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Vestermarkskirken 
....sammen på vej 

Ja, jeg tror på korsets gåde, 
Gør det, frelser, af din nåde. 
Stå mig bi, når fjenden frister! 
Ræk mig hånd, når øjet brister! 
Sig: Vi går til Paradis! 

Grundtvig 

Påske i Vestermarkskirken 

Vestermarkskirkens konfirmander 2014 

Jeg SKULLE bare hjælpe - Kakaosnak 

Giv en hånd til Grindsted 
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I år har vi planlagt en påske som bliver festlig, overraskende og 
forhåbentlig også en mindeværdig begivenhed. Allerede på nuværende 
tidspunkt er der flere dramagrupper som er i gang med at øve.  
Specielt Påskesøndag d. 20. april Påskesøndag d. 20. april Påskesøndag d. 20. april Påskesøndag d. 20. april vil en stor gruppe unge opføre et 
friskt, festligt og rammende drama om hele påskens budskab.  
 
Dagen før Jesu korsfæstelse fejrede Jesus et jødisk påskemåltid 
sammen med sine disciple. Det er baggrunden for helligdagen, vi kalder 
Skærtorsdag. Vi fejrer igen i år Skærtorsdag d. 17. april Skærtorsdag d. 17. april Skærtorsdag d. 17. april Skærtorsdag d. 17. april med et 
festmåltid som det Jesus og disciplene holdt. Det kaldes ”Seder”, og du 
er hermed inviteret til at prøve at leve dig med ind i, hvad der skete den 
aften. Prisen er 70 kr. for voksne og 30 kr. for børn. Tilmelding sker i 
informationen. 
    
Palmesøndag d. 13. april Palmesøndag d. 13. april Palmesøndag d. 13. april Palmesøndag d. 13. april 
er en festgudstjeneste hvor 
vi fejrer at Jesus kommer 
ridende ind i Jerusalem på 
et æsel og bliver hyllet som 
Jødernes konge. Der vil 
være flere indslag som 
tilsammen vil gøre denne 
gudstjeneste til en festlig 
begivenhed. I skrivende 
stund arbejdes der på højt 
plan for at få fat i en helt 
speciel gæst til 
palmesøndag. Vi håber det 
lykkes. 
 
 

Velkommen til påskefejringer i VestermarkskirkenVelkommen til påskefejringer i VestermarkskirkenVelkommen til påskefejringer i VestermarkskirkenVelkommen til påskefejringer i Vestermarkskirken    



 

 
 

 
 

I skrivende stund har vi lige haft vores 
årlige menighedsweekend, og I år havde vi 
besøg af Chris Simmons fra Vineyard 
menigheden i Brighton, Sydengland, 
sammen med et team på tre personer. Chris 
skulle bl.a. undervise om, hvordan man 
bliver bedre til at lytte til Guds stemme, og 
at gøre mere plads for Guds nærvær. Da jeg 
bad for weekenden fredag formiddag, følte 
jeg at Gud talte til os med et skriftsted fra 
salme 147 vers 18; Når han sender sit ord, 
smelter sneen, når han lader vinden blæse, 
risler vandene igen. 
 
Jeg synes det var et meget opmuntrende 
ord, men glemte det og kom først i tanke om 
det lørdag aften. Om søndagen delte jeg 
min oplevelse til gudstjenesten, og det var i 
sandhed hvad Gud har gjort igennem hele 

weekenden. Udover at sneen faktisk 
begyndte at smelte uden for om lørdagen 
pga. tøvejr, så var Guds ånd og nærvær så 
intens tilstede, lige fra fredag aften til 
gudstjenesten var færdig om søndagen. 
Rigtig mange blev berørt af Guds nærvær 
og Helligånden, som kom til udtryk i form af 
en ny glæde, begejstring og fred. Andre 
oplevede, at profetiske ord blev talt ind over 
deres liv, som passede rigtig meget med 
den situation de var i på nuværende 
tidspunkt. Det gav en fornyet tro, håb og 
glæde for fremtiden. Andre mennesker gav 
deres liv til Gud for første gang, og andre 
oplevede at få det bedre.  
 
Min bøn og mit ønske er, at det ikke bare 
er en engangsforetagende, men at 
Vestermarkskirken vil blive ved med at 
erfare Guds nærvær og tilstedeværelse 
langt ud i fremtiden, så vi kan se og erfare 
mere af Guds rige til glæde for os selv, men 
også for byen og lokalsamfundet. 

