalisten
Jesper, lægen Jette, og BMW-
direktøren. Det er folk som har skrevet
til hende og fortalt lignende oplevelser,
men ikke vidste hvem de kunne dele
det med.

Efter foredraget vil Charlotte også
lægge op til debat om, hvor forskelligt vi
lever med vores oplevelser ud fra
hendes samtaler og interview med
blandt andre teologer, der advarer mod
personfiksering, og samfundsforskere,
der ser en åbenhed om det enkelte
menneskes tro og oplevelser som et
råb i tiden mod magtfuldkommenhed og
fremmedgørelse.

Efter at have beskrevet hendes møde
med Jesus og talt med mange andre
som har haft lignende historier, skrev
Charlotte sin tredje bog; “Gud, du er jo
lige her – Sådan lever jeg med min tro”.
Her tager hun fat på et nutidigt, dansk
hverdagsliv med en tro. Kan man
snakke med Gud i sin baghave uden at
blive anset for at være skør? Skal man

gå i kirke hver søndag, hvis man er
troende? Kan alle mennesker møde
Jesus? Er der plads i den danske
folkekirke til mennesker, der har haft
religiøse oplevelser?

Efter en kaffepause, vil der være plads
til spørgsmål og debat. I pausen kan
man også købe hendes bøger og få
dem signeret

KAN MAN MØDE

JESUS?
Charley Stephansen

Præst

Samlet pris for middag og
foredrag 100 kr.

Foredrag fra kl. 19.00 uden
middag 70 kr.

Tilmelding til spisning på
cafe@vestermarkskirken.dk
eller sms 2896 1140 senest
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Denne gang har jeg kaffesnakken
sammen med Miranda og Pons de
Bruijn, på deres kvæggård i Thyregod.
Miranda og Pons kommer oprindeligt
fra Holland, og har boet her omkring 23
år. De har 4 børn og havde sølvbryllup
sidste år,

Marien van Beest

skal byges er også på plads. Men der er en lang vej endnu, og
igennem vores 7 spørgsmål til kaffesnakken vil vi kunne
fornemme hvad Miranda og Pons har oplevet på den rejse.

Hvad gør at i virkelig stortrives med det her projekt?
Vi stortrives når vi nu kan se at vi er godt i gang med at virkelig-
gøre de tanker, som Gud har lagt i vores hjerter og som
startede for to år siden, siger Miranda. Vi synes vi har fat i det
rigtige projekt og bliver mere bekræftet i at Gud er med os,
ellers vil vi slet ikke kunne gøre det her, mener de begge to.

DRØMSTORT
GUD ER MED DIG

Pons har sin daglige arbejde på gården mens Miranda har
arbejdet i mange år på et plejehjem som sygeplejerske.
Miranda har læst videre til specialiseret sygeplejerske i palliativ
indsats, som er pleje til terminalpatienter. Derved har hun
oplevet at der er et stort behov for flere pladser til mennesker,
med en kronisk sygdomsforløb som samtidig er kommet i sidste
fase af deres liv. Der er mennesker med kronisk sygdomsforløb,
som får behov for et sted hvor der kan tilbydes trygge rammer,
kærlig omsorg og pleje.

På grund af deres sygdomsforløb er det ikke altid nemt at kom
på et hospice og desværre ser vi at de Hospice vi har omkring
os ikke har nok plads for alle, der ønsker plads der. 99 % af
patienterne på hospice har en kræftdiagnose. Og derfor ses i
praksis at patienterne med kronisk sygdomsforløb ønsker et
sted hvor der er fokus på dem. Hospicehjemmet vil derfor være
et sted for dem, som er kommet i terminal fase, men har fået en
henvisning til at komme på et plejehjem eller ikke har mulighed
for at kom på et hospice. Hospicehjemmet er ikke en hospice,
men et friplejehjem til mennesker med kroniske sygdomsforløb
og er kommet i terminale fase.

Miranda og Pons har gået med ideen om at de selv vil starte et
kristent hjemme for disse mennesker i et stykke tid før de
begyndte at dele deres tankerne med nogle andre.
De er kommet et godt stykke videre med deres planer, der er
fundet en bestyrelse for at starte projektet op, jorden hvor der
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Hvad udfordrer jer?
Det som udfordrere os er
at der er mange uvisheder endnu, Vi vil
gerne bygge til 12 beboerne og det betyder
at økonomi delen også er en stor
udfordring, men vi er rigtig glad for vores
bestyrelse som vi kan dele alt med og som
hjælpe os med at få styr på alle opgaverne
der er.

