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Nymarksvej 3. 7200 Grindsted
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Vestermarkskirken.dk
Facebook.com/vestermarkskirken

Bank: Den Jyske Sparekasse
Konto nr. 8210 0740002341
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Præst Charley Stephansen
Tlf. 2588 3386.
charley@vestermarkskirken.dk

Praktisk koordinator Gitte Johansen
Tlf. 2896 11440.
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Børne og familiemedarbejder Mette Sloth
Tlf. 2089 0655
mette@vestermarkskirken.dk

Volontør Lauren Bebee
volontor@vestermarkskirken.dk

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

Regnskabsfører Kirsten Dam
regnskab@vestermarkskirken.dk

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

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

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

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

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

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

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

KONTAKTPERSONER

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

, en , 
 og at være .

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

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

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

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

Redaktionen bag Kirkemagasinet er:
● Susanne Kortegaard

fam.kortegaard@gmail.com
● Peter Bergholt

peter@vestermarkskirken.dk
● Marien van Beest

marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen

charley@vestermarkskirken.dk
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Vi har aldrig arrangeret sådan en tur før med så unge delta-
gere og hvordan ville det hele gå? Da vi tog afsted, var det
med mange indsamlingsprojekter i baghånden, og vores
rejseleder Susanne fra Norge havde alle kontakterne til
dem, vi skulle besøge i Polen og stedet vi
skulle overnatte.

Efter at have brugt de første
par dage til at blive rystet
godt sammen, skulle vi
rundt og optræde
med vores to
dramastykker.
Alle konfir-
mander udtryk-
te ængstelse
og bekymring
over at skulle
tale engelsk,
optræde for
mange men-
nesker og
bede for folk.

Efter intenst
program fra
mandag til onsdag
aften, så opdagede
konfirmanderne lige
pludselig, at de spontant
sidder og synger lovsange på
engelsk  i bussen på vej hjem til
hotellet, og de digter yderligere egne
lovsange på engelsk, som gør at alle synger med og også
griner, så tårerne triller ned ad kinderne. Mange af
konfirmanderne havde ydermere også på det tidspunkt
allerede prøvet at bede for andre unge, hinanden og for folk
som var på møderne, og som ønskede forbøn.

Om aftenen, når vi havde teammøde, inden vi skulle i seng,
var konfirmanderne så glade og overrasket over dem selv,
samt taknemmelige over at de kunne virkelig meget mere,
end de selv troede eller forestillede sig.

Nogle gange skal vi ud af vores
vante gænge, for at blive rykket

eller skubbet ud af vores
komfortzone. De vante

omgivelser og de
mennesker vi

færdes i iblandt til
hverdag, kan
nogle gange
blive en hæm-
sko for at vi
vokser, både
menneskeligt,
men også
åndeligt.
”Gud, som
formår med sin

kraft, der virker
i os, at gøre

langt ud over alt,
hvad vi beder om

eller forstår”

Vi skal nogle gange
skubbes ud over kanten,

ligesom fuglemoderen gør ved
sine unger, når de er flyvemodne. De

ved ikke, eller tror ikke, de kan flyve, og i
starten blafrer de bare med deres vinger, men hurtigt får de
færden og oplever at de flyver.

Måske skulle du ud af dine vante omgivelser en stund?

Charley Stephansen
Præst

UD AF DEN
VANTE GÆNGE
Efter at være kommet hjem fra vores missionstur til Polen med
vores konfirmander, så er der mange oplevelser og erfaringer,
man er blevet meget rigere på.
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Derfor kunne udgangspunktet omkring
mødet ikke være mere stemningsfyldt.
Det skulle dog lige være, hvis der kom en
elefant spankulerende ind i rummet og
temperaturen steg til 35 grader.

Nina Marie fortæller smilende og enga-
geret omkring den 13 dages lange rejse,
som understøttes af en fyldt fotoalbum
med stemningsfyldte billeder af rejsens
mange oplevelser.

Hun er ikke det mindste i tvivl om, at
flygtningelejren i Mae Le har sat sig de
dybeste spor. Her besøgte hun den
kristne del af lejren, hvor lejren bare
sprudlede af liv, skole, hverdag, sund-
hedsklinik, bibliotek og ikke mindst
mange mennesker.