Af Charley Stephansen, Præst 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    KONFIRMANDERKONFIRMANDERKONFIRMANDERKONFIRMANDER    

Der er Frikirkelig konfirmation d. 
6. April i Vestermarkskirken. 
Hver torsdag i den snart forgangne sæson, 
har fire elever fra Vestermarkskirken og en 
enkelt elev fra Ølgod Menighedscenter 
tegnet sin deltagelse under Rebekka 
Johansen, Charley Stephansens og 
undertegnedes 
undervisning.  

 
Ved en rundbords-

samtale var fire elever mødt op til 
spørgsmålene om deres indtryk fra dette års 
konfirmandsamlinger. Holdet består af Line 
Lysholm Christensen, 
Rebekka Kathrine Klein 
Olsen, Maria Schultz 
Pedersen, Tabitha 
Hansen og Benjamin 
Pascu. Tabitha var 
fraværende ved denne 
rundbordssnak. 

Hvad er jeres tanker om Frikirkelig 
konfirmation? 

Benjamin: Jeg vil 
hellere gå her end 
andre steder. Det 
er hyggeligt at 
være sammen, når 
vi ikke er så 
mange.  
Maria: Min familie 
har kommet længe 

i Vestermarkskirken, det er vores kirke, så 
derfor føler vi os hjemme her.  
Line: Her kan vi være åbne og møder ikke 
en fordomsfuld opfattelse af, at det er 
kedeligt.  
Rebekka: Vi lærer jævnaldrende bedre at 
kende og har fået venner at stå sammen 
med. 
 
Hvad tænker I om konfirmationsforbere-
delse samme dag som der afholdes Rizky 
for teengere om 
aftenen? 
Maria synes det er 
dejligt at slå to fluer 
med et smæk. Så vi 
slipper for at køre 
frem og tilbage flere 
gange.  

Af Gert Bjørsted, Ungdomspræst 

BenjaminBenjaminBenjaminBenjamin    LineLineLineLine    

MariaMariaMariaMaria    

TabithaTabithaTabithaTabitha    

RebekkaRebekkaRebekkaRebekka    
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    KONFIRMANDERKONFIRMANDERKONFIRMANDERKONFIRMANDER    

Har I lært Gud bedre at kende? 
Maria: Ja, vi har lært meget mere om ham, 
og så har vi tænkt mere over begreber som 
rigtigt og forkert. Rebekka nikker og siger 
hun er enig. 
Line synes det er godt med nogle fakta fra 
det gamle testamente, anvendt ind i nye 
testamentes personligheder. Gerne med 
oversættelse og yderligere forklaring. Godt 
med noget basisviden at trække på, når vi 
løber til Grow sammen med de unge. 
Benjamin: Vi er jo kristne i udgangspunktet, 
så vi har lært lidt fra tidligere. Nu får vi et 
mere praktisk hverdagsperspektiv på troen. 
 
Ærligt talt, synes I ikke af og til, at 
evangeliet kan være vanskeligt at 
forholde sig til? 
 

Line: Jo på nogen måder, men til præst og 
til Grow, får vi input og tid til at bearbejde 
tanker og standpunkter.  
Benjamin: Det er nemmere, når vi tager 
emner op til præst. Biblen på 
hverdagsdansk er jo ikke nødvendigvis 
forståelig for os endnu. Det er godt at kunne 
stille spørgsmål i en afslappet snak. 
 
Hvordan var det at være på 
konfirmandlejr? 
Samstemmigt udtrykkes en stor tilfredshed.  
En enkelt var ikke med og en anden måtte 
hjem grundet sygdom, men ellers er 
kommentarerne: Vi kendte jo mange af de 
andre på lejren fra sommerstævnerne. Det 
var rart at mødes igen. Vi lærte da vist også 
nogen nye at kende, fnises der fra pigerne. 

Ølgod Menighedscenters unge, Blåhøjs 
unge og Grow/Rizky tager til Polen i uge 
27.  
Vi drømmer om at besøge byerne: 
Lodz, Tarnow og Glogow.  
Vi er tæt på Krakow som er særligt kendt 
fra tiden under Anden Verdenskrig.  
 
Tag med på en tur som påregnes 
begyndt søndag d. 29. juni og med 
hjemkomst søndag d. 6. juli. 
Pris endnu ikke fastsat, men vi håber at 
kunne holde omkostningerne til en stk. 
pris på kr. 1.500,-. 
 