Hvilken ting som I møder når I arbejder
med projektet kan gøre jer glade?
Det som kan gøre os rigtig glade er når vi
mærker at samfundet, hvor vi vil realiserer
hospicehjemmet i, er meget positiv. Det
fandt vi ud af da vi afholdte et informations-
møde, hvor vi gjorde opmærksom på at vi
med vores planer også giver meget tilbage
til samme samfund.

Hvilken begivenhed i jeres liv har haft
stor betydning for jer?
For to år siden var vi med på sommerstæv-
net på Lindenborg, hvor vi var med til et
møde om mission, og hvor vi virkelig blev
bekræftet i at vi skulle i gang med at starte
på vores projekt og at Gud ville være med
os hele vejen, svarede Pons.

Hvad får jer til at blive ked af det og føle
afmagt?
Vi føler afmagt når vi ved at der er et stort
behov for ekstra pladser til terminale
patienter, men det tager så lang tid før man
kan komme i gang, Vi er afhængig af fonde,
som vil støtte os, da projekt er for stor for at
vi kan investere i det som privat person. Vi
har også følt en enkelt gang afmagt når de
politisk ansvarlige nærmest kun snakker om
økonomien, og er negativ omkring projektet.
Men vi også nødt at sige vi har også få en
delt meget positive reaktioner, også fra
politikkerne.

Hvilket karaktertræk ved en person som
skal arbejde i jeres hjemmepleje tiltaler
jer?

Den person skal være omsorgsfuld,
ærlig og skal have stor respekt for
de enkelte beboer hun eller han

skal arbejde med, men også at
respektere eller leve ud fra
kristelig tro siger Miranda.

Hvilken slags litteratur, ud
over Bibelen, sætter I mest

pris på at læse?
Jeg læser meget gerne kristen

romaner, jeg er nu i gang med en af
Francine Rivers. Ellers læser jeg også fag-
litteratur, især om vores projekt, siger
Miranda. Pons er mere til fagblade og
naturligvis Kirkemagasinet!

Miranda og Pons ville gerne gennem kirke-
magasinet fortælle mere om projektet

Hospicehjemmet, så også flere fra menig-
heden vil bede for dem og bestyrelsen, og
alle de udfordringer som vil komme på
deres vej for at opfylde alt hvad der skal til
for at realisere deres store projekt, som
Gud har lagt i deres hjerte.

Vi vil følge dem på deres rejse og hvis du vil
vide mere om projektet så endelig spørg
Miranda eller Pons!

På vejen hjemme tænkte jeg hvor dejligt det
er at drømme stort, og realisere disse
drømme sammen med Gud, hvorfor skulle
det så ikke lykkes.

Vi ønsker Guds rige velsignelse over jeres
projekt!

STORT
GUD ER MED DIG

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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Levende tro indbyder til
undervisningsdag

Vi bruger mere og mere skærmtid,
fordi vi har muligheden,

 men hvordan påvirker det os fysisk,
sjæleligt, åndeligt?  Hvad er

videnskabeligt bevist?

Ønsker du  at blive bedre klædt på som
familie til at håndtere denne spænding.
Det gælder jo ikke bare børnene og de
unge, men i lige så høj grad de voksne.

Vi vil gerne være i dialog med hinanden og
blive mere bevidst om hvor meget tid det

fylder i vores hverdag.

Vi ønsker at bevare nærværet, gøre mere
sammen uden digitale dimser, men også
når vi er online, hvad kan vi lave og gøre
sammen som familie, som styrker troen,

samværet og fællesskabet.

(sociolog, præst i Ålborg
Vineyard,

menighedsplanter ,
meget velbevandret i de

digitale medier.)

Lørdag den

7. September 2019

09.00 - 12.00

Familiepris
50,- kr.

Inklusiv mad

Målgruppe
Forældre med

børn fra 0 til 8
klasse

Underviser
Thomas Willer

Tilmelding SMS
Mette Sloth

20890655
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De 4 kirker der går sammen om
det er Ølgod Menighedscenter,
Pinsekirken i Skern, Betania
Kirkecenter i Blåhøj, og
Vestermarkskirken i Grindsted.
Allerede om torsdagen var der
stor aktivitet med opbygning af
telte, opsætning af stole og
klargøring.

