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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 9153 8448

Præst Charley Stephansen
Tlf. 2588 3386.
charley@vestermarkskirken.dk

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

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

Regnskabsfører Ole Jensen
Tlf. 3034 3211.
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 Room4joy 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@gmail.com
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 har
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 okotober.
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 tryk 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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Hvorfor forhindrede Gud ikke at orkanen forårsagede så meget skade og som efterlader
folk i økonomisk ruin uden vand, hjem, tøj og arbejde.

HVOR VAR GUD DA
ORKANEN HARVEY

RASEREDE?
Charley Stephansen

Præst

Hvis der findes en god og kærlig Gud fuld af
kraft og almægtig, hvorfor griber han så ikke
ind?
Han har travlt med andre vigtige ting? Eller
er han bare ligeglad?

Det er vigtigt spørgsmål og jeg vil ikke
komme med lette svar og skråsikre
begrundelser.
Det er ikke første gang vi oplever
naturkatastrofer og sikkert heller ikke sidste
gang. På en måde er dette ikke nyt og
usædvanligt, selvom vi synes at nu kan
naturkatastroferne da ikke blive værre.

For det første oplever vi, at livet er skrøbeligt
og jeg kan ikke beskytte mig mod alle
faretruende begivenheder. Vores liv bliver

sat i perspektiv i forhold til min egen
sikkerhed og værdier. Jeg behøver at have
mit liv forankret i noget større end mig selv.
Det er nemlig under tragedier såsom
orkanen Harvey, at folk bliver klar over, hvad
der virkelig betyder noget. ”Ting varer ikke
ved. Men det gør menneskelige relationer.
Man ser igen og igen, at mennesker
kommer sammen og hjælper hinanden, fordi
man kan ikke komme igennem dette alene.

Siger du så at Gud står bag orkanen for at
skabe de muligheder som jeg har beskrevet
oven for? Nej Gud har ikke iværksat sådan
en orkan, men han bruger de muligheder
som kommer ud af det og vil samtidig vise at
intet er for stort eller umuligt for at Gud kan

virke med sin plan og tanke for denne
verden og dit liv.

Romerbrevet 8:28 Vi ved, at alt virker
sammen til gode for dem, der elsker Gud, og
som efter hans beslutning er kaldet
Selvom vi ikke synes at Gud har kontrol, når
Jesus kunne tale til vinden og bølgerne på
Genesaret sø, hvorfor kan Gud så ikke
drejer stormen tilbage ud på havet i stedet
for ind over land?

Vi ser omstændighederne med vores ofte
begrænsede syn, men Gud er suveræn og
kan se alt i en meget større målestok. Lad
stormen minde dig om værdien af relationer,
mennesker og især løftet om himlen
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Jeg kommer i
Vestermarkskirken fordi...

-  F l e m m i n g  S c h r ø d e r  -

Jeg kommer i
Vestermarkskirken fordi...

-  L e a  V i n k e l  -

- for at have et fundament og
her er rart at være. Det giver
mig glæde.

- det er mit andet hjem.
Jeg føler mig tryg her.
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Den 31. august 2017 ankom vi fra Thailand til Billund Airport
med tilsammen ni kufferter, en trolley, to rygsække og en
computertaske. Sammen med vore to voksne børn, Annette og
Kim, havde vi været  otte dage i Thailand for at afslutte Viggos
engagement  der efter 54 år.

Som familie er vi taknemlige for, at vi fik lov til sammen at sætte
et værdigt punktum for denne tjeneste.
Den startede i Thailand, bredte sig over hele kloden og sluttede
med opgaver i Thailand og Burma.

Vi havde lagt en stram plan for ugen. Der var en del praktiske
forhold, regnskab, økonomi, afslutning af et projekt i Burma
med aflevering til revisor, der skulle tages hånd om. Planen tog
højde for, at Viggos kræfter, på grund af sygdom, var
begrænsede. Men hver dag gik, som vi havde håbet, den
skulle, og kræfterne slog til hele vejen.

Sammen med medarbejderne og bestyrelsen på Fredens
Stemme delte vi glæder og sorger. Viggo talte til dem om
visionen og missionen med Fredens Stemme, og udfordrede
dem til at holde formålet for øje. Det var et klart budskab, og
stafetten blev givet videre.

