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Kirken er ikke bare en 
bygning, vi går hen til en 
gang om ugen. Kirken er 
Guds familie som er på 
en helt speciel mission 
sammen med Gud.  
 
Mange gange når snakken 
om tro og Gud 
kommer på 
banen i mødet 
med menne-
sker, så er det 
lige som at 
snakken oftest 
ender med, at 
man fortæller 
hvilken kirke 
man kommer 
i. Derefter kan 
snakken godt 
ende med, at 
man taler me-
re om hvad man ikke gør 
eller gør i en frikirke til for-
skel fra folkekirken.  
 
Mange har den opfattelse, 
at kirken er det sted man 
går hen når man er kristen  

 
og tror på Gud. Der synger 
man bl.a. nogle sange og 
hører på en prædiken. Det 
er for så vidt ikke forkert, 
men målet er ikke at kom-
me i kirken, og kirken er 
ikke centrum for kristen-
dommen. 

Gud sendte sin søn Jesus 
til denne jord for at gøre 
Gud kendt med hud og hår 
helt ind i dagligdagen. Han 
viste os, at kirken er dem 
som ønsker at følge efter 
Jesus. Kirken er vigtigt,  

 
men kirken er en del af 
Guds mission for denne 
verden. Jesus sender men-
nesker ud i hverdagen til at 
være lys og salt for Ham - 
til vore naboer, arbejdskol-
legaer, golfvenner etc.  
 

Kirken er ikke 
det eneste sted 
man hører og 
taler om Gud. 
Det skal tales 
om derhjemme, 
på arbejdet og til 
de mennesker vi 
mødes og lærer 
at kende på vo-
res vej. Det er 
ikke kun i kirken, 
men også i hver-
dagen, at der 
skal sættes 

handling bag troen.  
 
Et godt sted at prøve det, 
er i vore klyngefællesska-
ber som samles en gang 
om måneden. 

Af Charley Stephansen, Præst 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    RUMÆNIENRUMÆNIENRUMÆNIENRUMÆNIEN    

Hvert år har Vestermarks-
kirken fokus på et af sine 
arbejdsområder i Interna-
tional Mission. I perioden 
7-21. september 2014 har 
vi fokus rettet mod Ru-
mænien. 
 
Der er ikke mange succes-
historier vi hører om Ru-
mænien i medierne. Tvært 
imod bliver der ofte tegnet 
et trist billede af landet og 
befolkningen.  
 
Efter kommunismens fald i 
Rumænien forventede man-
ge at der i årene lige efter 
skulle opstå en mærkbar 
forandring. Vi er nu i 2014 
og Rumænien mangler sta-
dig meget i at opnå EU 
standard. 
Stor arbejdsløshed, fattig-
dom og med nabolandet 
Ukraine truet af krig ser 
fremtiden meget dyster ud 
for rumænerne.  
 
Et stort antal rumænere har 

forladt landet for at finde 
lykken i Vesteuropa. Det 
har bevirket at 350.000 
rumænske børn lever uden 
en mor, en far eller begge 
forældre. At forældrene er 
rejst for børnenes skyld 
giver børnene en skyldfølel-

se. Mange af disse børn 
ender i druk, stofmisbrug og 
depression, og ikke så få 
vælger at begå selvmord. 
Børnedødeligheden i Ru-
mænien er dobbelt så stor 
som i de øvrige EU lande.   
I Ordsprogenes Bog kap. 
19,v.17 står. ”Den der for-

barmer sig over den svage, 
giver et lån til Herren, og 
Herren gengælder hans 
gerning”… 
I mere end 20 år har Ve-
stermarkskirken været en 
trofast ven af Rumænien. 
Der er stadig brug for nød-

hjælp i form af tøj, mad, 
hjælp til skolebørn, vandfor-
syning og akuthjælp i for-
bindelse med oversvøm-
melse eller brand. Det er 
bare nogle af de projekter, 
der har været med til at 
sprede Guds kærlighed til 
de svage i Rumænien. 

Af Mogens Koch Pedersen 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    RUMÆNIENRUMÆNIENRUMÆNIENRUMÆNIEN    

På de 3 søndagsgudstjene-
ster i september vil der væ-
re korte indslag med aktuelt 
fra missionsfeltet i Rumæni-
en hvor Dorthe og Cornel 
Pascu arbejder som missio-
nærer.  
En af gæstetalerne er mis-
sionsforstander John Niel-
sen. Børnekirken og REFO 
får besøg af Arne og Britta 
Hansen fra Tylstrup. De 
skal bl.a. fortælle om deres 
sidste tur til Rumænien og 
”projekt skolebørn”. Alle 
arbejdsgrene i kirken 
(Børnekirken, Spejder og 

Rizky) vil støtte og tage del 
i ”Mission i fokus – Rumæ-
nien 2014”. 