Lørdag eftermiddag var det hele
på plads og klar til at aftenen
kunne starte med lovsangaften
for unge og teenagere.
Deltagerne her var helt op at køre af
glæde for Guds nærvær som de
tydelig kunne mærke, og det
fællesskab de havde med hinanden.

Der var en mulighed for overnatning
hvor man kunne sove i telte der var sat
op, og en pæn flok unge og teenagere
gjorde brug af det.

Søndag morgen var der fællesguds-
tjeneste for teenagere, unge og voksne
hvor Søren Kokkenborg, leder på

Betesda Rehabilitering,
gjorde lidt reklame for
stedet, Bag efter var der
en masse lovsang, ledt af
musikere og sangere fra
alle deltagende
menigheder, i
lovsangsgruppen.

Efter en meget inspire-
rende tale fra Bergur
Skovgaard, der nærmest
har været over hele

jorden for at forkynde
evangeliet, var der
fællesspisning og hygge-
ligt samvær.
Der var også et børnepro-
gram i et specielt for
dagen bygget telt.

Efter programmet var der
fælles oprydning hvor
mange deltog, og da der
var så mange der hjalp
med, var det hele ryddet
væk allerede efter en

time.

Det var dejligt at
være sammen om
at støtte Betesda i
deres fantastiske
arbejde, og at ople-
ve Guds nærvær
med tre andre
menigheder.

Vi glæder os alle-
rede til næste år

FÆLLESGUDSTJENESTE
PÅ BETESDA

Marien van BeestSøndag d. 16. juni havde Betesda Rehabilitering, den eneste kristne
afvænningsklinik i Denmark, lagt bygninger og fantastiske udendørs-
arealer til for at der kunne afholdes fællesgudstjeneste for tredje gang.
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Køerne udenfor Boxen var lange men summede af forventning
til den store aften. Da vi var kommet ind og havde fundet vores
plads, kunne vi følge med i at alle pladserne stille og roligt blev
fyldt op med de ca. 6500 publikummer -på nær pladserne helt
oppe under taget. Dog var der stadig tomt på mange af
pladserne bag scenen.

Da nedtællingsuret begyndte og salen talte med,
væltede det ind med det kæmpe gospelkor bestående
af 1700 sangglade personer i alle aldre - lige fra de
unge mennesker fra Hernings pige- og drengekor til
de ældre sangere, fra kor i hele landet. De gik
målrettet op mod scenen og fyldte pladsen bag
scenen ud, så bagtæppet bestod af kæmpekoret,
hvilket var en smuk og stemningsfyldt kulisse.

Selve showet var afvekslende, tankevækkende og
sjovt. Korsangerne gav den max gas, og gospel-
rytmerne satte gang i hele Boxen. Der var hele tiden
et fint flow i showet, og man kunne gå fra at klappe
sig selv på låret af grin til at sidde og måbe, når der
blev danset ballet samt sunget duet, mens der blev
formet meget livagtige og udtryksfulde figurer på en
lyskasse med sand, som vi alle så på storskærm.
Engle kom ned fra loftet og biblens budskab blev
fortalt gennem sang, digte, dans og sand-damen. Alt sammen
utroligt flot og rørende.

Vi var rigtig mange fra Vestermarkskirken inde til showet og var
alle vidne til, at der blev talt om tro gennem fortællinger fra bl.a.
Wilfredo Gomez, som gik fra at være morder til missionær i et
fængsel i El Salvador, hvor han var med til at omvende et helt

fængsel på knap 2000 indsatte, til en lille og meget
underholdende peptalk fra stand-up komikeren Melvin
Kakooza, som fortalte kort om sin tro. Små indslag med
journalisten Pia (Mia Lyhne) krydrede aftenen, og hun blev til
slut vidne til et lille mirakel.
Det var fint, humorfyldt og uhøjtideligt, og det er bare sundt at
grine sammen. Alt i alt et fantastisk show for både

medvirkende og publikummer i alle aldre. En aften hvor mange
har erfaret at fællessalmen ”Se nu stiger solen” bare bliver helt
særligt, når det synges med 8000 samt bandet AREA.

Livscitatet om, at livet ikke skal tælles i minutter men i
øjeblikke, har helt sikkert føget et lysende øjeblik til i mit liv.

