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”Hvad er det, som de fleste 
mennesker ønsker mere end 
noget andet? Det kan være man-
ge forskellige ting, men om du er 
ung eller voksen, så ønsker de 
fleste af os at være en del af en 
vindergruppe. Vi vil gerne bidrage 
til synlige og konkrete resultater, 
og hvis vi kan se at vores bidrag 
gør en forskel, melder mange sig 
gerne på banen. Man vil gerne 
føle spændingen, og opleve dynamikken 
ved at være involveret i noget, der ganske 
enkelt fungerer, eller er en succes.   
 
Hvis man kunne lave opskriften på suc-
ces, var der sikkert mange flere eksempler 
på dette i vores liv. En af de vigtige ingredi-
enser jeg ville fremhæve, er de vedvarende 
små ting, såsom i længden gør en stor for-
skel. Mange mennesker undervurderer de 
små ting, fordi de er fokuseret på de store 
ting som er synlige.  
 
Derfor er det svært at se det fantastiske ved 
de små ting som bibellæsning, bøn, søvn, 
sund kost, punktlighed og motion. Ikke de-
sto mindre er det de ting, som i en kontinu-

erlig og vedvarende rytme, skaber både 
fremdriften, og de store forskelle på den 
lange bane. De er ligesom små skub på det 
store svinghjul, som efterhånden får mere 
og mere fart på. 
 
Når man begynder at føle fremdriftens 
magi, og ser konkrete resultater, og når 
man kan mærke svinghjulet begynde at ac-
celerere i fart – så stiller langt flertallet op for 
at skubbe svinghjulet. 
 
Vi skal hjælpe hinanden til både at have 
fokus på de små vigtige ting, men også 
hvordan de påvirker det store svinghjul, så 
vi med fælles hjælp kan skabe den fremdrift, 
som vi alle ønsker ved Guds hjælp og nåde. 

Af Charley Stephansen, Præst 

3 www.vestermarkskirken.dk 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    SOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNE    

Jeg skal på sommerstævne igen i 
år, fordi det altid er en rigtig god 
oplevelse at være af sted. Hver 
gang jeg er kommet hjem fra som-
merstævne, har det altid været med 
et smil på læben, en masse nye 
gode oplevelser og indtryk, og en 
lyst, større end nogensinde før, til at 
søge Gud. 
 
Hvert år er der, i hvert fald for mit 
vedkommende, sket noget nyt og 
spændende både mht. aktiviteter og 
undervisning, og jeg har en stærk forvent-
ning om, at tilfældet vil være det samme i år.  
 
En af de ting jeg godt kan lide ved at være 
af sted er, at man har et rigtig godt fælles-

skab med de mennesker der er omkring en, 
og der er altid en fantastisk god stemning.  
Undervisningen er også en af de ting, der 
ligger på plussiden når det drejer sig om 
sommerstævne. Der er noget for alle alders-

grupper og man kan møde op til 
lige det man selv har lyst til. 
 
Alt i alt er det bare skønt at være af 
sted og altid en positiv oplevelse! 

Anneli Engslund 

Af Frank Engslund HVORFOR?
 

Redaktionen har været ude og spørge et par tidligere del-
tagere på det årlige sommerstævne i Missionsforbundet 
hvorfor de har været med - og skal med igen i år. 

FÆLLESMØDE
FÆLLESMØDE
FÆLLESMØDEFÆLLESMØDE    
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    SOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNE    

Jeg kan varmt anbefale at tage på stævne 
til Lindenborg. Vi var med sidste år.  
 
Min oplevelse af det var, at der foregik rigtig 
meget både for børn, teenagere, unge og 
voksne. Der var rig mulighed for at få god 
opbyggende undervisning, søge Gud, og gå 
derfra med en stor velsignelse. 
 
Det var også en stor oplevelse at være sam-

men med søskende fra andre menig-
heder og opleve det åndelige fælles-
skab. 
 
Det var også godt at være sammen 
med vores egen menighed på en 
helt anden måde end herhjemme. 
Have tid til en snak, hygge, spise 

sammen 
og nyde 
børnenes 
leg.  På 
den måde 
kommer vi 
til at kende 
hinanden 
bedre. 
 

 
Campingpladsen er rigtig god, ligger 
midt i naturen med gode muligheder for 
gåture eller bare slappe af og nyde 
livet. Der er gode muligheder for ind-
køb i nærheden så man selv kan lave 
mad.             

Erna Pedersen. 

DERFOR!!! 

MENIGHEDS
FÆLLESSKAB

MENIGHEDS
FÆLLESSKAB

MENIGHEDS
FÆLLESSKAB

MENIGHEDS
FÆLLESSKAB

    

OPVASKOPVASKOPVASKOPVASK    

SAMTALERSAMTALERSAMTALERSAMTALER    
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    ”GIV EN HÅND” DAG”GIV EN HÅND” DAG”GIV EN HÅND” DAG”GIV EN HÅND” DAG    

Lørdag den 12. april var ca. 35 personer 
samlet i kirken til morgenmad. Årsagen var 
arrangementet ”Giv en hjælpende hånd til 
Grindsted”, der var stablet på benene i samar-
bejde med Dansk Folkehjælp. 
 