Lørdag den 20. septem-
ber holder vi velgøren-
hedsfest for Rumænien 
med fællesspisning og 
meget mere.  
Overskuddet går bl.a. til 
den nødhjælpstransport vi 
sende af sted til oktober. 
 
Glæd jer til to spændende 
uger hvor vi som menighed 
vil blive inspireret og tage 
aktiv del i mission ud over 
vores landegrænse. 

Mission i fokus 2014: Rumænien Mission i fokus 2014: Rumænien Mission i fokus 2014: Rumænien Mission i fokus 2014: Rumænien     
 
Vestermarkskirken har Mission i Fokus 7. – 21. September.  
Til Mission i fokus har vi brug for: 

• Gaver til lotteri på festaftenen den 20. september 

• Gode, brugte skoletasker og penalhuse 

• Tøj til nødhjælpstransporten i oktober 

Kontakt: Anni Schrøder 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    FORMIDDAGSCAFÉFORMIDDAGSCAFÉFORMIDDAGSCAFÉFORMIDDAGSCAFÉ    
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    PRÆSENTATIONPRÆSENTATIONPRÆSENTATIONPRÆSENTATION    

Mit navn er Bo Nicolai Skov 
og jeg skal i den kommende 
sæson være volontør i Ve-
stermarkskirken.  
 
Jeg er 24 år og er opvokset 
lidt uden for Grindsted, tæt på 
Filskov og har kommet først i 
Dalsøkirken og senere i Ve-
stermarkskirken. Desuden har 
jeg gået på Grindsted Gymna-
sium og læst historie på Syd-
dansk Universitet, hvilket jeg 
fandt ud af, ikke var mig.  
 
Jeg har været med i lovsangs-
bandet i Grow det sidste halv-
andet år og gennem det fik 
jeg idéen til at være volontør i 
kirken.  
 
Som volontør har jeg fået en 
vision om at kunne hjælpe til 
med at skole fremtidens lov-
sangere i kirken og ønsker 
derfor at starte en musikskole 
op, hvor jeg både tilbyder 
individuel undervisnings i de 
enkelte instrumenter, men 
specielt også lovsangsbands.  
 
For mig har det at kunne spille 
musik og tjene Gud gennem 
det, været noget der har styr- 

ket min tro og været en moti-
vation til at tjene og prise Gud 
i hverdagen og jeg ønsker og 
håber at jeg kan være med til 
at viderebringe det til kirkens 
teenagers. Desuden har jeg 
en langsigtet vision om at 
man så i fremtiden vil have en 
stærk basis for lovsangere til 
både om søndagen, Grow og 
teenkirken.  
 

 

Jeg vil også tage del i andre 
aktiviteter i kirken som konfir-
mandundervisning, Rizky 
(teenageklub) og være en del 
af lederskabet i ungdomskir-
ken.  
 
Jeg glæder mig og ser frem til 
et år sammen med Gud og en 
masse spændende menne-
sker.  



 

FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    JULEKONCERT 2014JULEKONCERT 2014JULEKONCERT 2014JULEKONCERT 2014    

Billetter kan købes via www.billetnet.dk, i Den Jyske Sparekasse i Billetter kan købes via www.billetnet.dk, i Den Jyske Sparekasse i Billetter kan købes via www.billetnet.dk, i Den Jyske Sparekasse i Billetter kan købes via www.billetnet.dk, i Den Jyske Sparekasse i     
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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 

    
SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER    
Fredag d. 5. Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 19. Ungdomsmøde kl. 20.00 
 
OKTOBEROKTOBEROKTOBEROKTOBER    
Fredag d. 3. Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 17. Brighter konference i Randers 
Fredag d. 31. Ungdomsmøde kl. 20.00 

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

   

  
 

 

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

  Bæver/ Ulve Junior/Trop  
SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER 
Mandag d. 1. Dyremærke Basis 6 
Lørdag d. 6. Loppemarked Loppemarked 
Mandag d. 8. Dyremærke Basis 6 
Mandag d. 15. Sne  Basis 6 
Mandag d. 22. Gåtræning Basis 6 
Lørdag d. 27. 10 km tur  Intet møde 
Mandag d. 29. Intet møde Basis 6 
 
