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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

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

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

Administrativ koordinator Peter Bergholt
Tlf. 4098 3678
peter@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

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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Vitalitet defineres ifølge ordbogen som
en kraft og energi som får en organisme
eller et væsen til at vokse og trives. Vi
trives som kirke og vokser lidt i antal,
men vi har aldrig haft så meget kontakt
med så mange mennesker igennem
vores diakonale arbejde som nu. Vi står
foran en unik mulighed for at udvide
vores diakonale fokus og mission bl.a.
gennem samarbejdet med
Frivilligcenteret Billund som har til huse
på Nymarksvej 10.

Vi har brug for en fornyet kraft og energi
gennem et projekt hvor alle i kirken skal
være med som deltagere og
bidragsydere. Vi har brug for at komme
sammen på tværs af arbejdsgrene,
generationer og alder for at lade Gud
opflamme den ild som har lagt i hver
enkelt af os.

Vi har brug for at få forfrisket vores kald

til mission og efterfølgelse af Jesus.
Vi har brug for at opdage hinanden på ny
eller komme til at kende hinanden endnu
bedre.

Vi har brug for at fornyet vores kundskab
og evner til at nå endnu længere ud med
de gode nyheder.

Vi har brug for at stikke fingeren dybt ned
i jorden og finde ud af hvor er vi egentlig
som kirke i forhold til os selv og den
virkelig vi er en del af. Er vores
forestilling korrekt eller har den behov for
lidt justering? Hvad ser vi? Hvad føler vi

og Hvad tænker vi?

Vi har brug for sammen at finde ud af
hvor vi godt kunne tænke os at bevæge
os hen og hvad det vil kræve af os.
Vi har brug for hjælp, støtte og
opbakning til at bevæge os hen ad den
vitalitetsvej som Gud leder os hen ad i
fællesskab med hinanden og under
Helligåndens ledelse.

Nogle kendte mennesker har engang
sagt at Kirken ikke har en mission. Det er
Guds mission som har sin kirke for at
forløse hans plan og tanke. Kirken er

ikke målet, men midlet til at
nå målet som er Guds
mission.

Alt dette kan vi kun gøre i
fællesskab og der vil ikke
blive præsenteret lette
løsninger som opnås ved at
følge et specifikt program.
Vi skal selv forme og finde
vejen sammen med Gud
for os som kirke.

Vil du være med på en
spændingsfyldt og lærerig
rejse hvor vi bliver endnu
bedre til at følge efter
Jesus og hans prioriteter?

Vi skal i gang med en fantastisk forløb de næste 18
måneder i Vestermarkskirken som overordnet set
hedder Vital. ,
men hvad er Vital egentlig og hvorfor vil det være
godt for os som kirke at gå igennem dette forløb?

Charley Stephansen
Præst

I VESTERMARKSKIRKEN
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På et menighedsmøde i november 2019 besluttede
menigheden, at det igen var tid til at ansætte en
ungdomspræst i Vestermarkskirken. Vi har haft stillingen
slået op af to omgange og der har været et par stykker, der
har søgt og som også har været til samtale. Desværre uden
at det førte til ansættelse.

Menigheden har også budgetteret med en volontør i 2020,
men det er endnu ikke lykkes at få denne stilling udfyldt.
Vi har i Vestermarkskirken en god gruppe
teenagere og unge, der gerne engagerer sig i
kirkens aktiviteter. Vi glæder os over det
arbejde, de unge selv gør som ledere i f.eks.
spejderarbejdet, Rizky og som engagerede,
dygtige teknikere ved lydpulten, powerpoint og
i forbindelse med streaming af søndags-
gudstjenesterne. Men vi oplever forsat dels at
have brug for flere hænder, der kan støtte op
om det daglige arbejde, der allerede er i gang
og dels en leder – en ungdomspræst – der kan
bidrage til at kirkens teenagere og unge
opbygger et solidt åndeligt fundament.

Derfor søger vi fortsat efter en ungdomspræst.
Det stillingsopslag, der i øjeblikket er opslået,
er uden ansøgningsfrist. Vi håber, at den rette
kandidat får øje på det og sender en
ansøgning. De ansøgninger, der modtages, vil
blive behandlet efterhånden som de kommer
ind.