Growband er med på hele turen. 

Tag med på en tur, hvor vi vil fortælle 
mennesker om Jesus og bede for syge. 
Lære nye mennesker at kende og ikke 
mindst nyde hinandens fællesskab på en 
missionstur med mulighed for at udvikle 
sig individuelt og kollektivt set. 
 
Der vil naturligvis også blive afsat tid til 
at opleve Polen. 
Vi rejser med bus lejet til formålet. 
Erfarne chauffører vil være med på 
turen.  
 
Tilmeldingsfolder på vej, men tryk gerne 
”Deltag” på facebookopslået begivenhed 
angående turen.  
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    KLYNGERKLYNGERKLYNGERKLYNGER    

I Vestermarkskirken har vi de seneste 
måneder haft fokus på at opstarte flere klynge 
fællesskaber, som er grupper på 15-40 
personer. Nogle klynger opstår fordi 
smågrupperne vokser sig større end de 6-12 
personer, som er det antal som sådan en 
gruppe består af, så de bliver nødt til at dele 

sig. Andre ønsker at opstarte en klynge, fordi 
de har en vision om, at være til velsignelse for 
andre mennesker. Men hvad er det helt 
præcist at denne størrelse af fællesskab kan, 
som andre fællesskaber har svært ved? 
Hvorfor ikke bare lave store events? Eller 
forsætte med at have fokus på 
smågrupperne? Det skal vi se på her. 
Man taler om, at der er fire sociologiske 

fællesskaber, som de fleste mennesker 
bevæger sig ind og ud af igennem livet.  
 
Det tætteste fællesskab er intimsfæren; det 
er typisk ens kærreste, ægtefælde og børn.  
Dernæst er der den personlige sfære, som 
er den lidt bredere familie og de nærmeste 

venner. Her kommer smågruppen også på 
banen. 
 
Den sociale sfære er det lidt større 
fællesskab af bekendte på ca. 15-40 
personer. Til en fødselsdag eller en anden 
fest vil dynamikkerne fra den sociale sfære 
typisk være i spil.   

Af Charley Stephansen, Præst 
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Det største fællesskab er i den offentlige 
sfære, hvor man samles om noget, som er 
udenfor en selv, f.eks. en koncert, en 
fodboldkamp eller lignende. I kirken kan man 
sammenligne de fire sfærer med smågruppe, 
missionalt fællesskab og gudstjenesten. 
 
Den sociale sfære giver nogle unikke 
muligheder for at være i mission som 
fællesskab. 15-40 personer er småt nok til at 
alle kan blive lagt mærke til, i modsætning til 
en stor event. Samtidig er det stort nok til, at 
man som udefrakommende ikke føler sig 
intimideret, af det nære fællesskab i den 
personlige sfære, som kan udfolde sig i en 
smågruppe. 
 
I den sociale sfære giver vi et billede af, hvem 
vi virkelig er, og her får andre et glimt af, 
hvordan det ville være, at have et personligt 
forhold til os. Den sociale sfære er derfor både 
nem at komme ind i, fordi den ikke er så 
forpligtende som den personlige, samtidig 
med at man får et reelt indtryk af de 

mennesker, man er sammen med. 
 
En klynge/missionalt fællesskab er en udvidet 
familie, og derfor er det vigtigt, at fællesskabet 
bygger på et fælles sæt af værdier. Hvad laver 
man i en klynge? Rammen omkring klyngen 
er ikke programorienteret, men relations 
orienteret.  
 
Nøglordene er ”letvægt og tyngde”. Det 
betyder at der skal ikke sættes enorme 
ressourcer ind for at holde klynge, men 
rammerne skal være lette og attraktive. 
Samtidig skal der også være plads til en 
tyngde i form af alvor, dybde og fokus på 
Jesus. 
 
Missionale fællesskaber er desuden gode 
miljøer at rejse nye ledere i, fordi ledelse i høj 
grad foregår gennem personlige relationer, og 
fordi det er nemt for mange at bidrage og 
udvikles i den overskuelige sociale sfære af 
15-40 personer. 

FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    KLYNGERKLYNGERKLYNGERKLYNGER    
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Henri Nissen, som kommer til Vester-
markskirken og fortæller om et besøg på 
Grønland, er journalist og har i mange 
år været redaktør af den kristne ugeavis 
Udfordringen. Han ændrede den fra 
månedsavis til ugeavis og har netop 
overtaget en lokal ugeavis i 
Christiansfeld. 
 