Mange i Vestermarkskirken har de sidste år 
ytret ønske og længsel efter at vi som kirke 
engagerede os i lokalsamfundet, med det 
formål at kunne vise noget mere konkret om-
sorg i form af praktisk at hjælpe mennesker.  
 
Mange mennesker er ramt af sygdom eller 
andre belastninger som gør at de er blevet 
mindre mobile og dermed får svært ved at 
gøre praktisk arbejde. Samtidig er konsekven-
serne i vores globaliseret samfund ofte, at 
familien og netværk ikke længere er i nær- 

 
 
 
 
 
 
heden i det omfang som det var tidligere. 
Derved sidder mange primært ældre tilbage  
og ser sig ikke i stand til få gjort mere i hjem-
met end deres hjemmehjælper kan udføre i 
den sparsomme tid, de har fået tildelt.  
 
Efter stor mediedækning af ugeavisen og 
Jyske Vestkysten, var der kommet ca. 12 
henvendelser fra mennesker som havde brug 
for hjælp. Alle dem som henvendte sig var 
meget positive over for tilbuddet om en hjæl-
pende hånd.  

 
Omsorgsgruppen i Vester-
markskirken som er initiativ-
tager til arrangementet, vid-
ste godt, at det ville være 
svært at få folk til at spørge 
om hjælp. Det blev også be-
kræftet, fordi dem som fik 
hjælp er blevet opmuntret af 
naboer eller hjemmehjælper 
til at opsøge kirken, før de 
endelig har ringet og spurgt 
om hjælp.  

Af Charley Stephansen, Præst 
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Omsorgsgruppen har også kontaktet lede-
ren for hjemmeplejen og plejecentrene, for 
at spørge om de ville informere deres hjem-
mehjælpere om arrangementet. Det har de 
taget godt imod og hjemmehjælperne i Grind-
sted har gjort brug af tilbuddet og informeret 
dem som kunne have brug for hjælp. 

Ud over de lokale aviser, som har været me-
get behjælpelige med at sprede kendskabet til 
arrangementet, har Rema 1000 og Kvickly 
sponsoreret morgenmad og frokost til samtlige 
deltagere. 
 
Den taknemmelighed som folk har udvist, 
gjorde at hjælperne gik hjem med næsten 
mere energi og glæde, end da de kom. Flere 
har sagt, at når ens hjælp og indsats gør så 
stor forskel i menneskers liv og hverdag, så 

får man endnu mere lyst til at gøre det igen en 
anden gang.  
 
Evangeliet - betyder de gode nyheder, og 
det var Jesu hensigt at det både skulle kom-
me til udtryk i ord og gerninger. Jesus siger i 
Mattæus evangeliet 25:40 Alt hvad I har gjort 
mod en af mine de mindste, det har I gjort 

mod mig. Vi ønsker i Vestermarkskirken at 
formidle evangeliet med begge hænder, hvor 
ord og gerninger går hånd i hånd. 
 
Det er ikke sidste gang vi har sådan et ar-
rangement, og vi oplever at denne dag har 
kickstartet omsorgsarbejdet uden for Vester-
markskirken og det nok stille og roligt skal 
vokse. Stor tak til alle som gjorde en kæmpe 
indsats.  

FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    ”GIV EN HÅND” DAG”GIV EN HÅND” DAG”GIV EN HÅND” DAG”GIV EN HÅND” DAG    
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    TILBAGEBLIKTILBAGEBLIKTILBAGEBLIKTILBAGEBLIK    

Fredag d. 21. marts var 
amerikanske Bensonwe-
lls (et YFC gæstelærer-
band) i Grindsted.  

 
YFC sælger sine bands på betal for et og få 
to. Først var der Growmøde i caféen med 
Growlovsang og forkyndelse. Efterfølgende 
var der  koncert i kirkesalen, og i øvrigt havde 
Rizky Stay Awake døgn samme aften. 
Omkring kl. 01.00 rykkede Bensonwells ned 
på byens værtshus La Flamme og gav en 
yderligere gratis koncert down town.  
 
Byens unge modtog koncerten 
med stor applaus og sad fuld-
talligt og ventede i spænding 
efter forrige gang i efteråret med 
We Are Leo fra USA, en koncert som 
gav god omtale og lagde godt op til koncert 
nr. 2. Grow gik amok og 
satte liv i 
koncerten 
sammen med 
andre kristne 
som støttede op. 
Bensonwells er nok 
et lovsangsband, men 
de forstod at trykke den 
af for gymnasiets unge i 
Flammens kælder.  

Værtshushol-
deren satte 
kors på sin  
Facebook  
profil og  
spurgte  
ivrigt;  
hvornår  
kommer  
I igen?  
Vel sagtens fordi Grow’s ide sætter gang i 

festen, men vi tror på at dette er 
med til at gøde jorden iblandt 

byens unge, der hvor de 
færdes.  