Det var travle og bevægende dage. Men også med stor
taknemlighed til Gud, der nu i 52 år har velsignet Fredens
Stemmes stemme ud over hele Thailand. Den har lydt i
fornemme huse og i den mindste hytte. Den har fundet vej til
menneskers hjerter. Mennesker i fængsler, i slummen, i junglen
og på offentlige kontorer. Den har fortalt thailænderne, om den
fred som kun kommer fra Gud. Den Gud som skabte himlen og
jorden og som sendte sin Søn med fredens budskab.

Men den stemme fortsætter ufortrødent og vil stadig strømme
ud fra Fredens Stemme i Thailand.

Lige op til afrejsen fra Billund, var vi usikre på, om Viggos
helbred tillod ham at tage med, men ugen blev et mirakel, hvor
vi oplevede, at Gud hører bøn. Vi ved, at mennesker i mange
lande over hele verden har bedt for os. Og det er med stor
taknemlighed, vi vender hjem til den hverdag, hvor vi ikke
kender morgendagen.

Som Viggo selv udtrykker det: "Jeg lovede Gud, da jeg var 19
år, at jeg ville tjene ham hele livet. Og det er så til nu. Gud
kaldte mig til en tjeneste, som ikke indeholdt en pensionstid.
Jeg har været så priviligeret, at jeg kunne arbejde til jeg var 75.
Det har været et privilegium."

Ketty og Viggo Søgaard

SEKS KUFFERTER OG TO BLÅ CYKLER
…VAR DEN BAGAGE VI FORLOD DANMARK MED,
DA VI I EFTERÅRET 1963 REJSTE TIL THAILAND

STAFETTEN ER GIVET VIDERE. VIGGO
SØGAARD SAMMEN MED FORMAND

FOR FREDENS STEMME, DR. PRICHA
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Levende tro i
Vestermarkskirken

George Santayana har engang udtalt at ”Familien er et
af naturens mesterværker”. Det kan jeg kun give ham
ret i. Dog vil jeg sige, at familien er et af Guds
mesterværker. At opleve miraklet i at blive forældre er
uden sidestykke. Man har som forældre de bedste
ønsker og tanker om ens børns fremtid og lykke.

Det højeste ønske jeg har for mine børn er dog, at de
kommer til at få en personlig og stærk tro på deres
himmelske far. Til dette er det ofte rart at blive inspireret
og at have andre familier at dele denne drøm med.
Derfor har Vestermarkskirken et udvalg, som arbejder
med at inspirere familier med at løfte denne opgave og
med at give troen videre til børnene og sammen vokse.
At skabe rum til fordybning med hele familien som
fokus.

I dette efterår er der planlagt en Levende tro dag lørdag
d. 25. November kl. 9 - 12.

”Jeg og mit hus vil tjene Herren”.
Da ægteskabet og familielivet er så dyrebart, vil vi
denne formiddag inspirere til, hvordan man som familie
støtter hinanden, beder for hinanden og sammen
styrker hinanden i samarbejdet omkring trosoplæringen.
Formiddagen bliver krydret med oplæg og inspiration
fra andre familier. Der vil blive vist uddrag fra filmen
”Courages”. En fantastisk film om nogle fædre, som
indser vigtigheden i at tage forældrerollen på sig, og
støtte hinanden i denne opgave.
At vi som ægtepar giver hinanden opmuntringer og
tilkendegivelser, er også vigtigt for et godt ægteskab og
en glad familie. Derfor vil app’en ”YouTwo” blive
introduceret og afprøvet.

Formiddagen er delt i to afdelinger. En hvor børnene
ikke er sammen med forældrene og en hvor man er
sammen som familie. Her er der mulighed for sammen
at tale om essentielle ting og sammen udarbejde en
erklæring. Mere vil vi ikke afsløre…
Dog kan vi sige, at dagen som førhen begynder kl. 9
med morgenmad - hjemmebagte boller og kaffe m.m.
og afsluttes med pølsehorn.
Vi håber, at mange vil bruge en formiddag på at vokse
et lille stykke sammen.
Kan hele familien ikke komme med, så kom alligevel og
bliv inspireret.