Ved siden af avisarbejdet har han 
skrevet 11 bøger om vidt forskellige 
emner, hvor af flere er oversat til andre 
sprog. Mest kendt er hans to bøger om 
jagten på Noahs Ark og hans bog om 
overnaturlig helbredelse "Åndens Magt". 
Men han har også skrevet bøger om 
mission, en biografi om politikeren Tove 
Videbæk, en bog om kommunikation, en 
bog om betlehemsstjernen og de gamle 
stjernetegn, samt et par børnebøger.  
Han er altså en meget alsidig forfatter. 
 
Henri har også været aktiv i det 
politiske. Som ung var han presse-
sekretær på Christiansborg for Kristeligt 
Folkeparti under Firkløverregeringen.  
I 2008 vendte han tilbage som formand 
for KD i Region Syddanmark, samt som 
folketingskandidat. Ved Regionsvalget 
for nylig var han nær blevet valgt med et 
stort personligt stemmetal, men partiet 

og dets valgforbund fik for få stemmer. 
Han er for tiden folketingskandidat i 
Kolding og Vejle. 
 
I sin fritid har han i næsten tyve år rejst 
en måned om året til Afrika for at hjælpe 
lokale kristne i muslimske områder med 
at oprette lokalradioer og undervise i 
journalistik og kommunikation. Det er 
især i det fransktalende Cameroun og 
Tchad, han arbejder. 
 
I sommers blev han inviteret til Grønland 
af den grønlandske frikirkesammen-
slutning. Han talte på frikirkens 
årskonference i Sukkertoppen og 
besøgte herefter Missionsforbundets 
arbejde i Illulissat (Jakobshavn). Her 
mødte han Jens Sørensen fra 
Grindsted, som har 
udført et stort stykke 
arbejde i Grønland. 
Vestermarkskirken 
har bedt ham 
fortælle om sine 
indtryk, samt om 
nogle af de andre 
ting, han er 
engageret i. 



 

 

 

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 

MARTSMARTSMARTSMARTS    
Fredag d. 7. Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 21. Ungdomsmøde kl. 20.00 
 

APRILAPRILAPRILAPRIL    
Fredag d. 4. Ungdomsmøde kl. 20.00 

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

   

   Bæver/Ulve Junior/Trop  
   0. - 3. klasse 4. - 7. klasse  
MARTSMARTSMARTSMARTS    
Mandag d. 3.  Fastelavn Fastelavn 
Mandag d. 10.  Kongens ankus Se hvad der sker 
Weekend d. 15. - 16.:  - - - - - Weekendtur i kirken - - - - - 
Mandag d. 17.         - - - - - Ingen møde - - - - - 
Mandag d. 24..  Junglen  Se hvad der sker 
Mandag d. 31.  Junglen  Pionering 
 
APRILAPRILAPRILAPRIL    
Mandag d. 7.   Junglen  Pionering 
Mandag d. 14.           - - - - - Påskeferie - - - - - 
Mandag d. 21.          - - - - - Påskeferie - - - - - 
Mandag d. 28.  Den røde blomst Pionering 
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 VGK VGK VGK     
GOKARTKLUBGOKARTKLUBGOKARTKLUBGOKARTKLUB 

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. 

 

 

 

MARTSMARTSMARTSMARTS    
Søndag d. 2. Fastelavn 
Søndag d. 9. Fællestema: Arbejde kontra hvile 
Søndag d. 16. Fællestema: De 5 tjenestegaver 
Søndag d. 23. Fællestema: At lytte til Guds stemme... 
Søndag d. 30. Jesus faster i ørkenen 
 
APRILAPRILAPRILAPRIL    
Søndag d. 6. Guds hus er et bedehus 
Søndag d. 13. Palmesøndag: Peter’s fornægtelse 
Søndag d. 20. Påskedag: Jesu opstandelse 
Søndag d. 27. At vælge Gud 

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

BØRNEKIRKEN IBØRNEKIRKEN IBØRNEKIRKEN IBØRNEKIRKEN I    
VESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKEN 

 

 

 

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

RIZKY BIZNEZZ RIZKY BIZNEZZ RIZKY BIZNEZZ RIZKY BIZNEZZ 
TEENAGEKLUBTEENAGEKLUBTEENAGEKLUBTEENAGEKLUB 

Find Vestermarkskirken på 



 