Desuden søger vi efter 1-2 volontører, der kan
bidrage med flere ressourcer især til
menighedens børne- og ungdomsarbejde.

Tanken er, at det måske er mere tiltrækkende for en
volontør at komme til Vestermarkskirken, hvis man har en at
være volontør sammen med og at den synergi, det giver at
være to, vil tilføre arbejdet og fællesskabet i kirken noget
rigtig godt.

Vær meget gerne med til at bede om, at den / de rigtige
personer finder vej til Vestermarkskirken.

Ina Christesen

VI HAR IKKE
OPGIVET
HÅBET



5

Forbundsrådet er Missionsforbundets landsledelse og
består af 7. Missionsforstanderen, der er ansat i
Missionsforbundets, er en del af ledelse. De 6 øvrige

vælges for to år ad gangen på det årlige
repræsentantskabsmøde, hvor de kirker med tilhørsforhold
til Missionsforbundet deltager.

Årets repræsentantskabsmøde måtte
flyttes fra det oprindelige tidspunkt i
løbet af sommerstævnet. Det afhol-
des derfor, lettere forsinket, lørdag d.
26. september i Vestermarkskirken.

En af de drøftelse der har været
gennem de sidste par år er, om Det
Danske Missionsforbund skal fore-
tage et navneskifte. Dette, og flere
andre spændende punkter skal
drøftes og besluttes på mødet.

På www.missionsforbundet.dk findes
mere information om historien, visi-
onerne, forskellige nationale og inter-
nationale tilhørsforhold, arbejdsfæl-
lesskaber - og ikke mindst det store
missionsarbejde rundt om i verden.

Forårets tiltag og restriktioner i forbindelse med Covid-19 gik
ud over årets sommerstævne på Lindenborg, der måtte
aflyses. Også Missionsforbundets repræsentantskabsmøde
blev som følge heraf udsat.

Samme dag er der også årsmøde i MBU - Missionsforbundets børn og
unge - også i Vestermarkskirken.

MBU er en frikirkelig organisation, der samler børne, teen og
ungdomsarbejdet hos de, tilknyttet til Missionsforbundet, kirker for at
styrke arbejdet både lokalt og nationalt i et fællesskab med andre
organisationer. I eget regi og i samarbejde er der blandt andet fokus på
lederudvikling til gavn for de enkelte kirkers børne og
ungdomsaktiviteter.

MBU er opbygget med en landsledelse der dels består af et
forretningsudvalg samt repræsentanter for nedsatte ledelser for hhv.
Børn, unge og spejdere. Der er ligeledes en repræsentant fra
Missionsforbundets ledelse for at styrke og fastholde samarbejdet
mellem Det Danske Missionsforbund og MBU.

Peter Bergholt
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Goddag,
det er
færdsels
politiet

 har arbejdet i politiet i over 30 år og har med sin lange livs- og
erhvervsfaring lært at spotte en ”kunde” på lang afstand.
Vlado brænder for sit arbejde. I over 30 år har han kørt de danske veje tyndt i
patruljevognen eller på sin politimotorcykel for at holde et vågent øje med bilister,
cyklister og alle de andre.

Vlado er blevet en kendt skikkelse på tv, hvor han i Kanal 5’s populære program
Politijagt lader seerne få indblik i en arbejdsdag, som er mere varieret end de flestes.
Men uanset hvad Vlado beskæftiger sig med, er det vigtigt for ham ikke at glemme den
åndelige dimension, som han finder næring til gennem sin kristne tro.

Vlado er født i 1960 i Kroatien og kom til Danmark i 1969. Han kommer fra en katolsk
opdragelse i det kommunistiske ex Jugoslavien og i 2011 kommer han til frikirken
Impact Church i Roskilde, hvor troen ændrede sig fra religion til en relation med Jesus.