OKTOBEROKTOBEROKTOBEROKTOBER 
Lørdag d. 4. - Søndag d. 5. Thailandsweekend i kirken 
Mandag d. 6. Intet møde Intet møde 
Mandag d. 13. E F T E R Å R S F E R I E 
Mandag d. 20. Fuldmåneløb Basis 6 
Mandag d. 27. Løb  Basis 6 

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

SPEJDERNE I SPEJDERNE I SPEJDERNE I SPEJDERNE I     
VESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKEN 

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

VGK GOKARTKLUBVGK GOKARTKLUBVGK GOKARTKLUBVGK GOKARTKLUB 

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

 

    

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 I BØRNEKIRKEN I BØRNEKIRKEN I BØRNEKIRKEN I     
VESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKEN 

 

SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER    
Torsdag d. 4. Hangout 
Torsdag d. 11.  FDF invasion 
Torsdag d. 18. Lite 
Torsdag d. 25. Ninja - er DU en ninja 
    

    
OKTOBEROKTOBEROKTOBEROKTOBER    
Torsdag d. 2. Gaffa-amok 
Torsdag d. 9. Hangout 
Torsdag d. 16. Efterårsferie 
Torsdag d. 23. Ridderdyst 
Torsdag d. 30. Bounce Bounce 

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

RIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUBRIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUBRIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUBRIZKY BIZNEZZ TEENAGEKLUB 



 

Mandag 1. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 2. 09.30 Bedemøde for Israel 
Onsdag 3. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 4. 13.00 ReFo udflugt 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 5. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Lørdag 6. 10.00 Loppemarked i Vestermarkskirken 
Søndag 7. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke, nadver og kollekt 
 
Mandag 8. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 9.  Et døgn med bøn 
Onsdag 10. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 11. 14.30 ReFo - Mission i Fokus 
  19.00 Rizky Biznezz 
Søndag 14. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: John Nielsen - Børnekirke  
 
Mandag 15. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 17. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 18. 09.30 Bedemøde for kvinder. Ribersvej 154, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 19. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Lørdag 20. 18.00 Rumænien i fokus - Velgørenhedsaften/festmiddag 
Søndag 21 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Gert Bjørsted - Børnekirke,  
 
Mandag 22. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 24. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 25. 19.00 Rizky Biznezz 
  19.00 Caféaften med Jette Seidenschnur 
Søndag 28. 09.45 Bøn 
  10.30 Gospelgudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke,  
 
Mandag 29. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 

PROGRAM SEPTEMBER 2014PROGRAM SEPTEMBER 2014PROGRAM SEPTEMBER 2014PROGRAM SEPTEMBER 2014 
Vestermarkskirken 
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Onsdag 1. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 2. 19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 3. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Lørdag 4.  Spejderne har Thailandsweekend i kirken 
Søndag 5. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke, nadver og kollekt 
 
Mandag 6. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 7. 09.30 Bedemøde for Israel 
Onsdag 8. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 16. 09.30 Bedemøde for kvinder. Vestergade 35, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Søndag 12. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
 
Tirsdag 14.  Et døgn med bøn 
Onsdag 15. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Søndag 19. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Gert Bjørsted - Børnekirke,  
 
Mandag 20. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 22. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 23. 09.30 Bedemøde for kvinder. Nørretorv 4, 3. sal, lej. 5. 
  19.00 Rizky Biznezz 
Lørdag 25. 09.00 Giv en hånd til Grindsted 
Søndag 26. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
  
Mandag 27. 16.45 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 29. 09.30 Formiddagscafé 
  19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 30. 19.00 Rizky Biznezz 
  19.00 Spil Dansk Aften 
Fredag 31. 20.00 GROW Ungdomsmøde med  
   efterfølgende café.  
   Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  

PROGRAM OKTOBER 2014PROGRAM OKTOBER 2014PROGRAM OKTOBER 2014PROGRAM OKTOBER 2014 
Vestermarkskirken 

Nogle af Vestermarkskirkens egne mu-
siske kræfter medvirker til denne aften 
med fokus på danske sange og salmer 



 

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

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

LOKALEBOOKINGLOKALEBOOKINGLOKALEBOOKINGLOKALEBOOKING 

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

 

 

Spil Dansk aftenSpil Dansk aftenSpil Dansk aftenSpil Dansk aften    
Torsdag d. 30. oktober 
    
Julekoncert med Kurt RavnJulekoncert med Kurt RavnJulekoncert med Kurt RavnJulekoncert med Kurt Ravn    
Tirsdag d. 2. december 
 
Christmas FunChristmas FunChristmas FunChristmas Fun    
Fredag d. 5. december 

VIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOER 

 

 
SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER    
Torsdag d. 4. kl. 13.00 
Udflugt til Saralystkirken i Århus hvor der sluttes af med aftens-
mad. Pris alt inkl. 150 kr. pr. person. 
 