Søndag 2. 09.45 Bøn 
  10.30 Fastelavnsgudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke, nadver og kollekt 
Mandag  3. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 4. 09.30 Bedemøde for Israel 
Onsdag 5. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 6. 14.30 REFO 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 7. 14.30 Kvindernes internationale bededag 
  20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Søndag 9. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
   Efterfølgende kirkefrokost 
Mandag 10. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 11.  Et døgn med bøn 
Onsdag 12. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 13. 09.30 Bedemøde for kvinder. Ribersvej 154, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Lørdag 15.  Spejderweekend i kirken (fortsætter søndag) 
Søndag 16. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
Mandag 17. 17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 19. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 20. 09.30 Bedemøde for kvinder. Nollundvej 77, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 21. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Lørdag 22. 10.00 Pilgrimsvandring 
Søndag 23. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Gert Bjørsted - Børnekirke 
Mandag 24. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 26. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 27. 09.30 Bedemøde for kvinder. Ulknudvej 6, Ansager 
  19.00 Rizky Biznezz 
Søndag 30. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
   Efterfølgende  sammenskudsgilde og årsmøde. 
Mandag 31. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  18.00 Mandagsspisning 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
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PROGRAM MARTS 2014PROGRAM MARTS 2014PROGRAM MARTS 2014PROGRAM MARTS 2014 
Vestermarkskirken 



 

Tirsdag 1. 09.30 Bedemøde for Israel 
Onsdag 2. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 3. 14.30 REFO 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 4. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Søndag 6. 09.45 Bøn 
  10.30 Konfirmationsgudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
Mandag 7. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 8.  Et døgn med bøn 
Onsdag 9. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 10. 09.30 Bedemøde for kvinder. Solvej 32, 2. sal tv 
  19.00 Caféaften med Henri Nissen 
  19.00 Rizky Biznezz 
Lørdag 12.  Giv en hånd til Grindsted 
Søndag 13. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Gert Bjørsted - Børnekirke, nadver og kollekt 
   Efterfølgende kirkefrokost 
Mandag 14. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
Onsdag 12. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 17. 18.00 Kærlighedsmåltid 
Søndag 20. 09.45 Bøn 
  10.30 Påskegudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
Onsdag 23. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 24. 09.30 Bedemøde for kvinder. Nørre Torv 4, 3. sal lejl. 5 
  19.00 Rizky Biznezz 
Søndag 27. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
Mandag 28. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  18.00 Mandagsspisning 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 30. 19.00 Bøn i kirken 

PROGRAM APRIL 2014PROGRAM APRIL 2014PROGRAM APRIL 2014PROGRAM APRIL 2014 
Vestermarkskirken 

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

 

 

 

MARTSMARTSMARTSMARTS    
Søndag d. 9. Kirkefrokost kl. 12.00 
Søndag d. 30. Sammenskudsgilde kl. 11.30 
Mandag d. 31. Mandagsspisning kl. 18.00 
 
APRILAPRILAPRILAPRIL    
Torsdag d. 17. Påskemåltid kl. 18.00 
Mandag d. 28. Mandagsspisning kl. 18.00 
 
Mandagsspisning 
For alle, der har lyst til at slippe for madlavningen og 
opvasken, og vil hygge sig sammen med andre. Brug 
anledningen til at invitere en ven eller nabo på middag. 
Pris: kr. 30,00. Børn kr. 15,00. 
Tilmelding senest søndag kl. 17.00 til Gitte Johansen, 
gitte@vestermarkskirken.dk eller sms 2896 1140. 

CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK CAFÉ NYMARK 
PRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERERPRÆSENTERER 

Booking af lokaler til enkeltstående arrangementer i 
Vestermarkskirkens lokaler skal ske ved henvendelse til 
Gitte Johansen, tlf. 7532 0374 eller mail 
gitte@vestermarkskirken.dk 

LOKALEBOOKINGLOKALEBOOKINGLOKALEBOOKINGLOKALEBOOKING 

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

 

 

SOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNESOMMERSTÆVNE    
Søndag d. 20. - Lørdag d. 26. juli 
på Efterskolen Lindenborg 

VIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOER 

 

 
MARTSMARTSMARTSMARTS    
Torsdag d. 6. kl. 14.30 
Fra det okkulte til Jesus v/Sonja Lyhne APRILAPRILAPRILAPRIL    

Torsdag d. 3. kl. 14.30 
Guds forunderlige ledelse i livet v/Ingrid Olsen Yeh 

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

REFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDET 

Sonja Lyhne vil fortælle om sin søgen efter livets mening, 
som førte hende ind i New Age verdenens mange tilbud på 
alternativ behandling, kurser, yoga, meditation og 
østerlandske livssyn. Det er et område, der fylder mere og 

mere i det danske samfund, og 
hvor vi som kristne kan have svært 
ved at gennemskue alle de 
forskellige tilbud. Hendes 
mangeårige søgen førte hende 
bl.a. Også omkring en Ashram i 
Indien. SVARET fandt hun til sidst 
i JESUS, som er vejen, 
sandheden og livet.  
Der vil efterfølgende være 
mulighed for spørgsmål. 