Vestermarkskirken * Nymarksvej 3 * Grindsted
vestermarkskirken.dk * facebook.dk/vestermarkskirken

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 d. 16. oktober

Mad&
Mennesker

Onsdag
21. okt.

kl. 18.00
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Vi ønsker at se menigheder, som lever
og vokser. Vi tror, at når menighederne
er sunde og missionale, vil de ikke blot
være levedygtige, men også opleve en
jævn vækst i form af mennesker, som
ledes til Kristus. Dette kommer ikke af
sig selv. Det er noget enhver menighed
til stadighed må arbejde med. Men fra
nationalt hold i Missionsforbundet
ønsker man at hjælpe og støtte den
lokale menighed i dette. Derfor har vi en
fælles vision for Det Danske
Missionsforbund.
Et af visionens fem fokusområder er
menighedsudvikling. Det kunne vi også
kalde revitalisering – at menighederne
fornyes i deres kald og opgave – at
menigheden bliver i stand til at være og
gøre det, som Gud har kaldet den til.

En del af menighederne på landsplan i
Missionsforbundet har gennemført eller
er i gang med Vital processen og vi har
udskudt dette forløb indtil vi syntes at
timingen var god. Derfor synes
menighedsrådet i samarbejde med
præsten at tiden er inde til at begynde
processen nu.

Vital – et redskab til
menighedsudvikling i den lokale
menighed!
Vital er en toårig proces bestående af
tre moduler/workshops, coaching
undervejs i processen og en
menighedsundersøgelse.

Hver workshop foregår en lørdag fra
kl. 09.00-17.00.
Den første workshop handler om at
definere menighedens reelle situation.

Derefter følger en workshop, som
udfordrer menigheden til forandring
med det formål at blive mere missional.
Den tredje og sidste workshop handler
om at planlægge strategisk med vækst
for øje.

Hvem er målgruppen?
Vital er for hele menigheden, men det
er naturligvis vigtigt at præst og
menighedsråd engagerer sig i dette
sammen med eventuelle andre
nøgleledere.
De tre workshops er åbne for hele
menigheden, således at flest mulige får
en forståelse for denne tænkning, og
dermed formodentligt stiller sig positiv til
nødvendige forandringer. Det sker
jævnligt, at menighedsledere er på
kursus for ledere, og i mange tilfælde er

det ikke så enkelt at omsætte det lærte,
når man kommer hjem i menigheden.
Fordelen ved Vital er, at hele
menigheden inviteres med ind i
processen. Menighedens ledere og
resten af menigheden får dermed et
fælles ”sprog” og en fælles
forståelsesramme.

Hvor foregår det?
Vital er et tilbud til den lokale menighed.
Det er ikke et nationalt eller et regionalt
undervisningstilbud, som man skal rejse
efter. Underviserne kommer til
Vestermarkskirken.

Hvornår begynder det?
Den første workshop/modul 1 afholdes i
lørdag den 29. august

Missionsforbundets store satsning i årene 2015-2022 er ”Vision 2022”.
Det er visionen om ”menigheder, som lever og vokser”. I MiD (Mission
i Danmark udvalget) arbejder de løbende med at udfolde visionen,
ligesom den naturligvis er et fast punkt på forbundsrådets dagsorden.

Charley Stephansen
Præst

PulsFakta ! Forandring Fremdrift

!

En workshop som hjælper 
menigheden til at få et realistisk 

billede af sin egen virkelighed.

En workshop som forbereder 
 menigheden på forandring.

En undersøgelse som tager 
pulsen på menigheden.

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

... og I skal lære 
sandheden 

at kende, og 
sandheden skal 

gøre jer frie.
Johs 8,32

Pagten
Vitalitetsteam

Indvielses
gudstjeneste, 

Josva 3,5

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

Vitalitetsvejen
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Jan arbejder sammen med hans far på deres kvæggård i
nærheden. Judith kom til Danmark og startede som au-
pair pige, før hun mødte Jan som hun har været gift med
i to år. I januar fik de en søn, Eljon.
Ved min ankomst blev der lavet en frisk kop kaffe, og vi
sat os rigtig godt i sofaen for at komme i gang med den
snak som jeg virkelig havde glædet mig til.

Når nu både Jan og undertegnende begge er landmand
kunne vi ikke lade være med at snakke om køer m.v.
indtil Judith gjorde os opmærksom på at tiden gik og det
ikke skulle blive for sent.
Så vi drak lidt af vores kaffe, og startede på vores første
spørgsmål.