Bibelskolen var kæmpe stor, og arbejdet
med at lære flygtningene om de kristnes
værdier som forsoning, tilgivelse og Jesu
kærlighed gjorde indtryk.
Præsteseminariet var også unikt.
Seminariet modtog elever fra bl.a. Korea
hvilket var ret fascinerende og
tankevækkende.

Fremtidsudsigterne for disse flygtninge
har rørt Nina Marie i høj grad. At nogle
har boet på dette afgrænsede område
siden 1983. Børn er født i lejren og selv-
om det nogle gange forlyder, at man godt
kan rejse tilbage til landet Burma, hvor
man er flygtet fra, ønsker Burma ikke
disse folk tilbage, og Thailand er ikke

interesseret i, at de forbliver i lejren.
Samtidig er det jo ganske uvist, hvad de
vil vende hjem til. Om andre har over-
taget deres hjem, samt om hjemegnen
måske er armeret med landminer.

Rejsen gik desuden videre til Mae Hong
Son, hvor de mødte en enlig AIDS ramt
far med 2 døtre, som bliver hjulpet
gennem AIDS CARE. Hjælpen består
bl.a. med hjælp til at få den rette medicin
og behandling, så faderen kan varetage
opdragelsen af sine piger. At pigerne kan
blive boede derhjemme og få den
kærlighed og omsorg, de har brug for i
deres eget hjem. Den rette behandling
gør også, at den AIDS ramte far, ikke ser
særlig syg ud. Han er tidligere thaibokser,

og han er nu 62 år og løfter på billedet en
60 kg vægtstang, hvilket må siges at
være ret imponerende.
Stort for Nina Marie at opleve, at hjælpen
bliver givet, så den ramte familie kan
forblive en familie.

Fredens stemme blev ligeledes besøgt.
Nina Marie fortæller, at det jo er et
projekt, vi i Grindsted har hørt så meget
om, at man jo nærmest har det som et
hjertebarn. Spændende endelig at se
stedet og se hvordan Dr. Jariya
Sornmayura brænder igennem med
projektet. Samtidig oplevede hun også en
leder, som passede på økonomien med
forskellige tiltag. Hun kunne ikke andet
end at være oprigtig begejstret over alle
de kristne udsendelser, de kunne

Mødet, hvor interviewet med Nina Marie omkring Missionsforbun-
dets rejse ud til missionsprojekterne i Thailand, var sat i kalende-
ren den søndag, hvor hele kirken summede af Thailand. Thailand
var nemlig landet, Mission i Fokus satte særligt i fokus dette år.

REJSEN TIL THAILAND SATTE

Susanne Kortegaard
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producere hver måned, samt at stationen har et
lytterantal på mange hundrede tusinde. At Viggo og
Ketty Søgaard fra vores egen menighed, har fulgt et
kald fra Gud, hvilket nu er en livsforvandlende
station for mennesker i Østen, kunne hun ikke andet
end at have stor respekt for.

Dette fik Nina Marie til at konkludere, at ens hjerte
for de forskellige missionsprojekter bliver større, når
man rejser ud til stederne, og oplever det tæt på.
Personligt kan hun mærke, at projektet med Åbne
Døre er det næste, hun skal til at sætte sig ind i.

Ét ved hun. Hun vil stille sig til rådighed for Guds
plan med hendes liv. Så nu hun er spændt på, hvad
det bringer med sig.

Pilgrimsvandring - Koncerter - Fællessang - Lovsang - Gudstjenester - Bibelreflektioner
Debatter - Suppekøkken - Dans - Diakoni - Kirken og Israel - Bøn - Fortællinger for børn

Kirken og de socialt udsatte - U2-gudstjeneste - Completorium - Gospel for kids
Motorcykelgudstjeneste - Mission - Kunst - Cafémiljø - Bibellegeland

Det Himmelske show i Boxen
Forhør nærmere i Vestermarkskirken, hvis du gerne vil følges med nogle, til enkeltstående

arrangementer som alle dage. Der er mulighed for campering i og omkring Herning.
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Marien van Beest

AT GØRE

VI ER

Jeg er hjemme hos Erna og Christian
Pedersen i Grindsted, for at høre
hvorfor de efterhånden i mange år har
været med til at samle og sortere tøj til
fordel for fattige mennesker i Rumæ-
nien.