Torsdag d. 11. kl. 14.30 
Mission i fokus - Rumænien. Vi får besøg af Britta og Arne 
Hansen fra Tylstrup. 

 
    
OKTOBEROKTOBEROKTOBEROKTOBER    
Torsdag d. 2. kl. 14.30 
Besøg hos Maria og Gert Bjørsted, Fuglsøvej 6, Grindsted 

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

REFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDET 

 

 

    
SEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBERSEPTEMBER    
Søndag d. 28. Tove Nielsen - 50 år 
    
OKTOBEROKTOBEROKTOBEROKTOBER    
Onsdag d. 1. Viggo Søgaard - 75 år 
Mandag d. 6. Menco Meindertsma - sølvbryllup 
 
Vestermarkskirken ønsker hjertelig tillykke. 

MÆRKEDAGEMÆRKEDAGEMÆRKEDAGEMÆRKEDAGE 

 

• Imødekommenhed 
• Engagement 
• Levende tro 
• Sammen på vej 
• Bibelsk forankring med Jesus som forbillede 

Find Vestermarkskirken på 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    KLYNGERKLYNGERKLYNGERKLYNGER    

 
 
 
 

 
 

En typisk eftermiddag i familieklyngen.  
 
Vi mødes en gang om måneden efter gudstje-
nesten i et hjem, som kan have omkring 20-25 
mennesker samlet. Klyngen er åben for alle. 
Først starter vi med at spise sammen. Alle 
tager noget med og vi holder et stort sammen-
skudsgilde. Nye som er på besøg eller som 
gerne vil snuse lidt til klyngen spiser bare 
med, fordi alle tager nok med sådan at gæster 
også kan få noget at spise. 
 
Inden vi spiser, tænder vi et lys for at invitere 
Jesus med i vores fællesskab og for at synlig-
gøre, at Jesus er vores lys i hverdagen.  Der-
efter synger vi bordvers. Vi stresser 
ikke med at skynde os fra gudstjene-
sten, men vil gerne have at vi nyder 
fælleskabet og slapper af med hinan-
den.  
 
Efter vi har spist og ladet roen falde 
over os, har vi vores første samlings-
stund. Vi gør noget sjovt sammen – 
både voksne og børn. Det kan enten  

 
være en leg, konkurrence eller noget helt tred-
je. Den del kalder vi også den lette del.  
 
Bagefter har vi en stund, som vi kalder tyng-
dedelen. En kan fortælle sin troshistorie, en 
kan have et lille oplæg eller vi kan gå en tur 
hvor vi går to og to og svarer på en to tre 
spørgsmål, som bliver delt ud på papir. Hele 
tiden er er børnene og de unge med, og vi 
oplever, at de bidrager med deres oplevelser, 
mening og erfaringer. Til slut har vi ofte pop-
cornbøn, hvor mange siger pop og beder en 
kort bøn. 
 
Vi slutter af med kaffe og afslappet fællesskab 
og slutter officielt kl 15.30, men folk sidder 
gerne længere.  
Kom og vær med! Tag kontakt til Heidi og 
Henrik Kjeldgaard. 

Af Charley Stephansen, Præst 

Heidi og Henrik Kjeldgaard 
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

 
 
 
 
 
 

Klaus Fisker er meget 
kendt i Vestermarkskirken, 
især i blandt vores unge 
der kender ham fra hans 
mange år som leder i 
Rizky. Her er han med til at 
finde på de mest fantastiske 
aktiviteter og nytænkning 
hver eneste gang.  
 
Al den energi som Klaus 
ligger i vores ungdoms arbej-
de er ikke uden omkostninger. 
For 10 år siden kom Klaus ud 
for en arbejdsulykke, som gør 
at han hver dag har mange 

smerter, og at det er svært at 
få dagen til at fungere. Men 
alligevel mødtes jeg med en 
person, der vil se positiv på 
hans hverdag.  
 