Hvad gør at I virkelig stortrives?
Jeg stortrives når alle ting på mit arbejde og herhjemme
går efter planen og at jeg lykkes med det, siger Jan.
Judith tilføjer at der er mange ting som hun stortrives
med, en af dem var da hun fødte deres søn, og når hun
prøver på at være en god mor for ham.

Hvad udfordrer jer?
Det der har udfordret os meget efter vi fik Eljon, var at vi
lige efter fødsel fandt ud af at Eljon havde svært ved at
synke hans mad. Da lægerne så at det ikke var i orden
skulle vi flytte fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til OUH i
Odense, hvor han blev opereret omkring hans spiserør.
Det var en meget svær tid for os som nye forældre at se
sin lille baby lide, og man næsten ikke kan gøre noget.
Men vi kunne bede til vores Far i Himlen og give det over
til ham. Og samtidig kunne vi mærke at mange
mennesker bad for os som familie, det gav os en masse
trøst og styrke for at komme igennem denne svære tid,
fortæller Judith. Det der også var udfordrende for mig
var, at min far var meget syg. Via en hjælpeorganisation
fra Holland blev det muligt for min far at besøge os på
OUH, og kunne holde hans barnebarn i armene.
Det var dejligt at det lykkedes inden corona tiden kom
med alle sine begrænsninger. Sidst i april døde min far,
sagde Judith og jeg synes at det er svær at give det

Min kaffesnak med Judith og Jan er blevet flyttet en del gange
siden vi prøvede at lave vores første aftale, men nu skulle det
være. Jeg mødte dem i deres hus i Rousthøje ved Varde.

Marien van Beest

VORES
MØDE
MED HINANDEN
HAR STYRKET VORES TRO
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plads. Jan synes det var meget
udfordrende for ham at han skulle blive
på sygehus i omkring to måneder, og
efterlade gården der hjemme over til
hans far. Men Jan viste også at der
ikke var noget valg, og at der nu var
behov for ham hos Judith og Eljon for
at komme igennem som familie.

Hvilken ting som I møder til hverdag
kan gøre jer glad?
Det er når jeg får et smil fra Eljon,og
når jeg går tur med ham i naturen hvor
vi bor midt i og virkelig bliver glad for

alle skønne planter og blomsten som vi
møder på vores vej, beamer Judith.
Jan  bliver glad ved at se på hans kone
og barn og er også glad for hans
arbejde på gården.

Hvilken begivenhed i jeres liv har
haft stor betydning for jer?
Det at vi begge to er flyttet til Danmark
har virkelig haft stor betydning for os,
fortæller Judith og Jan begge to på
engang, eller havde vi aldrig mødt
hinanden! Det at vi er blevet gift og har
fået vores søn Eljon betyder meget.

Men det som er lige så vigtig er at vi
virkelig begge to er blevet styrket i
vores tro, efter vi har lært hinanden at
kende.

Hvad får jer til at blive ked af det og
føle afmagt?
Men kan godt blive ked af det når men
har opnået noget og er glad for det,
men der er bare ikke nogen som kan
lide det. Eller når men bliver tvunget til
af andre mennesker til at vælge noget
som men ikke synes om, mener Judith.

Hvilket karaktertræk ved en
person tiltaler jer?
Judith og Jan synes begge to at en
person som tiltaler dem skal være
ærlig, tålmodig, ægte, en man kan
stole på og en med udholdenhed.
Jan synes nu også en person må
gerne være hyggelig at være
sammen med.

Hvilken slags litteratur ud over
Bibelen, sætter I mest pris på?
Jan læser ud over lidt faglitteratur
ingen bøger, Judith kan virkelig
godt lige at læse men kun bøger
som er skrevet efter en sand
historie.

Vi fandt ud af at det var blevet sent
på aftenen da vi blev færdig med
vores kaffesnak, så inden jeg tog
hjemme fik jeg lige en mulighed for
at se Eljon som vi i kirken og så
mange andre steder havde bedt
for. Han vågnede op i hans
forældres arme med et smil. Og
hans glade og stolte forældre er
taknemmelig og ydmyge over at
være betroet det barn fra vores
skaber. Og de tror på at Gud
havde en dybere mening med at
give netop dem det barn, som
stadigvæk giver mange køreturen
til Odense for undersøgelser m.v.
Men Judith og Jan er overbevist
om at denne rejse har givet dem
en enorm styrke som par og som
familie.