Christian begynder at fortælle, at man
havde kendskab til hjælp til Rumæni-
en, med gamle landbrugsmaskiner,
som blev sendt fra Danmark allerede
tilbage i starten af 1990’erne. Senere
blev der også sendt en missionær par
ud igennem Missionsforbundet,
Dorthe og Cornel Pascu.

Da to af vores venner kom hjem fra
Rumænien, fortalte de til mig at de
sammen med Dorthe og Cornel havde
besøgt en rigtig fattig landsby, hvor de
virkelig manglede alt. Jeg kunne ikke
svare andet end ”Vi er nødt til at gøre
noget” sagde Christian. Og da
begyndte vi med det samme at samle
tøj ind.

Det blev til 300 kasser med tøj, sorte-
ret af mange frivillige, så en halv
lastbiltrailer kunne blive fyldt og

komme afsted til Rumænien.

Når vi ser tilbage, var det her starten
på en lang tradition med indsamling,
sortering og transport af tøj til Rumæ-
nien. Samtidig med tøj, blev der også
stiftet nye menigheder, hvor Dorthe
og Cornel rigt bliver velsignet i deres
arbejde, og hvor de virkelig kan se
Guds nærvær iblandt dem.

Nu er vi i 2019. Der har været mange
kasser med tøj undervejs til Rumæ-
nien siden 2008, hvor Christian sagde
”Vi er nødt til at gøre noget”. Erna og
Christian følte meget stærkt, at Gud
lagde tankerne i dem, og at de skulle
handle efter det. Gud har bare været
så trofast hele vejen igennem, og har
været med dem hver eneste gang de
har været afsted.

Selvom Erna og Christian drosler lidt
ned for store indsamlinger, har de
stadigvæk deres trailer bag efter bilen,
som de kan fylde op med hjælpemid-
ler til det land som de har fået en
sådan stor kærlighed til!
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AT GØRE

VI ER
Ved generalforsamlingen sidst i februar, blev det besluttet, at
Frisam bliver til frivilligcenter Billund. Samtidig flytter vi lokaler fra
Banegårdsvej 45b til Nymarkskvej 10 midt i april måned.

I de sidste to år har undertegnede og Johannes Johansen været
med i bestyrelsen, for til dels at arbejde for at Frisam kunne blive
et fuldgyldigt frivillighedscenter, men også for at skabe et socialt
netværk/udvalg, som i samarbejde med kirkerne og foreninger
arbejde mere målbevidst på at starte nye initiativer og projekter,
som har fokus på de socialt udsatte i Billund kommune. Det har vi
fået oprettet og vi kalder os BISON (Billund sociale netværk).

Dette udvalg kører på nuværende lidt på svagt blus, fordi alle
kræfter sættes ind på at få grundfinansiering af staten til at drive et
fuldt funktionsdygtigt frivilligcenter. Billund kommune har givet
tilsagt om en medfinansiering, så til sommer får vi endelig
bekræftelse på om vi kan blive frivilligcenter nummer 66 i
Danmark.
Dette betyder, at vi kan ansætte en centerleder, og dermed virkelig
være i samme liga, som alle de andre frivilligcentre i Danmark.

Du tænker sikkert, at hvad har det med Vestermarkskirken at
gøre? De seneste år har vi forøget vores sociale engagement i
Vestermarkskirken betragteligt og fornemmer, at vi kun lige er
begyndt på at række ud til vores by og egn med sociale tiltag, som
tilgodeser folk, som er udfordret på forskellige måder.

Hvis vi skal vokse i det arbejde, må vi begynde at samarbejde med
både kommune, foreninger og andre ildsjæle. BISON netværket
kan hjælpe initiativer fra foreninger og enkelt personer, som har
svært ved at komme i gang med sparring, udrustning og økono-
misk hjælp. Samtidig kan vi udbrede vores egne arrangementer og
initiativer, såsom ”giv en hjælpende hånd til Grindsted”, mandags-
spisning og formiddagscaféen til hele byen og kommunen.