 
Vi kan mærke, 

at vi på Grow mø-
derne får mere og mere 

hul igennem til unge ude fra 
byen, fordi vi gennem koncerter-

ne og Grow møderne viser et kirkeligt 
billede, som de begynder at tænde på. 
 
Sidst så vi det fredag d. 4. april med 
De 7 Bryllupper fra TV2, hvor 
gymnasieelever igen kom på 
besøg og lod sig udfordre på 
de etiske værdier omkring 
kæresterier. 

Af Gert Bjørsted, Ungdomspræst 



 

 

 
Mødetidspunkt: mandage  
på værkstedet kl. 17.30 - 20.00. 
på banen kl. 16.45 - 20.00 
Kontaktperson: Rasmus Rasmussen,  
tlf. 2536 3974, mail: rasmus.rasmussen@live.dk 

MAJMAJMAJMAJ    
Fredag d. 2.  
Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 16.  
Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 30.  
Ungdomsmøde kl. 20.00 
 

    

JUNIJUNIJUNIJUNI    
Fredag d. 13.  
Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 27.  
Ungdomsmøde kl. 20.00 

Ungdomspræst: Gert Bjørsted, tlf. 6170 0504,  
mail: bjorsted@gmail.com 

   

  Bæver/ Junior/   
  Ulve  Trop  
  0. - 3. kl. 4. - 7. kl. 
MAJMAJMAJMAJ    
Weekend 2. - 4.:   Vandretur 
Mandag d. 5. Den røde blomst Forberede løb til ulvene 
Mandag d. 12. Juniorer laver løb Løb for ulvene 
Mandag d. 19. Den røde blomst Kompas 
Mandag d. 26. Lejrforberedelse Lejrforberedelse 
Weekend 28. - 1. Floklejr  Floklejr 

 
    
  Bæver/ Junior/   
  Ulve  Trop  
  0. - 3. kl. 4. - 7. kl. 
JUNIJUNIJUNIJUNI    
Mandag d. 2.  Ingen møde Ingen møde 
Mandag d. 9.  Pinseferie Pinseferie 
Mandag d. 16. Billedaften Billedaften 
Mandag d. 23. Skt. Hans - ingen møde 
 

Seniorer møde efter aftale, 
primært weekends. Kontakt 
gruppeleder for information. 

VESTERMARKSKIRKENS BØRN & UNGEVESTERMARKSKIRKENS BØRN & UNGEVESTERMARKSKIRKENS BØRN & UNGEVESTERMARKSKIRKENS BØRN & UNGE 

SPEJDERNE I VESTERMARKSKIRKENSPEJDERNE I VESTERMARKSKIRKENSPEJDERNE I VESTERMARKSKIRKENSPEJDERNE I VESTERMARKSKIRKEN 

Mødetidspunkt: kl. 17.00 - 18.30 i Fløjen i kirken. 
Gruppeleder: Lisbeth Lysholm, tlf. 2344 9009, mail: fl@f-lysholm.dk 

VGK GOKARTKLUBVGK GOKARTKLUBVGK GOKARTKLUBVGK GOKARTKLUB 

Der er spisning før hver møde kl. 18.30 
for kun 30 kr. Efter mødet er der åben 
café med salg af slik, sodavand og 
andet godt. 

 

MAJMAJMAJMAJ    
Søndag d. 4. Peters svigt og Jesu 
tilgivelse 
Søndag d. 11. Tro og tvivl 
Søndag d. 18. At bede 
Søndag d. 25. At blive set af Jesus 
 

    
JUNIJUNIJUNIJUNI    
Søndag d. 1. Kr. Himmelfart 
Søndag d. 8. Pinsedag - Helligån-
dens gerning 
Søndag d. 15. Stjernetræf 
Søndag d. 22. Bibelkendskab 
Søndag d. 29. Bibelkendskab 

Børnekirken mødes under 
gudstjenesten hver søndag og 
er opdelt i hhv. Børnehave– og 
Skolegruppe. 
Kontaktperson: Randi Hov-
gaard, tlf. 2683 6200,  
mail: randi-
morten@infogrindsted.dk 

BØRNEKIRKEN I VESTERMARKSKIRKENBØRNEKIRKEN I VESTERMARKSKIRKENBØRNEKIRKEN I VESTERMARKSKIRKENBØRNEKIRKEN I VESTERMARKSKIRKEN 

 

MAJMAJMAJMAJ    
Torsdag d. 1. Hangout 
Torsdag d. 8. Lagkageløb 
Torsdag d. 15. Hangout 
Torsdag d. 22. Teatersport 
Torsdag d. 29. Hygge 
 

    
JUNIJUNIJUNIJUNI    
Torsdag d. 5. Freesbee golf 
Torsdag d. 12. Hangout 
Torsdag d. 19. Sommerafslutning kl. 
  18.00 - 21.30. Husk 
  egenbetaling spis- 
  ning og fodboldgolf. 
Mandag d. 23. Skt. Hans aften 