Vi bliver ved med at bede for dem,
og når tiden er klar glæder vi os til
at hilse på dem i kirken.
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Initiativet er en del af Vision 2020 som
har 5 fokusområder som skal hjælpe den
lokale kirke til at vokse og leve. Et af de
fokusområder er netværk mellem menig-
hederne, hvor der arbejdes med at
styrke relationerne på tværs.

Formålet er ikke kun at bytte præst den
pågældende søndag, men at bruge
anledningen til at fortælle om lidt om den
menighed som man er præst i og endda
medbringe nogle fra menigheden som

kan fortælle lidt selv. Man kan vælge at
gøre det nemmeste ved bare at bytte
talerstol og nyde en anden taler ude fra,
men man kan også bruge anledningen til
at udvikle stærkere relationer og kend-
skab om hinandens menigheder.

I år skal Charley Stephansen besøge
Strandvejskirken i Humlebæk, hvor
Thomas Lindholm er præst og dermed
får Vestermarkskirken besøg af Thomas
Lindholm, som ikke har talt i Vester-

markskirken før. I kan glæde jer til at
lytte til Thomas. Han er en levende og
dynamisk formidler og kommunikator.

Udvalget bag ved initiativet håber man
vil være med til at gøre d. 4. oktober til
en festdag. En dag hvor vi fejrer at vi er
mere end enkeltstående menigheder, og
at vi er sammen på vej mod en fælles
vision.

Her i efteråret har Missionsforbundet igen for
tredje gang deres nationale . Det
er altid den 1. søndag i oktober - i år d. 4 oktober.
Formålet med dagen er at styrke netværket
imellem menigheder nationalt.

Hans Berntsen
Taler og beder for syge

- Der kom én og sagde, at Gud
ville bruge mig på en bestemt

måde. Gud ville bruge mig til at
bede for de syge. Efter det syn,
begyndte jeg at læse i Bibelen,

og der er jo flere, der har oplevet
det samme, så jeg tænkte, hvorfor
det så ikke skulle kunne ske for
mig. Og så begyndte jeg at bede

for folk, siger Hans Berntsen

Hans Berntsen startede med at
bede for folk for 37 år siden,

sideløbende med at han var chef
i firmaer som Føtex, Volvo og

Idémøbler. I dag er han
pensionist, men bruger meget af
sin tid på at tale og bede for folk.

Søndag den 15.
november kl. 10.30
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Det er mødedag for Billund Christian Fellowship. Efter nedluk-
ningen var vi nødt til at finde et sted at være som havde mere
plads end hjemme i en stue. I flere måneder havde vi snakket
om hvor vi kunne samles, når vi nu er mellem 25 og 30 som
mødes til vores samlinger og hvor næsten halvparten er børn.
Og ved at ændre vores mødedag til onsdage, var det muligt at
leje Kærhuset.

Her har vi god plads, og mulighed for at dele os. Derfor har en
eller to af de voksne taget børnene med til et af de andre rum,
hvor der er fortalt en historie fra Bibelen og tid til at lege sam-
men. For de voksne giver der mere ro til samtale og bøn.

Vi nyder at være sammen og have plads rundt om os. Under
nedlukningen mødtes vi på nettet. Vi fandt hurtigt ud af at det
ikke var så nemt at nå alle på denne måde. Derfor var det hver
anden uge en samling hvor børnene var i fokus og hver anden
uge hvor vi samledes efter læggetid så vi kunne få nogle gode
voksensamtaler.

At vores samlinger nu har flyttet ud af et hjem giver også nogle
udfordringer. Det er ikke bare at gå i skabet og hente et viske-
stykke eller salt og peber. Men vi finder ud af lidt efter hvert
hvordan dette kan komme til at fungere godt.