Børn og Helligånden
I forbindelse med gudstjenesten søndag d. 22. oktober
er der en Levende tro samling. Her vil vi samles i 20
minutter hvor vi vil prøve at forstå mere af Helligånden.
For Helligånden kan godt anses som et paradoks. På
den ene side den mest luftige og sværeste begribelige
del af treenigheden, men samtidig den som vi tænker,
der er tætteste på os.
At Helligånden gør troen levende og nyt. Gør at vores
tro ikke blot reduceret til et erindringsfælleskab hvor vi
mindes Gud og Jesus, som engang gik på denne jord.
Med Helligånden bliver det levende og nyt og stadig
aktuelt.

En af hjørnestenene i vores samlinger er at man får et
eller andet konkret med hjem fra vores samlinger, og
det vil naturligvis også være gældende dette efterår.
Så glæd jer til efterårets Levende tro samlinger.
Et er sikkert, at vi glæder os til at videregive vores
overvejelser og til at lytte til jeres.

Levende tro dag
i Vestermarkskirken

Program
09.00: Kaffe/rundstykker
09.45: Oplæg,

vidnesbyrd, dialog
og pulsslag.

10.45: Tag troen med
hjem samlinger for
hele familien

11.45: Afslutning

Lørdag d. 25. november
kl 09.00 - 12.00

Ønsker du at blive bedre
udrustet til at giv dine børn
redskaber, som kan styrke

deres/jeres forhold til Gud?

Ønsker du at tage ansvar for
dine børns åndelige

udvikling?

Ønsker du at være en
missional familie i hverdagen?

09.45 til 10.45 børnepasning
Pris voksne 20,- kr

Børn 10,- kr

Præsentation
af familieaften

Ny app for
forældre og par

Præsentation af
familiehuddle

Familieerklæring
om levende tro

Susanne Kortegaard
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Marien van Beest

CHARLEY STEPHANSEN KLIPPER DEN FØRSTE
SNOR MENS LISBETH OG KURT TERP SER PÅ

INDVIELSEN VAR PÆNT BESØGT AF INTERESSEREDE

WutomiGenbrug er en genbrugsbutik
på Fælledvej 7 i Grindsted.
Overskuddet i butikken går til vores
landbrugs projekt, ” WutomiAgri” i
Mozambique.

WutomiAgri uddanner landbrugselever
til at kunne starte som selvstændig
landmand i deres egne områder -
”hjælp til selvhjælp”, hvor man også
kan være til inspiration for andre
mennesker. For at man kan starte og
drive sådan en skole har man brug for
folk der brænder for projektet, en stor
sum penge og Guds velsignelse.

For at samle penge ind til projektet har
vi haft hjælp af mange frivillige, som
med alt mulige kreative aktiviteter har
haft succes. Ideen til at have vores
egen genbrugsbutik kom først sidste år,
og efter forskellige muligheder valgte vi stedet på
Fælledvej 7.
Efter en kæmpe indsats fra mange frivillige blev der
bygget om, malet og indrettet.

Da lokalerne stod klar, blev de fyldt op med mange ting
som folk kom med. Det var fuldstændig vildt så stor   en
opbakning vi har oplevet til projektet. Det som også var
en udfordring var at finde folk nok til at hjælpe til i
butikken og til afhentning af varer.

Da det hele var på plads kunne der fejres åbningsfest d.
1. september. Lisbet og Kurt Terp, der som ægtepar
startede WutomiAgri projektet, og Charley Stephansen,
præst i Vestermarkskirken klippede snoren. Bent Møller,
formand for initiativ gruppen, holdt en åbningstale, hvor
han takkede alle som har været med til at det lykkedes
at åbne WutomiGengrug. De mange interesserede som
kom blev overrasket over hvor god en butik det var
blevet.

Kontaktpersonen i butikken,
Edna Vingborg holder styr på
tingene og er altid interesseret
i nye varer, men også i folk der
har lyst til at give en hånd med.
Så kig forbi i butikken på
Fælledvej 7 i Grindsted og lav
en god handel. Og spørg efter
Edna hvis du har lyst til at
hjælpe med.

Læs meget mere om
WutomiAgris opstart
og vision, nyheder og
støttemuligheder på
wutomiagri.dk
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Kender du en som har brug
 for en hjælpende hånd?