Da jeg fandt ud af hvor han 
boede og kom ind af døren, 
kom en duft af nybrygget kaf-
fe mig i møde. Hans kæreste 
Vivian var lige kommet forbi 

med en dejlig kage, så alt var 
gjort klar til en god snak. 
 
Hvad gør at du virkelig 
stortrives, Klaus? 
Hvis jeg kan mærke der er 
brug for en som mig. 
Nogle gange synes jeg, at jeg 
ikke altid kan leve op til de 
forventninger man har til mig 
på trods af mine smerter. 

Af Marien van Beest 

KA
FF

E-

SN
AK

 

Klaus Fisker sammen med hans kæreste Vivian, 
der også tjener med i forbindelse med Grow. 
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

Hvad udfordrer dig? 
Min største udfordring hver 
dag er, at omgås min daglige 
smerter og samtidig være 
glad og positiv. 
 
Hvilken ting, som du møder 
i din hverdag, kan gøre dig 
glad? 
Der er rigtig mange ting der 
kan gøre mig glad. 
Men især når vi laver noget 
spændende med teenagerne, 
og når folk kommer og giver 
et skulderklap for det vi laver. 
 
Hvad får dig til at blive ked 
af det og måske føler af-
magt? 
Jeg bliver ked af det når en 
opgave ikke 
lykkes og når 
smerten i min 
krop begræn-
ser mig. Det er 
der hvor jeg 
føler afmagt. 
Jeg bliver og-
så ked af det, 
når folk har en 
mening om 
mig uden at 
kende til mine 
begrænsnin-
ger. 
 
 
 
 

Hvilken begivenhed i dit liv 
har haft stor betydning for 
dig? 
Det der har haft stor betyd-
ning for mit liv, var da jeg fik 
en smertepacemaker for et 
par år siden. Det gjorde, at jeg 
kan leve et mere smertefrit liv 
end før. 
Også mit arbejde med vores 
unge i Rizky og Grow og se 
hvordan de oplever Guds 
nærvær. 
 
Hvilken karaktertræk ved en 
person tiltaler dig mest? 
Ærlighed over for sig selv og 
overfor andre, en person med 
tjenersind og en ildsjæl, siger 
Klaus. 

Hvad slags litteratur ud 
over Bibelen sætter du hø-
jest pris på at læse? 
Jeg går meget op i fantasy og 
science fiction historier. Jeg 
tror også, at jeg får en del 
inspiration til nye aktiviteter i 
Rizky når jeg læser disse bø-
ger, mener Klaus. 
 
Efter at Klaus fik svaret på 
mine spørgsmål nød vi det 
sidste kaffe på kanden og 
smagte på kagen igen. Da jeg 
kørte hjem tænkte jeg over, 
hvor vigtig det er, at vi passer 
rigtig godt på hinanden i Ve-
stermarkskirken, og at vi hu-
sker at tage Klaus med i vores 
forbøn. 

Til Grow er Klaus ofte i gang med praktiske opgaver. Her som grillmester. 
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Omkring juletid lagde Grow 
en ungdomsmissionstur til 
Polen til rette.  

Ideen var at udfordre de unge mest muligt. Vi 
forestillede os børneaktiviteter, dans, drama 
og klovneri. Vi ville lære de unge passioneret 
gospel. Growband ville spille mere rock. Flere 
unge ville ud på gaden og vidne/bede for 
mennesker. Nogle ville gerne prædike. Hvor-
for lange overvejelser? Growgryden begyndte 
at komme i kog. Vi tog af sted og smagte på 
de ressourcer, vores gruppe indeholdt.  
 
Trods hurtige terningekast, var der mange 
ubekendte som skulle falde på plads: Ville en 
sådan tur være mulig i Growregi? Hvordan 
med tilliden til at gå i Apostlenes Gerningers 
fodspor? Ville de unge fremføre vidnesbyrd på 
engelsk? Hvem kender vi, der kan lære dem 
dans og dramastykker? Økonomi til busleje og 
chauffør? 

Pludselig sad vi i bussen på vej hjem til Dan-
mark og missionsturen var realiseret, og de 
unge tiggede om en gentagelse.  
 
Jeg må sige: Gud åbnede igen dørene for de 
begejstrede unge. En tak skal lyde til chauffø-
rer og alle andre bærende kræfter på baglin-
jen. I bar de unge frem. Stor tak til Diana Kok-
kenborg fra Betania Blåhøj og Jonathan Ste-
phansen fra vore egne rækker. Allerede tidligt 
i processen forstod I at stille op med dans og 
dramaøvelser med stor tålmodighed og en 
fast tro på projektet.  
Growband støvede gamle gospelklassikere af 
og omsatte dem til rock. Gospelkorsøvelser 
måtte vente til busturen, da flere tilmeldte var 
bredt repræsenteret fra hele Danmark. 
 