Som kirke ønsker vi at fortælle evangeliet - de gode nyheder –
gennem ord og handling. Det gør vi ikke, for at vise hvor gode vi
er, men fordi vi har haft et livsforvandlende møde med Gud, som
gør, at vi må give hans kærlighed videre, specielt til de udsatte,
som ikke har netværk og familie til at hjælpe dem.

Charley Stephansen
Præst

FRIVILLIGHEDSCENTER

Completorium er kendt fra klosterverden-
ens tidebønner som den sidste bøn før
natten og som navnet antyder, afslutter
eller fuldender den dagen og gør os klar til
nattens hvile.
Vi ønsker at tilbyde Completorium søndag
aften hver anden uge i Vestermarkskirken.
Målet er at skabe et trygt rum, hvor alle
som har lyst kan komme i stilhed, deltage i
bønnen, reflektere over tekstlæsningen og

få tid og ro til at lytte og være i Guds
nærvær.

Her kan alle deltage på lige vilkår, pro-
grammet er fast, bønnerne er vekselbøn-
ner fra bibelen, der vil blive læst i kor. Der
bliver skruet helt ned for tempoet og
“støjen”, så måske bliver den største
udfordring at du bliver rastløs midt i
langsomheden?

Tidebønnen tager ca. 25-30 min, når den
er færdig, vil der fortsat være stilhed og
man vælger selv hvornår man går hjem,
der er mulighed for at blive siddende,
tænde et lys m.m.

Datoerne kan ses i kirkens kalender.
Alle er velkomne.

Lars AxbergCOMPLETORIUM
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Mens vi nyder kaffen fortæller Lillian om hendes arbejdsplads,
som leder af en social cafe/værested i Vejle. Driften af caféen
er en del af KFUM’s sociale arbejde, men har selvstændig
økonomi, - ligesom de 28 øvrige caféer i landet, der refererer til
hovedkontoret for KFUM’s sociale arbejde.

Der er åben fra kl. 8.30 til kl. 21.00 flere dage i ugen, og der
bliver lavet mad til udsatte og ensomme mennesker, der alle
har forskellige behov for støtte og fællesskab med andre. De
har fokus på at tilbyde aktiviteter, såsom fitness, strikkeklub,
fællesspisninger, og der er et samarbejde med gadepræsten i

Denne gang har jeg en kaffesnak med
Lillian, der er gift med Charley (ja ham,
der er præst i Vestermarkskirken). De
har tre børn - Jonathan på  23 år (gift og
bor ved København), Josefine på 15 år
og Johanne på 12 år.

Marien van Beest

JEG VIL GERNE AT MAN
LYTTER TIL HINANDEN

Vejle, som hver uge kommer forbi, og holder en andagt i
caféen. Udover de syv ansatte, har vi brug for frivillige, for at
drive stedet.  Der er også brugere af huset, som er frivillige og
hjælper med forskellige opgaver, hvor de er med i
arbejdsfællesskab. Det er alt sammen med til, at give den
enkelte en betydning og tilknytning til andre, - for det er gennem
fællesskabet vi oplever, at få værdi for andre. Vi har også alle
brug for at have livsvidner til vore liv, - nogen som kan følge os i
livets op- og nedture, og som man skriver en historie med,
fortæller Lillian.

Efter at vi
fyldte kaffe i
kopperne,
begyndte vi på
vores 7
spørgsmål.
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Hvad gør at du virkelig stortrives?
Jeg stortrives, når jeg har tid til at lave
noget sjovt med min familie, især når jeg
finder tid og overskud til at foretage mig
noget sammen med mine børn, - som f.eks.
at gå på café eller i biografen m.m. Jeg
elsker at have det sjovt med mine børn.
Jeg stortrives også, når jeg oplever at
mennesker blomstrer og udvikler sig
positivt. Men jeg glædes også, når de 35
frivillige som vi har i huset, formår at have
et godt arbejdsfællesskab. Jeg oplever

dagligt, at jeg får meget igen, også fra
mennesker som faktisk selv har tårnhøje
problemer i deres liv, smiler Lillian.