Kina tur-retur! 
Efter en kort missionærtid på 
6 år i Asien kom jeg hjem og 
troede, det var det. 
Underviste så i næsten 20 år 
i Danmark, bl.a. På Den 
Kristne Friskole i Hillerød. I 
1999 begyndte en forfølgelse 
i Kina af folk med ”afvigende 
tanker” og en ny missionstid 
begyndte i kirkens kontakt-
arbejde til disse flygtninge. 

 

 

MARTSMARTSMARTSMARTS    
Tirsdag d. 25. Kirsten og Leif Jensen - Sølvbryllup 
 
Vestermarkskirken ønsker hjertelig tillykke. 

MÆRKEDAGEMÆRKEDAGEMÆRKEDAGEMÆRKEDAGE 
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Vi har fået 3 elever på Efterskolen 
Lindenborg til kort at beskrive deres 
hverdag og deres oplevelse af at være et år 
på efterskole. 
 
Jacob Christiansen, Vadum 
Hver onsdag på Efterskolen Lindenborg har vi 
et fag som hedder Connect. Hovedemnet i 
Connect er at støtte fire børn i Rumænien. I 
juletiden laver vi et julemarked, hvor vi samler 
penge ind til børnene. Til foråret kommer 
nogle elever ned, og besøger de fattige børn, 
hvor vi giver dem penge til skole og mad. Jeg 
synes Connect er et livsbekræftende fag, da 
man får lov til at hjælpe mennesker i nød, og 
jeg elsker tanken om, at man i tro gør en 
forskel for andre mennesker.    
 
Victor Stenberg Nielsen, Greve/Hvidovre 
Hvis EL skal beskrives med ét ord bliver det: 
”Muligheder”. Det er en skole der tiltaler alle 
som har lyst til at bo i dejlige grønne 
omgivelser med mulighed for mange slags 
sport. Der er altid liv i hallen og stor opbakning 

til f.eks. boldspil. Der spilles meget fodbold og 
volley og skolens hold deltager i kampe mod 
andre skoler. Hvis man vil er det muligt at 
have endda rigtig mange idrætstimer på 
skoleskemaet samt sætte personlige 
træningsmål og nå dem. Om sommeren sejles 
der i kajak og bades ved skolens egen strand. 
Der ses meget lidt fjernsyn på skolen da der 
hele tiden sker noget spændende. Hvis vi ser 
fjernsyn er det noget vi gør sammen – en 
fodboldkamp f. eks. 
 
Tea Ougaard, Hvalsø 
Det er noget helt særligt at gå på Efterskolen 
Lindenborg. Man får ikke bare tætte venner på 
rekordtid, men også en kæmpe familie, hvor 
de cirka 100 medlemmer har indstillingen, at 
det skal være det bedste år af deres liv. Derfor 
kan det da umuligt gå helt galt? 
Fællesskabet på EL er noget helt specielt. Vi 
er alle kommet for at få venner, og sammen 
danner vi et unikt fælleskab. At jeg valgte 
Efterskolen Lindenborg, har klart været det 
bedste valg jeg har truffet. 

Af Frank Engslund 

EFTERSKOLEN LINDENBORG 
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

 
Casper er 16 år og går i 9. klasse på Vestre 
skole i Grindsted. 
På en Grow aften  i Vestermarkskirken talte 
Søren Sørensen til os om hans oplevelse af 
stormen på Filipinerne. Søren var selv til 
stede da det skete og fortalte hvordan han 
blev grebet af et ønske om at hjælpe. Han 
fortalte os om hvor vigtigt processen er fra at 
have en vision til at få passion og virkelig gøre 
noget aktivt ved det bagefter, fortæller 
Casper. 
 
Da Casper kom hjem kunne han ikke sove, 
fordi han følte så meget lyst til at gøre noget 
for Filipinerne. 