Mødetidspunkt: torsdag  
kl. 19.00 - 21.00 i Nordsalen. 
Kontaktperson: Klaus Fisker,  
tlf. 2246 0614,  
mail: klaus_fisker@hotmail.com 

RIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUBRIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUBRIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUBRIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUB 



 

Torsdag 1. 09.30 Bedemøde for kvinder. Ribersvej 154, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 2. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Søndag 4. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke, nadver og kollekt 
Mandag  5. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 6. 09.30 Bedemøde for Israel 
Onsdag 7. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 8. 09.30 Bedemøde for kvinder. Vestergade 35, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Søndag 11. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
   Efterfølgende kirkefrokost 
Mandag 12. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 13.  Et døgn med bøn 
Onsdag 14. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 15. 09.30 Bedemøde for kvinder. Ulknudvej 6, Ansager 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 16. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Søndag 18. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
Mandag 19. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 21. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 22. 09.30 Bedemøde for kvinder. Nollundvej 77, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 23. 17.30 KidsFunNight 
Søndag 25. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Gert Bjørsted - Børnekirke 
Mandag 26. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Velgørenhedskoncert med Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 28. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 29. 10.30 REFO Gudstjeneste. Efterfølgende middag med tilmelding (se andet sted i bladet) 
  14.30 REFO m/Jens Sørensen 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 30. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
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PROGRAM MAJ 2014PROGRAM MAJ 2014PROGRAM MAJ 2014PROGRAM MAJ 2014 
Vestermarkskirken 



 

Søndag 1. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke, nadver og kollekt 
Mandag 2. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 3. 09.30 Bedemøde for Israel 
Onsdag 4. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 5. 09.30 Bedemøde for kvinder. Solvej 32, 2. sal tv 
  19.00 Rizky Biznezz 
Søndag 8. 09.45 Bøn 
  10.30 Pinsegudstjeneste. Taler: Gert Bjørsted - Børnekirke 
   Efterfølgende kirkefrokost 
Tirsdag 10.  Et døgn med bøn 
Onsdag 11. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 12. 09.30 Bedemøde for kvinder. Nørre Torv 4, 3. sal lejl. 5 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 13. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Lørdag 14.  Stjernetræf - Børnekirkeweekend 
Søndag 15. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Jens Fischer Nielsen - Børnekirke,  
Mandag 16. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 18. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 19. 18.00 Kærlighedsmåltid 
Søndag 22. 09.45 Bøn 
  10.30 Påskegudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
Mandag 23.  Skt. Hans Aften 
Onsdag 25. 19.00 Bøn i kirken 
Fredag 27. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Søndag 29. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen -  Børnekirke 

PROGRAM JUNI 2014PROGRAM JUNI 2014PROGRAM JUNI 2014PROGRAM JUNI 2014 
Vestermarkskirken 



 

MØDER OG ANDET I VESTERMARKSKIRKENMØDER OG ANDET I VESTERMARKSKIRKENMØDER OG ANDET I VESTERMARKSKIRKENMØDER OG ANDET I VESTERMARKSKIRKEN 

 

 

 

MAJMAJMAJMAJ    
Søndag d. 11. Kirkefrokost kl. 12.00 
 
JUNIJUNIJUNIJUNI    
Søndag d. 8.  Kirkefrokost kl. 12.00 
 
 

CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK     
PRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERER 

Booking af lokaler til enkeltstående arrangementer i Vester-
markskirkens lokaler skal ske ved henvendelse til Henrik 
Kjeldgaard på henrik@vestermarkskirken.dk 

LOKALEBOOKINGLOKALEBOOKINGLOKALEBOOKINGLOKALEBOOKING 

WWW.VESTERMARKSKIRKEN.DKWWW.VESTERMARKSKIRKEN.DKWWW.VESTERMARKSKIRKEN.DKWWW.VESTERMARKSKIRKEN.DK    

 

 

SOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNE    
Søndag d. 20. - Lørdag d. 26. juli 
på Efterskolen Lindenborg 
 
Mission i Fokus Mission i Fokus Mission i Fokus Mission i Fokus ----    RumænienRumænienRumænienRumænien    
7. - 21. september 

VIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOER 

 

 
MAJMAJMAJMAJ    
Kristi Himmelfartsdag Torsdag d. 29. kl. 10.30 og kl. 
14.00 
Besøg af Jens 
Sørensen 
 

Kontaktperson: Gert Kruse. Tlf. 7529 7642 eller 
3029 7742. Mail: hg.kruse@mail.dk 

REFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDET 

CV: 
- Uddannet sygeplejerske, uddannet teolog ved 
Ansgar   
teologiske  Seminar.  
- Udsendt som missionær af DDM i 1978 til Grønland 
- pioner i missionsarbejde der.  
- Forstander på sygehuset i Illulissat.  
- Videregående uddannelse ved Århus Universitet.  
- Efterfølgende været leder af Dueslaget i Grindsted. 
- Præst i Missionsforbundets menighed i Brovst.  
- Leder af plejehjem i Norge.  
- Ansat i Apostolsk Kirke i Vejle.  
- Har arbejdet som psykiatrisk sygeplejerske i Grøn-
land fra 2008 sammen med menighedstjeneste der.  
- Har deltaget i byggeprojekter såvel i Vejle som på 
Grønland. 