Hvad udfordrer dig?
Det, som virkelig udfordrer mig, er at
arbejde med mennesker som har person-
lighedsmæssige problemer i deres sociale
omgang og samarbejde med andre, siger
Lillian. Det kan være en udfordring, at tale
et sprog de forstår, - og som efterfølgende
giver dem motivation og lyst til at ville
ændre på noget, uden at det herved får
dem til at føle sig afklædt og blottet.

Hvilken ting som du møder i hverdagen
kan gøre dig glad?
Jeg bliver rigtig glad, når jeg kan foretage
noget med min børn, og når mine børn
trives i deres hverdag.

På arbejde bliver jeg rigtig glad, når jeg kan
se, at mennesker vokser i deres selvværd
og selvtillid. Det er især dejligt at mærke,
når folk begynder at interessere sig for
hinanden og at bekymrer sig, når der er en
gæst/bruger, man ikke har set i et stykke
tid. Jeg føler mig også selv værdsat af
mange af gæsterne, - som ofte spørger til
hvad jeg har lavet på mine
hjemmearbejdsdage og i weekenderne.
Man skal ikke tage fejl af, at mennesker kan

have et stort hjerte for andre, selvom de har
mange udfordringer i livet. Herudover trives
jeg rigtig godt i min have, som giver mig et
mentalt frirum, der er meget ”jordnær”.

Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor
betydning for dig?
Den største begivenhed i mit liv, var da jeg
som 18-årig fandt min personlige tro. Min
overgivelse til at have Gud som centrum for
alt i mit liv, har haft den største betydning
for hvordan mit liv har formet sig. Det er

først når vi virkelig overgiver områder af
vores liv til ham, at han får indflydelse og
plads i vores liv.

Det har også haft stor betydning for mig, at
jeg giftede mig med den rigtige. Vi har gen-
nemlevet mange udfordringer og kriser i
vores liv, - bl.a. fordi vi er meget forskellige,
men også fordi vi har flyttet mange gange,
og herved udsat os selv for store udfordrin-
ger gennem bl.a. kulturchok og genopbyg-
ning af nyt netværk, som følge af flytninger
m.m.  Det har alt sammen været med at
udvikle os, - men også sammen. Det har
selvfølgelig også haft stor betydning for
mig, at vi sammen har sat tre fantastiske og
meget forskellige børn i verden.

Hvad får dig til at blive ked af det og føle
afmagt?
Hvis jeg møder mennesker, som ikke har
respekt for andre, og når der hersker
ligegyldighed blandt mennesker. Det gør
mig trist, når mennesker ikke formår at
være oprigtige overfor hinanden. Jeg kan
også føle afmagt, når mennesker ikke gider
at lytte eller at vise den store interesse for
at forstå hinanden.

Hvilken karaktertræk ved en person
tiltaler dig?

Det tiltaler mig når mennesker formår at
forvalte deres talenter, uden at bringe sig
selv i fokus, men blot ønsker at bruge
evnerne til glæde og velsignelse for andre.
Dybest set har vi intet her i livet, - som ikke
er os givet af Gud, - og derfor er ydmyghed
det karaktertræk, jeg tiltrækkes mest af.
Måske også fordi, at jeg er så tydelig opdra-
get til ikke at prale og være stolt af sig selv
og sine, - men det er noget andet, end at
glæde sig over at bruge det man har, til
glæde for andre og sig selv.

Hvilken slags litteratur, ud over Bibelen,
sætter du højest pris på at læse?
Jeg indrømmer, at jeg ikke altid får læst så
meget, da jeg oftest sover når hovedet
rammer puden, - siger Lillian. Jeg vil nok
hellere male malerier eller strikke. Men når
det er sagt, - så er der ind imellem bøger
der griber mig, - og lige nu læser jeg en bog
af Thomas Sjödin. ”Det sker når du hviler”,
som jeg kan anbefale til alle der ligesom
jeg, - kunne ønske sig flere timer i døgnet.