Da vi nu er i alle fald 25 personer til vores møder, har vi også
begyndt at snakke sammen om vi måske skal til at bestille
aftensmad udefra. Det er ikke alle som har mod på at lave så
store portioner. Men vi har mange kreative personer som helt
sikkert kan finde nogle gode løsninger. For netop fællesskabet
ved at spise sammen har vi ikke lyst til at slippe.

Efter sommerferien fortsætter vi at samles i Kærhuset hver
onsdag. Er der nogle som har lyst til at give en hånd med for at

være sammen med vores børn, ville det være rigtigt dejligt.
Engelsk er vores sprog, men mange af børnene taler også
dansk.

Torgun og Leif Skov

BILLUND
CHRISTIAN
FELLOWSHIP
Det er onsdag og klokken har passeret 17.30 og Kærhuset i Billund er fuld af liv.
Børnene leger udenfor eller indenfor. De voksne står i mindre grupper og snakker.
Nogle har travlt med at gøre aftensmaden klar, andre finder service og bestik frem.

Et af de trofaste par Karen og Mike med deres tre børn
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Tirsdag den 1. december 2020
kl 19.00   Nymarksvej 3
Billetter kan købes i Den Jyske Sparekasse, Sari by
Karina, Frederiksberg Alle 8, Grindsted
www.vestermarkskirken.dk, i Vestermarkskirken
hver onsdag fra 09:30 til 11:30

Pris 160,- kr. Inkl kaffe og traktement
Dørene åbnes kl. 18:30

Jørgen Heick
på trompet

John Skou
på bas
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Gunni Bjørsted oplevede efter mange samtaler med kristne,
at vores viden om selve Biblen er sparsom. Ikke sagt
direkte, men at mange har den opfattelse, at vi må tro, hvad
vi selv synes, men at vi rent grundlæggende ikke kender så
meget til selve Biblen. Derfor ligger det ham meget på
sinde, at skabe muligheden for at undervise ung som ældre
i en central grundviden om Biblens indhold og den kristne
tro.

Han fremlagde idéen til Bibelskolen til Repræsentantskabs-
mødet på Sommerstævne sidste sommer. Anders Lausten
Ohlsen, forstander på Efterskolen Lindenborg, var meget
begejstret for idéen og ville gerne ligge lokaler til. Derfor
kommer weekenderne til at foregå på Lindenborg.

Det er forskellige undervisere, der står for weekenderne.
Det er Gunni Bjørsted, der overordnet samler trådene for
dette forløb. Der er tale om 6 weekender pr. år i et 2-årig
forløb. Der vil i løbet af de 2 år blive gennemgået 9 fag,
hvoraf nogle fag strækker sig over 2 weekender, og andre
kun 1 weekend. Man kan melde sig til alle forløb, men der
er ligeledes mulighed for at melde sig til enkelte fag.

Når man læser pjecen igennem, kan man se, at der virkelig
er lagt op til nogle super spændende undervisningsforløb.
Det første fag har overskriften ”Bag om Det Nye
Testamente”. Her er det Tomas Lindholm og Ruben

Andersen-Hoel, der står for undervisningen. Forløbet
strækker sig over følgende weekender d. 11.-13. sep. 2020
samt d. 23.-25. okt. 2020.
Derefter vil Gunni Bjørsted undervise i faget ”På trosrejse
med Paulus” d. 20.-22-nov. 2020.

Der er blevet udarbejdet en pjece, som er rundsendt til alle
missionsforbundets kirker. Heri kan man få et overblik samt
en længere præsentation over alle de pågældende
weekender i efteråret 2020, som kort er præsenteret her,
samt datoer og indholdet for foråret 2021. Desuden er
overskrifterne for efteråret 2021 samt foråret 2022 også at
finde i pjecen.

I dagtimerne hvor der bliver fyldt en masse viden på, vil der
også blive skabt rum for refleksion og debat i en atmosfære
af respekt samt nysgerrighed. Der vil blive givet plads til at
dele liv og tro. Gunni fortæller også, at hans erfaring med
disse samlinger er, at når programmet slutter og aften-
timerne nærmer sig, så åbnes der op med livsdeling, bøn
og venskaber bliver skabt.

Så er du ca. 20 år og opefter og er motiveret for at lære nyt
om din tro. Villig til at fordybe dig samt reflektere sammen
med andre over kristne tro og tjeneste, så er MBL lige noget
for dig.