 

 

MAJMAJMAJMAJ    
Lørdag d. 17. Annette Lundgaard - 50 år 
Fredag d. 30. Apel Lukas - 70 år 
 
Vestermarkskirken ønsker hjertelig tillykke. 

MÆRKEDAGEMÆRKEDAGEMÆRKEDAGEMÆRKEDAGE 

Dagen begynder med Gudstjeneste kl. 10.30. 
Efterfølgende middag.  
Kl. 14.00 fortæller Jens Sørensen oplevelser fra 
sit liv. Tilmelding nødvendig til middag - tilmel-
ding på tlf. 2460 4193. 
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FOKUSFOKUSFOKUSFOKUS    

Ja du hørte rigtigt. Kan unge 
side stille i tre dage og holde 
konference? 
Vi gør forsøget på en ikke 
særlig opreklameret ung-
domskonference.  

 
ALL IN er teamet af gymnasieunge fra det 
ganske land på tværs af kirkeskel. Efter 
efterskoletiden i Mariager samledes ca. 18 
unge brændende kristne med lyst til at under-
vise, forkynde, synge og spille. I Missionsfor-
bundet i Nordjylland primært Vadum, Tylstrup, 
og i Skywalk Randers samt i Baptiskirken i 
Aalborg, er der unge med som har været to-
neangivende i ALL IN visionen. 
 
Teamet er kendt for sin vision om at samle 
danske unge ude i kirkerne til at nærme sig 
Jesu hjerte og være en røst på skoler og i 
næromgivelser. Et initiativ som unge fra Va-
dum og Aalborg Missionsforbund i denne 
gruppe satte i søen var Break. En bønnegrup-
pe der samles på gymnasiet og beder sam-
men hver eneste uge. I Aalborg er der ca. 50 
unge som samles til bøn. 
 
Disse unge har rejst landet tyndt de seneste 
tre år og er nu snart færdige på Gymnasiet, da 
de til foråret springer ud som studenter. Derfor 
har vi i sidste øjeblik valgt at invitere dem til at 
berige vore unge i nærområdet af Grindsted.  
 

De medvirker med lovsang fredag aften til 
UNITE - Evangelisk Alliances tværkirkelige 
samarbejdsgruppe for IM, KFS og frikirker. 
Mødet holdes i Vestermarkskirken. Lørdag 
kører med møder og seminarer. Søndag leder 
ALL IN lovsang og kommer med vidnesbyrd til 
Vestermarkskirkens egen gudstjeneste.  
 
Glæd dig, mange af dem er kendte aktører i 
Missionsforbundets egne lejrtraditioner på 
børnelejr, Crozzroads samt sommerstævnet. 

9. - 11. MAJ 
Af Gert Bjørsted, Ungdomspræst 



 www.vestermarkskirken.dk 14 

INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

Jeg kender hende mest som den der synger 
eller spiller på klaver i lovsangsgruppen når 
det er Gudstjeneste i Vestermarkskirken. 
Den anden dag besøgte jeg hende for at have 
kaffesnakken. 
Da vi mødtes en aften kl. 20.00 var kaffen lige 
ved at være klar, og vi kunne komme i gang. 
 
Rita Belland er født og vokset op i 
Norge og hun kom første 
gang som ung pige til 
Danmark i 1996 hvor 
hun fik en volontør 
plads i Vester-
markskirken.  
Efter et år i prak-
tik og en hel 
masse gode op-
levelser vendte 
hun tilbage til 
Norge til hendes 
familie. Men hun 
kunne ikke bare 
glemme de gode ven-
ner og dejlige oplevelser 
hun havde i det år i Danmark. 
 
I 1998 kom hun igen for at blive, i dag er hun 
gift med Peter og de har to drenge Christoffer 

på 8 og Fillip på 6 
år. Hun har fået 
en pædagog-
uddannelse og  
arbejder som hjemmevejleder med udviklings-
hæmmede. Rita og Peter bor i Grindsted og 
trives godt der hvor de bor. 
 

Jeg havde også de 7 spørgsmål med 
som vi gik igennem med kaf-

fesnakken. 
 

Hvad gør at du vir-
kelig stortrives? 
Jeg stortrives når 
jeg er sammen 
med familie eller 
venner og vi hyg-
ger os sammen. 
 

Hvad udfordrer 
dig? 

Det udfordrer mig når 
der sker ændringer på 

mit arbejde eller i kirken. 
Når det kommer på tale vil jeg 

gerne sætte mit fingeraftryk på det. 
Det er også vigtigt for mig at jeg bliver udfor-
dret i min tro, siger Rita. 