Vestermarkskirken vil i samarbejde med
Dansk Folkehjælp, FriSam, Det Sociale Netværk
i Billund kommune, tilbyde en hjælpende hånd
helt gratis og uforpligtende til enhver
som har et behov 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 Vestermarkskirken

mobil 50425228 eller
omsorg@vestermarkskirken.dk

Nymarksvej 3, Grindsted

Al mad til hjælpere
på dagen er sponsoreret af:

Gratis og
uforpligtende
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Efter 1½ måned føler vi os godt til rette på Grønland. Det er
fantastisk, at Gud har åbnet døren for os. Vi glæder os over at
blive brugt, og at menigheden elsker at vi er her.

Med arbejdstitler som juniorklubleder, børnekirkeleder,
børneklubleder, bager, handyman/woman, pedel, indkøber osv.
er der nok at give sig til. Vores hovedopgave er børne- og
ungdomsarbejdet. Det er meget spændende og udfordrende,
specielt fordi vi ikke kan sproget (kun et par ord), kulturen er
anderledes, og nogle børn har oplevet omsorgssvigt eller lign.
som har præget børnene på en negativ måde, og deres
naturlige reaktion bliver jo f.eks. at være udfarende til
børnekirke.

Menighedens medlemmer har haft en hård fortid, og er ikke
ligesom os, velsignet med at være opvokset i en kristen familie.
Det er så VILDT at høre hvordan folk har mødt Jesus, og deres
liv er vendt helt rundt, fra vold, druk osv. til at blive kristen.
Fantastiske vidnesbyrd vi hører gang på gang, virkelig rørende!
Det er hårdt, at høre hvordan alle kender en, der har forsøgt
eller har begået selvmord og drab. Vi må erkende at dette er en

virkelighed, og folk snakker meget åbent om det. Det er meget
svært at forholde sig til, og vi kan blot hjælpe ved at lytte og
selvfølgelig bede for mennesker.

Tiden flyver afsted, og vi har det godt. Her er dejlige
mennesker, som vi omgås med hver dag. Både teenagere og
børn kommer forbi og hygger i løbet af ugen, også
menighedens medlemmer kommer forbi (eller vi bliver inviteret
hjem), hvor vi blandt andet spiller spil, snakker, ser film osv.

Når folk er på arbejde og i skole, bruger vi tid på personlig
andagt, beder og forbereder os til de forskellige ting som lege,
andagter. Fra oktober skal vi også være med til at holde
bibeltimer for menigheden.

Det er dejligt at vi kan bruge tid på at lære Gud bedre at
kende. Vi lærer også meget af den måde menigheden har øje
for ”hverdagstegn”, tegn/små-mirakler, som vi ikke normalt
skænker en tanke, eller slet ikke ser. Det ser de og er med det
samme klar over, at det er et tegn fra Gud. Fantastisk at vi
kan lære af hinanden.

Tak til Gud at du har
forskellige måder at
vise dig på. Kirken
er vigtig for byen, og
det er en velsignelse
at Gud bruger os,
specielt til at være
forbilleder for børn
og teenagere.

VI ses til jul -
Tuuma & Lotti.

TIDEN FLYVER AFSTED

Nogle af børnene i børnekirken. Hver søndag kommer der nye børn
og de er super søde og der er masser af krudt i dem.

Lotte van Beest og
Thomas Benner Larsen
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Else og Jens bor på en nedlagt ejendom lige ude for Grindsted. Da
jeg kom på besøg var kaffen lavet, og kunne vi komme i gang med
vores kaffesnak.

Hvad gør at du virkelig stortrives?
Jeg føler mig lykkelig når jeg ved at jeg er elsket og frelst af Jesus.
Jeg stortrives også når jeg har vores børn og børnebørn på besøg.
Og før jeg blev syg så elskede jeg at have mange venner omkring
mig. Jeg stortrives også når jeg kan bede for mange familier, siger
Else.

Hvad udfordrer dig?
Det udfordre mig at jeg ikke fysisk på den samme måde som før
kan hjælpe vores børn når der er et behov. Ellers bliver jeg
udfordret til at bede for alt hvad der sker omkring os, og hvad der
sker politisk i vores land. Jeg bliver meget inspireret af Salme 50,
vers 15 hvor der står:” Råb til mig når I har problemer, så jeg kan
gribe ind, og I kan give mig ære.”