Det kan være svært at få armene ned igen, efter at have været
til de Himmelske Dage i Herning. Intense dage som
kulminerede i det kæmpe Himmelske Show i Boxen.

Susanne Kortegaard
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Jeg forestillede mig,
hvilke opgaver jeg ville
få, og de udfordringer
jeg ville stå overfor, og
selvfølgelig har der
både været opgaver og
udfordringer, men jeg
har været enormt
velsignet med
min tid her.

Og det må siges, ikke kun at være det jeg har gjort
det seneste år, men mere de mennesker jeg har
mødt, der har lært mig noget. Jeg er blevet så
meget klogere på Guds karakter, fra de mennesker
jeg har lært at kende i kirken og ikke mindst lært
utrolig meget om mig selv. Og lige meget hvad der
kommer til at ske i fremtiden, vil jeg altid holde disse
mennesker, og de minder jeg har fået her, tæt til mit
hjerte.

Jeg var velkommen fra første dag og er siden da
blevet passet på og holdt af. Jeg har haft
muligheden for at tage på missionsture, hjælpe til i
fællesskabet, lære et nyt sprog, få ny venner og ikke
mindst gøre det jeg elsker hver dag nemlig at tjene
Gud, tjene andre og blive ovenud velsignet gennem
hele processen.

Jeg er blevet inspireret til at følge Jesus, hvor end
og hver gang Han kalder. Min tid her har været
konsekvensen af netop at gøre det for først gang,
og det har været helt anderledes, og alligevel
hundred gang bedre, end hvad jeg havde forventet.
Selvfølgelig har der været udfordrende tidspunkter,
men disse tider har bragt mig tættere på Gud, og på
de mennesker jeg har omkring mig. Jeg ved nu, at
jeg kan stole på Ham, for Han er altid trofast.

At være en del af denne kirke har lært mig så meget, fået mig
til at vokse og givet mig så mange fantastiske oplevelser.

Så TAK, til enhver person som har gjort denne oplevelse, til
det den er blevet og TAK til Gud for at have en plan, der er
så meget bedre end min egen!

TAKNEMMELIGHED
VOLONTØREN TAKKER AF… Lauren Bebee

Det ene ord, der dukker op i mit hoved, når jeg tænker
på det seneste år, er taknemmelighed. Jeg vidste, at
jeg ville komme til en skøn kirke, og at jeg gik et inter-
essant år i møde, men jeg havde aldrig forventet, at
det ville blive så godt!

Stort telt

Masser af aktiviteterBål

Pris: 25 kr. pr. dag
incl. forplejning

Klassetrin
0 kl. – 5 kl.
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Spisning

Sommerferie
Kids FunTilmelding SMS

til Mette Sloth
20890655
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Hvad vil vil som kirke arbejde med og hvorfor gør vi det egentligt?

Når vi spørger os selv hvorfor, er det
første man tænker på hvad står der i
vores vedtægter om Vestermarkskirkens
formål.
På det sidste menighedsmøde kom vi ind
på hvad vores fælles opgave er; i
Matthæus kap. 16, 18 står der at ”Kirken
er Jesu Kirke.”

Der er tre overordnede årsager til hvorfor
vi er kirke:
● Vi er kaldet til at være disciple, vi skal

fortælle de gode nyheder.
● At gøre disciple, efterfølger af Jesus.
● At herliggøre Jesus.

For at komme tættere på hvad der ligger i
de nævnte årsager havde vi i to omgange
spurgt i menigheden hvad vi skulle
arbejde med den kommende tid.
Ud af de mange forslag der kom frem på
årsmødet 2019 var vi på en rådsdag er
par uger efter kommet frem til 7 punkter vi
vil arbejde med.

De punkter er:
● Personlig kontakt; at lære hinanden

bedre at kende, især de nye i
menigheden, og en opfølgning efter
et års medlemskab.

● Udvikling af personlige tro; at være
kirke for hele familien, i relation til
levende tro.

● Bedre kommunikation; intern i kirken
og eksternt ud af kirken.

● Vi påtænker at arbejde med at
oprette en fond; for at støtte vigtige
projekter (måske i byen), et socialt
islæt eller lign.

● Ansættelse af en administrativ
koordinator; her har vi allerede
godkendelse fra menighedsmødet til
at søge en person til det.

● Ansættelse af teenage/unge præst;
vores Børne og Ungdoms styrelse
(BUS) er netop gået i gang med at
undersøge behovene, en proces der
vil vokse i samarbejde med
menighedsrådet.