Pludselig kom 
ideen om at 
sælge kakao på 
skolen, fortæller 
Casper. Jeg 
spurgte først 
skoleinspektø-
ren. Da hun var 
med på ideen gik jeg i gang med at søge 
sponsorer. Jeg kontaktede lokale aviser og 
kom  i kontakt med TV syd. Det endte med at 
jeg også kom på TV, grinte Casper. 
Det var en meget positiv oplevelse og folk 
bakkede mig virkelig op. Det endte med at vi 
solgte kakao for 2500 kr. fortæller Casper. 
 

Jeg havde også 7 spørgsmål med til 
Casper. Det vi ellers kalder for kaffe 
snakken bliver til kakao snakken i dag. 
 
Hvad gør at du virkelig stortrives? 
Jeg stortrives i kirken til Grow møder. Det 
er så dejligt ikke at møde fordømmelse i 
kirken, når jeg er sammen med kristne 
venner. 
 
Hvad udfordrer dig? 
Der er mange forskellige holdninger på 
skolen, som jeg skal tackle hver dag.  
F.eks. hvordan reagerer jeg som kristen 
når folk bagtaler hinanden. 

Af Marien van Beest 

Casper EnevoldsenCasper EnevoldsenCasper EnevoldsenCasper Enevoldsen    

KA
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Hvilke ting som du møder i hverdagen kan 
gøre dig glad? 
Når jeg ser at andre mennesker er glade og 
positive, at jeg selv kan gøre folk glade. 
Jeg bliver også glad når jeg får gode 
karakterer i skolen, og jeg blev mere end glad 
da jeg solgte kakao i skolen. 
 
Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor 
betydning for dig? 
Det første år på Cross Roads
(Missionsforbundets Ungdomslejr) blev 
vendepunktet for mig og jeg valgte at blive en 
kristen. Der oplevede jeg at få et nært og 
personligt forhold til Gud. 
Da vi startede med Grow, begyndte jeg at 
tage mit kristenliv seriøst, og jeg fandt ud af 
hvad jeg skal med mit liv. 
 
Hvad får dig til at blive ked af det og måske 
føle afmagt? 
Jeg bliver ked af det, når jeg føler at jeg ikke 
gør det godt nok. 
Hvis jeg føler, at jeg står i en situation hvor jeg 
kan se at jeg ikke rigtig kan hjælpe folk, når 
de har behov for hjælp. 

Hvilken karaktertræk ved en person tiltaler 
dig? 
At være positiv, rummelige mennesker som 
kan være forbilleder. 
Mennesker med godt humør som kan gøre 
mig glad. 
 
Hvad slags litteratur ud over Bibelen 
sætter du højest pris på at læse? 
Jeg kan godt lide bøger der kan hjælpe mig i 
mit kristen liv. Ellers kan jeg godt kan lide 
bøger der handler om krige, især når det 
handler om personer som selv har oplevet det 
og har haft det tæt inde på livet. 
 
Efter kakao snakken skulle Casper være med 
som leder i Rizky Biznezz. Det er et 
teenagemiljø for teenagere fra 6. til 9. klasse i 
Vestermarkskirken. Her føler han, at han give 
det videre som han oplever med Gud i sit liv. 
 
Tak til Casper for hans åbenhed i kakao 
snakken og tak for det du bidrager med i 
vores kirke. 
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TILBAGEBLIK TILBAGEBLIK TILBAGEBLIK TILBAGEBLIK ----    MENIGHEDSWEEKENDMENIGHEDSWEEKENDMENIGHEDSWEEKENDMENIGHEDSWEEKEND    

Af Karin Engslund 

Menighedsweekenden blev noget helt 
specielt i år. Det blev den for menigheden 
som sådan, og for mig personligt. Denne 
weekend blev skelsættende i mit liv. Den 
indeholdt alle elementer til en god 
lejr: Fællesskab med Gud og 
mennesker, undervisning, tilbedelse, 
forbøn, hygge, dejlig mad og herlig 
underholdning.  
 
Fællesskabet med Gud vil jeg 
uddybe her. På 
undervisningssamlingerne søgte og 
tilbad unge og ældre frimodigt Gud 
sammen og oplevede Hans nærvær 
meget tydeligt. Vi voksne fik lov at 
se, at flere af vores teenagere blev 
mødt af Gud.  
 