Udover arbejde og familieliv, kan Lillian lide
at være en del af Vestermarkskirken, hvor
hun er en af lederne i ”Betweens” gruppen,
og hun er også stand-in, når der er brug for
en i forbederteamet.

Før jeg kørte hjem talte vi om, at det at
være leder i et socialt tilbud jo ikke er et job
med meget faste arbejdstider. Når man
kører afsted om morgenen, ved man aldrig
helt hvornår man får fri i den anden ende af
dagen. Når man også er gift med en præst
som arbejder lige så mange timer, kræver
det meget forståelse for hinandens arbejds-
tider.

Som menighed må vi gerne bede for at
tingene må lykkes i Lillian og Charleys
hverdag.

LYTTER TIL HINANDEN
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Du vidste måske ikke, at jeg også har en del af disse dage.
Jeg glemmer dem også altid hurtigt igen, men de er altså en
del af mig.

Jeg er lige kommet fra Mozambique, hvor vi først havde
besøg af seniorvolontørerne, Moz 50+ i sytten dage. Derefter
rejste vi 2.567 km rundt i Sydafrika, Mozambique og
Swaziland i tolv dage sammen med en gruppe nordjyske
landmænd, hvor jeg sørgede for, at alt klappede.

Hvorfor var det ikke i løbet af denne forrige travle måned, min
krop gik ned, tænker du måske. Selv er jeg stoppet med at
undre mig, for igen og igen har jeg erfaret, at når jeg har brug
for kræfter, så får jeg dem. Og jeg er faktisk aldrig længere i
tvivl om, at de kommer direkte fra Gud.

På samme måde rejser jeg altid alene frem og tilbage mellem
Danmark og Mozambique med den forventning, at det bliver
en hyggelig tur. Jeg har taget turen cirka 60 gange nu, så jeg
kan få min sklerosemedicin. Og ikke én eneste gang har jeg
følt mig syg på rejsen.

Selvfølgelig har jeg
været i situationer,
hvor mine egne
kræfter ikke kunne
håndtere mine to
kufferter plus
håndtasker. Men
der er altid nogen,
som hellere end
gerne vil bære et
par kufferter op ad
en trappe eller
andet – når bare
jeg spørger.

Hele mit liv
igennem har jeg
egentlig haft let ved at tvivle på Gud. Men det straffer han
åbenbart ikke! Nu opdager jeg glæden og den dybe ro i at
mærke, at jeg helt og holdent kan stole på Gud, når jeg går
ud, hvor jeg ikke selv kan bunde.

Nej, det er ikke kun
en dans på roser at
være deltidsmis-
sionær i Mozambique.
Og det kan gøre
frygtelig ondt at sige
farvel til Kurt. Men det
opvejer alt at mærke,
at Gud godt kan
bruge mig på trods af
mine skrøbeligheder,
og at han altid giver
mig den styrke, jeg
har brug for.

I skrivende stund sidder jeg i min sofa og ryster. Det
gør ikke ondt, men der er noget inde i min krop, der
går amok. Og jeg er helt udmattet og svag. Jeg havde
ellers gode planer for i dag, men dem har jeg aflyst.

AT VÆRE
LISBET

Lisbet Terp
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Det var med stor taknemmelighed vi
passerede broen over Limpopofloden, vi
kørte langsomt fordi der var huller i vejen
og et heftigt fartbump. Hele turen var
forløbet planmæssigt og vi så frem til
endelig at møde Lisbeth og Kurt i kirken i
Xai-Xai.

Gudstjenesten begyndte med sang og
dans. Når man ser spædbørn vugge rundt
på ryggen af deres mor forstår man at
rytmen kommer ind med modermælken.
De er gode til at danse i Mozambique!
Som akkompagnement brugte lovsangs-
gruppen trommer, bas og en akkustisk
guitar. Det var højt, glædesfyldt og selv-
følgelig med helt uforståelige tekster for
os. Men vi følte os velkommen og
prøvede at synge med alligevel.

Efter gudstjenesten kørte vi til Lisbet og
Kurts hus, som ligger ved stranden i Xai-
Xai. Efter frokost badede vi ved stranden,
som ligger beskyttet af et rev. Det var
godt at plaske rundt i det varme vand efter
en lang rejse. Om aftenen tog vi til en
lokal restaurant og fik noget godt at spise
(en øvelse vi gentog en del gange på
vores tur).