Mange fik en god øvelse i korttidsmission i 
sammenligning med en børnelejr/ teenagelejr. 
På mange måder en lejr i bus og menigheden 

i Senica. 
Vi kom aldrig til Polen, 
men valgte få måneder 
før at rejse til Slovakiet i 
stedet. Opholdet blev i en 
Apostolsk kirke i Senica.  
Et sted min kone og jeg 
huskede positivt fra tidli-
gere missionsture. Gen-
tagne gange havde der 
lydt et kald herfra. 

Af Gert Bjørsted, Ungdomspræst 
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og vi må sige, at Grow blev modtaget med 
åbne arme.   
 
De unge levede sig positivt ind i opgaverne. 
En tidligere lærerassistent fra efterskolen 
Alterna var med på turen som medarbejder, 
og ytrede sig særdeles begejstret over de 
unge i Grindsted. Kære forældre, I kan godt 
være stolte over jeres unge. De gjorde det 
supergodt, og vi oplevede aldrig noget be-
svær med dem. 
 
Ugen bød på: Formiddagsaktiviteter for børn i 
kirkens nærområde, gademøder, parkoptræ-
den, koncert ved en byfest, plejehjembesøg, 
en fridag i Bratislava, børnefest samt aften-
møder, hvor unge fra Grow skiftevis prædike-
de. 
 
En oplevelse vi sent vil glemme var første 
aftenmøde, hvor vores lydmand Trygvi prædi-
kede. Da han havde sagt amen, sang vi nogle  

lovsange, mens vi bad for mennesker, der 
havde søgt forbøn. Pludselig ønskede flere af 
de unge fra Grow selv forbøn, og Guds ånd 
var meget nærværende. Så stærkt at mødet 
måtte forlænges med to timer. ”Lad jer fylde af 
ånden”, står der i bibelen, og det var hvad der 
skete. De unge startede med at erfare Gud, 
før de selv skulle fortælle om Ham.  
 
På Youtube og Grow’s Facebookside vil man 
kunne se en hel del spontane videointerviews 
med de unge.  
Da de unge holdte takketaler for hinanden i 
Tyskland på hjemrejsen, var stemningen lige-
som vi havde vundet et VM, og vi måtte gen-
tage turen igen til næste år. 
 
Inden udrejsen fra Vestermarkskirkens parke-
ringsplads meddelte vore frivillige chauffører, 
at de allerede havde sat kryds i kalenderen i 
uge 27 2015. Ca. 15 unge har under sommer-
stævnet på Lindenborg ytret, at de vil med, så 
vi påtænker naturligvis at rejse igen. 
Dette års tur var en blanding af 38 unge fra 
Grindsted, Ølgod, Blåhøj, Aalborg, Thisted, 
Løkken og Frederiksværk.  
 
Tak for forbøn og medindlevelse i projektet, 
så det kunne gennemføres. Gud åbnede de 
rigtige døre til rette tid.  
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Vestermarkskirken er en åben kirke, 
der byder alle velkomne. Det er en 
selvstændig kirke, der selv er an-
svarlig for indhold, stil, økonomi, 
ansættelser m.v.  
 
Vestermarkskirken vil gerne kendes 
på følgende værdier: 
• Imødekommenhed 
• Engagement 
• Levende tro 
• Sammen på vej 
• Bibelsk forankring 
 
Vestermarkskirken har samme 
trosbekendelse som Folkekirken og 
samarbejder med de øvrige kirker i 
Grindsted. 
 
Kirken har et arbejdsfællesskab 
med en række andre kirker i Dan-
mark  -  De t  Danske  Mis -
sionsforbund. Læs mere på 
www.missionsforbundet.dk.  
 
På verdensplan er kirken repræ-
senteret i mange lande, og har et 
aktivt internationalt missions- og 
nødhjælpsarbejde.  
 
Ledelse  
Vestermarkskirken ledes af et me-
nighedsråd på syv personer. Større 
beslutninger træffes på menigheds-
møder, som afholdes 5-6 gange i 
løbet af året.   
 
Læs mere om kirken på 
www.vestermarkskirken.dk 

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

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

KontaktpersonerKontaktpersonerKontaktpersonerKontaktpersoner    

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

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

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

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