Af Marien van Beest 

KA
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

Hvilke ting som du møder i din hverdag 
kan gøre dig glad? 
Udover det som jeg har nævnt før nyder jeg at 
drikke en kop kaffe i stilhed om morgen. 
 
Hvad får dig til at blive ked af det og måske 
føle afmagt? 
Jeg bliver ked af det når jeg bliver svigtet, 
men også når jeg selv svigter andre. 
Også når der sker uretfærdighed for en selv 
og også for ens venner. 
Jeg bliver hurtig ked af det når jeg er træt eller 
f.eks. når kirken ikke fungerer, nævner Rita. 
 
Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor 
betydning for dig? 
Helt klart da jeg flyttede til Danmark. 
 
Hvilke karaktertræk ved en person tiltaler 
dig? 
Ærlighed. Det man siger skal man gøre! 
 
Hvilken slags litteratur ud over Biblen sæt-

ter du højest pris på at læse? 
Jeg læser ikke bøger i dag, jeg synes ikke jeg 
har tid til det. Men jeg er overbevist af min 
svigerinde at jeg skal læse bogen ”Værdifuld, 
bliv den du er” - når hun er færdig med at læ-
se den. Man bliver klogere på sig selv, og det 
er ok hvem man er. Så der glæder jeg mig til. 
 
Efter vi kom igennem de 7 spørgsmål nævner 
både Rita og Peter hvor glade de er for at 
kunne spille og synge i kirken. Peter med bas 
guitar og Rita på klaver. Det er ikke lige det 
som hun tænkt på da hun kom til Danmark i 
1996 første gang. 
 
Tiden gik godt, og da jeg tog afsked og kørte 
hjem tænkte jeg det ligner nærmest et eventyr 
med en ung pige der kom til Danmark fra Nor-
ge. 
 
Det kan vi være glade og taknemmelige at 
hun gjorde det. Taknemmelige for det I bidra-
ger med i vores kirke. 

    
    
    

    
Gå ikke glip at årets fedeste weekend i børnekirken. Gå ikke glip at årets fedeste weekend i børnekirken. Gå ikke glip at årets fedeste weekend i børnekirken. Gå ikke glip at årets fedeste weekend i børnekirken.     
Vi samles til stjernetræf lørdag morgen, gir’ den gas og hygger Vi samles til stjernetræf lørdag morgen, gir’ den gas og hygger Vi samles til stjernetræf lørdag morgen, gir’ den gas og hygger Vi samles til stjernetræf lørdag morgen, gir’ den gas og hygger 
max. hele dagen og sover sammen. max. hele dagen og sover sammen. max. hele dagen og sover sammen. max. hele dagen og sover sammen.     
Søndag inviteres forældre og søsken-Søndag inviteres forældre og søsken-Søndag inviteres forældre og søsken-Søndag inviteres forældre og søsken-
de på morgenkaffe.de på morgenkaffe.de på morgenkaffe.de på morgenkaffe.    
Hvis man bruger ble, bedes man med-Hvis man bruger ble, bedes man med-Hvis man bruger ble, bedes man med-Hvis man bruger ble, bedes man med-
bringe en montør bringe en montør bringe en montør bringe en montør     
(andre voksne er også velkomne) (andre voksne er også velkomne) (andre voksne er også velkomne) (andre voksne er også velkomne)         
Med venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsenMed venlig hilsen    
BørnekirkenBørnekirkenBørnekirkenBørnekirken    

14. - 15. JUNI 2014 
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Glimt fra et år i Chiang MaiGlimt fra et år i Chiang MaiGlimt fra et år i Chiang MaiGlimt fra et år i Chiang Mai    

FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    THAILANDTHAILANDTHAILANDTHAILAND    

For lige at få det på det 
rene hedder jeg Line og 
er 19 år gammel. Jeg be-
finder mig lige nu i Chiang 
Mai, Thailand. Her har jeg 

været siden 3. august, og hvis 
alt går efter planen flyver jeg 
mod Danmark igen 17. juni. Jeg 
bruger tiden på at være dorm-
assistent på et at OMF's dorms. 
 
Før jeg rejste herned, prøvede 
jeg rigtig mange gange at forkla-
re, hvad et dorm og en dorm-
assistent er – ofte med reaktio-
nen: ”Nårh, så det er et børne-
hjem/kostskole.” Men det er 
ingen af delene. Børnenes for-
ældre lever nemlig i bedste velgående som 
missionærer rundtomkring i Sydøstasien. 
Kostskole er måske mere dækkende, men vi 
står ikke for selve undervisningen, da børnene 
går på Chiang Mai International School. 
”Familie” eller ”hjem” er nok mere dækkende – 
i hvert fald på hverdagsbasis.  
 