De næste par år, kan vi alle se frem til Bibelskolen på
Lindenborg. Selve idémageren til dette projekt er
Gunni Bjørsted, som brænder for at undervise i biblen
og lære ung som gammel, hvad Biblen gerne vil os.

MISSIONSFORBUNDETS
BIBELSKOLE
PÅ
LINDENBORG

Susanne Kortegaard
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Husk at sætte et kæmpe kryds i kalenderen d. 11. - 13.
september hvor Vestermarkskirken inviterer til menighedsweekend
på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming.
Planlægningen af weekendens program er godt i gang og der er lagt op til en
fantastisk og spændende weekend krydret med det bedste selskab.

MENIGHEDSWEEKEND
2020

Søndag d. 16. August er der lagt op til
en spændende gudstjeneste med
fokus på mission.
Som en del af Missionsforbundet har vi
i Vestermarkskirken meget med
mission at gøre. For at få koordineret
alle vores Missionsprojekter har vi haft
et misionsudvalg som i flere år har

 gjort et kæmpe arbejde i at
have fokus på, at alle
projekter fik nok opmærk-
somhed. Så stor tak til alle
som har været med til i alle
de år hvor missions-
udvalget eksisterede.

Nu er det tid til at vi gen-
opfinder vores tjeneste for

mission i Vestermarkskirken
hvilket vi vil starte op på søndag

den 2. august efter gudstjenesten, alle
som har interesse er velkommen.

Allerede søndag d. 16. august er der
en Gudstjeneste med fokus på Fathers
Home, et børnehjem i Ghana som
Missionsforbundet støtter. Denne
søndag vil der være forskellige tiltag
med mulighed for at støtte Fathers
Home økonomisk.

Kig ind på fathershome.dk for at læse
om historien bag, beretninger fra
børnehjemmet og meget mere.

Efter gudstjenesten vil der være
kirkefrokost, der denne dag bliver
serveret fra grillen.
Kom og vær med til en spændende og
hyggelig dag.

MISSION OG GRILL
PÅ MENUEN
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Hvis du efter genåbningen af Vester-
markskirken har været indenfor, har du
måske bemærket en ny vægudsmykning
i hall’en.

En stor tavle, der skal være med til at
visualisere livet i kirken. Alle de forskel-
lige arbejdsgrene der er organiseret i
kirken bliver på tavlen præsenteret med
en kort beskrivelse samt nogle kontakt-
oplysninger hvis man vil høre mere om
de enkelte aktiviteter eller opgaver.
Tavlen vil være dynamisk i forhold til
kirkens aktiviteter.

Målet med tavlen er at præsentere alt
det der sker i Vestermarkskirken
samtidig med at det gerne må give
fornyet interesse og ”blod på tanden” til
at være med.

Ved siden af hænger en mindre tavle.
Her kan du få sat navn, billede og kon-
taktoplysninger på kirkens menigheds-
råd, kirkens ansatte samt den frivillige
stab der koordinerer flere praktiske
opgaver i dagligdagen samt ved større
arrangementer.

Gennem flere år har der på væggen ved
siden af babyrummet hængt en tavle
med små ”spisesedler” når der blev søgt
efter flere ledere og ansvarlige til opga-
ver og det frivillige arbejde. Denne tavle
er nu taget ned, og der overvejes nogle
tanker for lidt fornyelse af denne væg, i
sam-menhæng med de øvrige informa-
tionstavler ved indgangen til hall’en.

Kender du en som har brug
 for en hjælpende hånd?

Frivilligcenter Billund og Dansk Folkehjælp
vil i samarbejde med Vestermarkskirken tilbyde en
hjælpende hånd helt gratis og uforpligtende til enhver som
har et behov som de ikke selv kan overskue.

Måske har du selv brug for en ekstra hånd,
gerne vil tilbyde en hjælpende hånd
eller brug for mere information, så

kontakt Frivilligcenter Billund
admin@frivillig-billund.dk

Tlf. 75323261
Gratis og

uforpligtende

FRIVILLIGE SKABER VESTERMARKSKIRKEN
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