De efterfølgende dage gik med forskellige
spændende aktiviteter.
De bedste oplevelser på turen var helt
klart hver gang vi så Lisbet og Kurt i deres
rette element. Deres evne til at tale og
netværke med de rigtige folk (rigtig mange
forskellige mennesker) er et kæmpe aktiv
for Wutomi Agri.

Vi var med på skolen og
mødte eleverne og Gina
(lederen af skolen). Det var
dejligt at se eleverne som i
løbet af året havde lært om
landbrug, men også var blevet
gode venner og kolleger.
Begge dele kommer de til at
gøre brug af, når de skal stå
på egne ben om ganske kort
tid. Vi besøgte en landsby hvor
en ny kirke på et år allerede

havde ca. 300 medlemmer. Kurt skulle
tale med præsten og en høvding om
nogle kommende elever fra denne
landsby. På denne tur besøgte vi også en
maskinhandler (som kom fra Djursland!),
som skulle levere en traktor og lidt
redskaber til skolen.
Vi var på marked for at købe frugt og
opleve den helt ubeskrivelige stank af
kødboderne. En nat "regnede det sko-
magerdrenge" og efter regnen var der
frøkoncert til den lyse morgen. Hold nu op
de frøer kunne larme!

Da det blev fredag og vi vendte bilen mod
Maputo for at flyve hjem, var vi mættet
med indtryk og oplevelser. Vi krydsede
Limpopofloden igen og huskede historien
om hvordan elefanten fik sin snabel (den
havde Lisbet læst for os over en kop
aftenskaffe).

Frank EngslundTIL FRØKONCERT
I MOZAMBIQUE

I starten af 2019 var 2 par
fra Vestermarkskirken
(Karin og Frank Engs-
lund samt Jolanda og
Marien van Beest) en tur
i Mozambique for at be-
søge Lisbet og Kurt Terp
og landbrugsskolen Wu-
tumi Agri som de har
været frontløbere i.
Vestermarkskirken har
Wutumi Agri som et mis-
sionsprojekt.

LISBET
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Dette spørgsmål møder præster tit. Ud
over den halve time som du bruger på at
prædike søndag formiddag, hvad bruger du
ellers tiden på? Det er ofte på gudstjenes-
ten at præsten er mest synlig, men hvad
laver han egentlig i løbet af ugen?

Først og fremmest vil jeg
godt bruge denne lejlighed
til at fortælle, at jeg elsker
mit arbejde, og selvom det
tager meget af min tid, så
prøver jeg ihærdigt at
tilgodese både min kone og
børn, fordi de er de mest
vigtige i mit liv.

Rigtig meget af min tid kan
lægges ind i fire forskellige
kategorier; møder, samtaler,
forberedelse og deltagelse i
arrangementer. Der er altid
en masse i gang, og enten
tager jeg initiativ til noget,
holder noget kørende eller
følger op så vi kommer helt i
mål. Heldigvis har jeg en del
til at hjælpe, støtte og
assistere mig. Det er jeg
meget taknemmelig for fordi
ellers ville jeg brænde helt
ud.

Heidi Kjeldgaard hjælper mig med nogle
sekretæropgaver og andre projekter. Den
frivillige stab, som jeg mødes med hver
anden uge, gør også en stor indsats for at
få hele kirken til at fungere. Det er
fantastisk at arbejde i teams, hvor man kan
støtte, sparre, opmuntre og hjælpe
hinanden til at komme helt i mål. Sammen
er vi bare bedre!

Hver uge taler med jeg Marien, vores
menighedsrådsformand og Mette, vores
børnemedarbejder hvor vi planlægger en

masse sammen, når vi arbejder sammen
på kontoret.

Når jeg er ude af mit hjem, holder jeg
mange møder med mange forskellige
grupper, personer og arbejdsgrene.