Jeg oplevede personligt Guds nærvær 
meget stærkt gennem weekenden. Jeg tror 
faktisk ikke jeg nogensinde har oplevet Guds 
nærvær så tydeligt og intenst før. Jeg er nok 
lidt tungnem, så Gud brugte mange taleveje. 

Jeg mærkede Gud helt konkret og fysisk i min 
krop. Jeg fik ord fra Gud gennem 
menighedsmedlemmer. Jeg fik bønnesvar. 
Jeg fik frimodighed til at bede for andre.  

 
 
Det var en fantastisk oplevelse, og at det 
hele skete i vores vanlige kirke og fællesskab 
gjorde yderligere indtryk.  
Hvilken opmuntring og velsignelse! 

Chris Simmons med hans kone og Chris Simmons med hans kone og Chris Simmons med hans kone og Chris Simmons med hans kone og 
hans team fra Vineyard hans team fra Vineyard hans team fra Vineyard hans team fra Vineyard 
menigheden i Brighton, Englandmenigheden i Brighton, Englandmenigheden i Brighton, Englandmenigheden i Brighton, England    
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Søndag d.30. marts 2014 afholder vi årsmøde i Vestermarkskirken. 
For dig som er medlem i Vestermarkskirken er det netop her at man kan komme og 
snakke med omkring kirkens fremtid.  

Du får også en årsrapport hvor der kommer 
en del beretninger fra forskellige aktiviteter og 
udvalg og også økonomien kommer med. 
Der bliver afholdt valg, her kan du som 
medlem opstille til valg og stemme på andre. 
I år er der 4 som er på valg.  

For videre information omkring dagsorden henviser vi til kirkens hall eller 
vores hjemmeside www.vestermarkskirken.dk. 
I år vil vi forsøge at sammensmelte vores morgen gudstjeneste med 
årsmødet om eftermiddagen. Så kom og vær med til en spændende dag. 
Vi gør opmærksom på at du som ikke er medlem naturligvis er velkommen 
på årsmødet og får smag på hvordan et årsmøde forgår. Dog har du ikke 
har tale og stemmeret. 
Vi som menighedsråd glæder os, hvad med dig? 
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INFOINFOINFOINFO    

 

Vestermarkskirken er en åben kirke, 
der byder alle velkomne. Det er en 
selvstændig kirke, der selv er 
ansvarlig 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 
Danmark - Det 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 
menighedsråd på syv personer. 
Større beslutninger træffes på 
menighedsmøder, 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 
7532 0374 
gitte@vestermarkskirken.dk 
 
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 
Kirsten Højgaard Jensen 
3023 7529 
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 
Leif Vestergård (fotograf) - birgitogleif@gmail.com 

info@vestermarkskirken.dk - www.vestermarkskirken.dk  
Bank: Den Jyske Sparekasse, konto nr. 9686 074 000 2341  
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Lørdag den 12. april åbner Vestermarks-
kirken i samarbejde med Dansk Folkehjælp 
op for en dag, hvor vi som kirke i samarbejde 
med andre medborgere i Grindsted, ønsker at 
give mennesker i Grindsted en hjælpende 
hånd, fordi de er i en situation hvor fx sygdom, 
arbejdsløshed eller andre ting i livet, 
forhindrer dem i at få udført et stykke 
nødvendigt arbejde i hjemmet. 
 
Langt de fleste mennesker har kendt 
sådanne perioder i deres liv, og har også 
oplevet at venner, pårørende eller naboer har 
hjulpet på forskellige måder. Det er dog ikke 
alle som er så heldige, og derfor ønsker vi i 
VMK at gøre noget ved det, og være 
foregangsmænd for at andre i Grindsted kan 
bidrage med deres tid, kræfter og evner. 

Vi mødes i kirken om morgenen til fælles 
morgenmad og information. Derefter drager 
man ud i teams til forskellige steder og kan 
komme tilbage til en frokostbuffet alt efter 
hvordan det passer ind i arbejdet. Sidst på 
eftermiddagen samles vi for at høre hvordan 
det er gået og nedskrive alt det arbejde som 
er blevet udført. 
 
Denne indsats gøres udelukkende på 
baggrund af, at vi gerne vil hjælpe andre 
mennesker i Grindsted. Derfor er der ingen 
bagtanker eller forbehold forbundet med 
hjælpen. Vi håber at mange vil blive glade for 
at få lov til at gøre en forskel, og at få hjælp til 
et længe ønsket behov. 

Af Charley Stephansen, Præst 



 