Min ”familie” består af 11 børn mellem 7 og 
18 år (hovedsageligt teenagedrenge), de au-
stralske ”forældre” Peter og Rachael – og så 
mig. Min rolle i hele cirkusset er sammen med 
Pete og Rachael at skabe en hverdag – altså 
sørge for at børnene kommer til og fra skole, 

hjælpe med lektier, købe ind, spille wii, se film, 
ordne aftensmaden, holde kontakt til forældre-
ne, deltage i møder, udflugter og en frygtelig 
masse sport! Nogle af de mere unikke projek-
ter, vi har kastet os ud i, indebærer at lave 

kostumer til 8 minions, at bage 300 brownies 
på en eftermiddag og at beklæde en manne-
quin overkrop i ”Guds rustning”. 
 
Nogle fridage leger jeg turist med to andre 
piger, som også er dorm-assistenter. Vi tager 
på natbazar, i biografen, besøger vandfald, får 
massage, madlavningskursus og meget mere 
– Chiang Mai er en fed by! ”Uheldigvis” er jeg 
nødt til at rejse udenlands og søge om visum 
igen hver 3. måned. Indtil videre har dette 
bragt mig til Kuala Lumpur og Hong Kong, og i 
starten af april starter to ugers eventyr i Viet-
nam – så helt uheldigt er det faktisk ikke! 

Af Line Kock Jensen 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    THAILANDTHAILANDTHAILANDTHAILAND    

Det er alt det her, og meget mere, der gør, 
at jeg elsker min hverdag! De her børn har 
en fuldstændig anderledes opvækst end min 
egen hjemme på Nollundvej – og jeg er så 
privilegeret at være en del af den, på godt og 
ondt, for et års tid. Det er helt utroligt givende 
at være omringet af så mange kulturer døgnet 
rundt – for eksempel taler vi for 
eksempel 15 sprog i huset! Det 
har lært mig at reflektere over min 
egen danske kultur, samfund og 
sprog: Utroligt mange danske ord 
indeholder dyr – vandslange, grav-
ko og gummiged. 
 
Jeg bliver kastet ud i en masse 
uventede situationer, der styrker 
min ansvarlighed, selvstændighed 
og problemhåndtering. ”Monday 

Disasters” er blevet et helt begreb, for mærke-
lige ting sker altid om mandagen, når jeg er ”in 
charge”. 
 
Selvfølgelig har jeg også oplevet udfordringer, 
frustrationer og dage, der synes endeløse. 
Jeg havde aldrig været væk fra min familie 
længere end én uge, og jeg har da haft hjem-
ve. Men jeg må indrømme, at det har været 
meget "nemmere" end forventet - min nye 
"familie" har givet mig sådan en tryghed. 
 
Når jeg først kommer i gang, er det svært at 
stoppe! Jeg har en blog 
(thailandturretur.blogspot.dk), hvor jeg skriver 
om mine oplevelser og tanker – ellers må I jo 
spørge mig, når jeg kommer hjem. 
 
Til sidste vil jeg varmt anbefale et sabbatår 
– du lærer så meget om Gud, om dig selv, og 
får en masse gode oplevelser, der er mere 
værd end mange års studier. Selvfølgelig 
helst som boarding home assistant!" 
 
Guds velsignelse. 
Hilsen Line 
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INFOINFOINFOINFO    

 

Vestermarkskirken er en åben kirke, 
der byder alle velkomne. Det er en 
selvstændig kirke, der selv er an-
svarlig for indhold, stil, økonomi, 
ansættelser m.v.  
 
Vestermarkskirken vil gerne kendes 
på følgende værdier: 
• Imødekommenhed 
• Engagement 
• Levende tro 
• Sammen på vej 
• Bibelsk forankring 
 
Vestermarkskirken har samme 
trosbekendelse som Folkekirken og 
samarbejder med de øvrige kirker i 
Grindsted. 
 
Kirken har et arbejdsfællesskab 
med en række andre kirker i Dan-
mark  -  De t  Danske  Mis -
sionsforbund. Læs mere på 
www.missionsforbundet.dk.  
 
På verdensplan er kirken repræ-
senteret i mange lande, og har et 
aktivt internationalt missions- og 
nødhjælpsarbejde.  
 
Ledelse  
Vestermarkskirken ledes af et me-
nighedsråd på syv personer. Større 
beslutninger træffes på menigheds-
møder, som afholdes 5-6 gange i 
løbet af året.   
 
Læs mere om kirken på 
www.vestermarkskirken.dk 

Formand for menighedsrådet 
Marien van Beest 
2231 6041 
marien@vestermarkskirken.dk 
 
Præst 
Charley Stephansen 
9797 1917 
charley@vestermarkskirken.dk 
 
Ungdomspræst 
Gert Bjørsted 
6170 0504 
bjorsted@gmail.com 
 
Praktisk koordinator 
Gitte Johansen 
PT SYGEMELDT. 
 