● Ansættelse/tilføje ressource i
forbindelse med lovsang; her er der
allerede en aftale med en der
kommer og underviser vores
lovsangsgruppe.

Alle samme fantastiske ting at arbejde
med, for at herliggøre Jesus.

Alle de ting vi her har besluttet som
menighed er for at vi i fremtiden har bedre
muligheder for at nå vores formål som
kirke.
Når vi er tydelige i hvad vi vil - at
herliggøre Jesus - får vi alle sammen
mere ejerskab for vores menighed. Og vi
beder Gud om at han må give os mere
frimodighed til at fortælle de gode
nyheder om Jesus.

At være en del af Vestermarkskirken er
det sammen som at stå i brand for at
tjene vores skaber!

Må Gud velsigne vores arbejde!

HVAD VIL VI SOM KIRKE Marien van Beest
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RELATIONER PÅ TVÆRS

HOLD ØJE MED ET MERE DETALJERET PROGRAM,
DER KOMMER I LØBET AF SEPTEMBER...

PÅ EFTERSKOLEN KILDEVÆLD, TØNDERVEJ 75, KOLDING

DEN 11. - 13. OKTOBER 2019

        Det handler om…
●Din personlige relation med Gud
●Om vores relationer i menighedsfællesskabet på tværs af alder
●Om menighedens relation til vores lokalområde

Programmet bliver planlagt, så der er noget, vi alle
deltager sammen i og noget hvor vi deler os op efter
alder (børn, teenagere, unge og voksne). Vi har lejet en
efterskole så der er god tid til at være sammen og plads
at boltre sig på. Ud over programpunkterne vil der være
tid til at spise lækker mad og hygge sig sammen.

Weekenden starter med
aftensmad fredag og
slutter efter frokost og
oprydning søndag.

Forventet pris 300 kr.
for voksne og 100 kr
for børn - max 800
kr. pr. familie.
Uden overnatning
koster weekenden
50 kr. + betaling for
de enkelte måltider.
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På Grindsted Gymnasium er vi mellem 20-30
personer, der mødes hver tirsdag i den store
spisepause. Vi spiser madpakker og kage sammen,
mens der bliver holdt en andagt.

Udover at mødes om tirsdagen på gymnasiet, holder
vi også kollektiv to gange årligt. Her indtager vi
kronen og bor sammen i en hel uge. Denne uge
bruges på hygge og på at styrke fællesskabet. Når vi
har kollektiv, har vi også vaffeldag, her inviterer vi
hele gymnasiet ned til Kronen. Vi deler vafler ud til
alle, der kommer. Det er gratis, og formålet er at vise,
hvem vi er. Vaffeldagene er som regel meget
populære, og der kommer mange fra gymnasiet over i
Kronen.

Til jul har vi også en tradition om at samle gaver ind til
udsatte børnefamilier sammen med gymnasiet. Sidste
år samlede vi gaver ind til familier på Café
Jydepotten. I alt samlede vi lidt over 100 gaver ind, og
det var tydeligt at mærke, at det betød meget for dem.
KFS arrangerer det, men hele gymnasiet samarbejder
om at købe gaverne.

Et nyt initiativ vi har begyndt er Chill. Det går ud på, at
vi laver et ”light” ungdomsmøde. Formålet med mødet
er at åbne op for vores tro. Efter mødet spiser vi kage,
drikker kaffe, spiller spil og hyggesnakker. Chills
formål er at række ud til de ikke-kristne studerende. Vi
har holdt Chill én gang indtil videre, og vi har planer
om at fortsætte.

For mig betyder KFS, at man har et fællesskab med
de andre kristne på gymnasiet. Det gør, at man ikke
er alene med sin tro, man står sammen. Vi har et godt
fællesskab med hinanden. Vi forsøger at gøre en
forskel og dele ud af vores tro gennem blandt andet
vaffeldag, Chill og julehjerterne.

En af mine venner har også sagt; ”Man har en dybere
connection. Når man mødes på gangene, smiler man
lige til hinanden, og så ved man, at man ikke er
alene.”

KFS står for kristeligt forbund for
studerende, det er et fællesskab for unge
studerende, der i hverdagen kan mødes og
være sammen og dele tro.

Jesper Slob

DEN KRISTNE TRO PÅ

GYMNASIET
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