Udover de kirkelige handlinger såsom
konfirmantioner, medlemsoptagelse,
bryllup, begravelser, barnevelsignelser og
dåb, så går en del tid på præstenetværk
lige fra lokalt i byen, egnen til regionalt
samvær med andre præster i
Missionsforbundet og også med andre
præster i Midtjylland som er en del af
frikirkenet.

Af landsarbejde i Missionsforbundet er jeg
med i programudvalget for sommerstævnet

samt udvalget for socialt engagement i
forbindelse med vision 2020.
Jeg besøger folk i menigheden, når de har
behov eller de fylder rundt (70 år og
opefter) og er med til så mange af kirkens
arrangementer, som jeg kan få tid til.

Når jeg er hjemme bruger jeg til på at læse,
studere bibelen, bede og forberede møder,
prædikener, undervisning, laver flyers,
plakater, skrive mails og andre
administrative ting.

Uden for kirken lægger jeg mange timer
som bestyrelsesmedlem af Frivilligcenter i
Billund kommune, samt går rundt i
Grindsted sammen med Susanne Schultz
på gademission for at tale og bede med
mennesker.

Charley Stephansen
Præst

HVAD LAVER
PRÆSTEN EGENTLIG??



13



14

Kærlighedsmåltid
for hele familien

Skærtorsdag
Den 18. april kl. 17.00 -20.00

Pris 75,- kr, børn 25,- kr
Nymarksvej 3 - Grindsted
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Vi kørte til Berlin og startede vores tur
med et team møde, hvor Gud allerede her
begyndte at forme disse teenagere og
arbejde i deres liv. Som ledere kunne vi
allerede se grænser blive rykket og
barrierer blive brudt, men meget lidt vidste
vi om, hvilken indflydelse disse få dage
ville have på denne fantastiske
konfirmandflok, men også på os, idet vi fik
lov til at se dem vokse og håndtere nye
udfordringer. Vores Gud elsker at gøre,
hvad vi tror, er umuligt, og det er præcis,
hvad han gjorde på denne tur.

Vi så hvilken indflydelse ”power time” og
daglig andagt kunne have på hver af
konfirmanderne, og hvad Gud kan gøre,
når de tager et skridt i tro og beder for
folk. Men vigtigst af alt oplevede de, at de
kan gøre alt gennem Jesus, som giver
dem styrke. Vi havde mange udfordringer
undervejs, men hver gang viste disse
unge mennesker dedikation, udholdenhed
og mod, og Gud var med os i alle
situationer.

Vi besøgte en skole, et Youth Center og
et plejehjem for syge og ældre. Hvert sted
fandt disse konfirmander en måde at
fortælle om Jesus til de polakker, som vi
var kommet for at møde, og gennem
dans, drama, lovsang, bibelvers og
Helligånden delte vi biblens budskab til
både unge og gamle, syge og raske. Som
ledere oplevede vi at se, hver konfirmand
bidrage med noget helt unikt, idet de
brugte de
gaver, som
de hver især
er blevet
velsignet
med af Gud.

Hver aften
havde vi et
aftenmøde i
den by, som
vi havde
besøgt i
løbet af
dagen. Her

oplevede vi trofast Guds nærvær
fra start til slut.
På denne tur er konfirmanderne
blevet eksempler på hvilken
indflydelse, vi kan have på andre
mennesker, når vi er modige nok
til at træde ud og stole fuldt ud
på Gud. Vi er også blevet mindet
om den velsignelse, som det er
for andre, når et velfungerende
team rejser ud, i fast tro og tillid
til Gud, for at dele det gode
budskab.

Gennem den lange køretur,
møderne og tiden vi har brugt sammen er
et stærkt bånd og et trygt fællesskab
blevet skabt. Vi har oplevet at blive rørt af
Helligånden, og alle 17, som var afsted,
har oplevet at blive brugt af Gud og være
en velsignelse for hvert af de mennesker,
som vi har mødt på vores tur.

Hvilken fantastisk oplevelse!

WOW
HVILKEN UGE!

2 lande, 3 dage i mission, 5 nætter væk hjemmefra, 40 timer
i en bus, 3065 kørte kilometer, og utallige liv rørt af Jesus.

Lea Vinkel og Marlene Pedersen
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