Økonomi 
Ole Jensen 
3034 3211 
regnskab@vestermarkskirken.dk 
 
Smågrupper 
Charley Stephansen  
9797 1917 
charley@vestermarkskirken.dk 
 

Bønnekæde 
Tove Andersen 
5313 0535 
tovejulandersen@gmail.com 
 
Formand for  
Børne & Ungdomsarbejdet 
Maria Bjørsted 
5196 6788 
bus-formand 
@vestermarkskirken.dk 
 
Gospelkoret Room4Joy 
Erhardt Fisker 
7532 4008 
erhardt@vestermarkskirken.dk 
 
REFO (Seniorgruppe) 
Gert Kruse 
7529 7642 
hg.kruse@mail.dk 
 
Søndagsbrevet og Nyhedsmail 
Mona Bergholt 
2073 5063 
nyhed.vestermarkskirken 
@gmail.com 
Deadline hver torsdag kl. 12.00 

KontaktpersonerKontaktpersonerKontaktpersonerKontaktpersoner    

Kirkebladet udkommer hver anden måned  
(januar - marts - maj - juli - september - november). 
Deadline for indlæg til kirkebladet er d. 10. i måneden før udgivelse 
(februar - april - juni - august - oktober - december). 

Redaktionsgruppen modtager meget gerne konstruktive idéer og forslag til indhold 
og layout, samt indlæg der ønskes trykt i kirkebladet. 

Kirkebladsredaktion 
Peter Bergholt - peter@vestermarkskirken.dk 
Frank Engslund - frank@vestermarkskirken.dk 
Marien van Beest - marien@vestermarkskirken.dk 
Charley Stephansen - charley@vestermarkskirken.dk 

info@vestermarkskirken.dk - www.vestermarkskirken.dk  
Bank: Den Jyske Sparekasse, konto nr. 9686 074 000 2341  
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FOKUSFOKUSFOKUSFOKUS    

Ved du at vi i dag har et udbredt velkomst 
team i kirken? 
 
Det har vi i form af folk der står hver søndag 
ved receptionen i kirken og byder velkommen 
og giver informationer når der er et behov. 
 
Det har vi også i form af velkomst teamet 
som hilser på alle der går ind i kirkesalen hvor 
de også får søndagsbrevet. 
 
Det har vi i form af vores kirkevagter der står 
for det praktiske i kirken og som også hjælper 
med at byde folk velkommen. 
 
Det fungerer godt, men vi kan gøre det bedre 
endnu. 

 
 
Hver eneste uge kommer der nogen nye ind i 
kirken der ikke får den opmærksomhed som 
de fortjener. 
 
Derfor vil vi gerne udvide velkomstteamet. 
Vi vil gerne invitere alle som er med i de tre 
ovennævnte tjenester og alle som har lyst til 
at drømme sammen med os for at blive endnu 
bedre. 
 
Det sker d. 13 maj kl. 19.00 i caféen, husk 
denne dato og prik andre på skulderen. 
 
Nærmere information følger. 

 

 
 
Ved årsmødet blev tre nye klyngefælles-
skaber søsat. I næsten to år har vi kun haft 
en klynge i Vestermarkskirken, som har kaldt 
sig medvandrerklyngen.  
 
Nu har vi også en tamilsk klynge, familie-
klyngen og en international klynge. De 
mødes engang om måneden og er for det 
meste ca. 20 mennesker i hver gruppe, når de 
samles.  

 

 
 

 
 
 
Vi har lavet en folder om klyngerne, hvor 
kontaktpersonerne står på. 
 
Klyngerne er alle åbne for nye som ønsker at 
snuse til hvordan det er at være i et mellem-
stort fællesskab. 

Af Marien van Beest 

Af Charley Stephansen, Præst 
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til eftertanke 
 
ÆGTEFÆLDE! 
 
 
Jeg så det ikke, men min kone (som er dansklærer…) så det.  
Der skule have stået Æ G T E F Æ L L E men der var sneget sig en staevfelj ind og der stod 
Æ G T E F Æ L D E.  
 
Der findes mange jokes om ægteskabet…: ”Gift er noget man tager for ikke at blive det”, osv. 
Er ægteskabet en fælde man bliver fanget i eller er det fællesskab med ægtefællen, hvor to 
mennesker har besluttet at holde sammen, uanset hvad der sker? 
 
Tidsånden tilsiger os, at den enkeltes frihed og rettigheder er vigtigere end noget andet. Det 
medfører en vis skepsis mod at forpligte sig og ”binde sig” til noget. Men findes frihed uden 
begrænsning overhovedet eller er det en illusion? Vi påvirkes jo af alt muligt hele tiden og 
vore valg er påvirket af reklamer, TV, venner osv.  
 
I Johs. 8, 31-32 citeres Jesus: ”Hvis I holder fast ved mine ord, er I virkelig mine disciple. I vil 
lære sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri.” Jesus siger altså, at frihed har en 
forudsætning: Du må kende sandheden, hvis du vil være fri. Hvis du vil være virkelig fri, så 
bind dig til noget godt: Hold dig tæt til Gud, som kan vise dig sandheden om dig selv og Ham.  

Det er i den relation du bliver virkelig fri. Fri til at se hvilke ting der er værd at ”binde sig til” og 
hvad der i virkeligheden er fælder, der begrænser dig på en negativ måde. Bind dig til noget 
godt! 

Fr@nk Engslund 