Else Bæk har været gift i 42 år med
Jens, sammen har de 3 børn og 8
børnebørn. Else har været igennem et
langvarigt sygdomsforløb, der har haft
en stor indflydelse på hvordan hendes
dagligdag ser ud.

DET ER STORT
AT VÆRE ELSKET OG FRELST AF JESUS

Marien van Beest
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Hvilken ting som du møder i hverdagen kan gøre dig glad?
Jeg holder af naturen, at have børnene og børnebørnene
omkring mig. Det glæder mig virkelig meget at vores børn og
svigerbørn er personligt kristne, siger Else med et smil. Jeg bliver
også rigtig glad når jeg får en opmuntrende sms. Det gør mig
også glad når jeg ved at vi har et bagland som tænker og beder
for os. Jeg har altid været rigtig glad for mit arbejde. Og så nyder
jeg de ture som jeg har sammen med Jens hvor vi også har
nogle bed & breakfast oplevelser.

Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor betydning for dig?
Det som har haft stor betydning i mit liv er da jeg valgte at
komme på bibelskole som 24 årig i 1973. Der begyndte jeg
virkelig at mærke hvor vigtig det er at følge Jesus, og det var
starten på at jeg holdt fast ved troen. At jeg lærte Jens at kende
på skolen var bare en bonus oveni. Det at blive uddannet færdig
som sygeplejerske har også været stort for mig, nævner Else.

Hvad får dig til at blive ked af det og følge afmagt?
Jeg bliver virkelig ked af det når folk taler ned om Jesus. Jeg
bliver også ked af det når vores børn ikke trives. Det hjælper mig
når jeg ved at jeg kan bede for dem alle, og lægge det hele i
Guds hænder.

Hvilket karaktertræk ved en persontiltaler dig?
Jeg vil gerne have tillid til en person. Min overlæge, som er min
kontaktperson, har jeg tillid til. Han er ærlig, han har forståelse
for min situation og han har empati. Det kan jeg godt lide ved en
person, siger Else.

Hvad slags litteratur, ud over Bibelen, sætter du højest pris
på at læse?
Jeg følger meget med hvad der forgår i Åbne Døre, siger Else og
derfor læser jeg meget om arbejdet. En af bøgerne er ”Guds
vanvid” af Nik Ripken. Ellers læser jeg om endetiden og den
ældre bog ”Hører du skridtene” af Krista Frandsen.

Efter vi havde drukket mere kaffe og spist nogle lækre kager som
Jens fik lavet, opfordrede Else mig til at læse bogen ”Guds
Vanvid”.

Da jeg kørte hjemme fra Else og Jens, følte jeg sådan en varme i
mig, så jeg kun kunne takke Gud for at han bruger og velsigner
mennesker som Else til at være en velsignelse for andre.

● Bibelsk forankring
● Sammen på vej
● Levende tro
● Engagement
● Imødekommenhed

VESTERMARKSKIRKENS VÆRDIER
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”Sikke en dejlig oplevelse”;
”Hyggeligt og flot udført!”
”En eftermiddag for hele familien”

Disse udsagn var fra sidste års Syng-
julen-ind arrangement. Og i år vil vi
gerne gentage den gode oplevelse.
Der bliver mange fællessange og
indslag fra forskellige aldersgrupper lige
fra børn til modne folk :-)

Sangere og musikere leverer musikken
i diverse genrer – så der er helt sikkert
også noget i din smag. Kom og tjek om
ikke vi har ret! ;-)

Entré 50 kr. for voksne, børn 25 kr.
inklusiv kaffe/te/sodavand og kage.

Vi glæder os allerede til jul!

Alle er velkommen

SYNG JULEN IND
I VESTERMARKSKIRKEN

Anni Schrøder

SØNDAG D. 10. DEC.
KL. 15.00 - 17.00

Dagene er korte og mørket tæt -
kun stilheden synger
i skovens katedral.
Fuglene er for længst
draget mod syd.
Længe har vi spejdet
efter fred og forståelse
mellem mennesker og nationer,
men indtil nu forgæves.

Lad os tælle de lyse timer,
vi ved jo, at lyset vender tilbage
og fuglene atter vil synge.
Den tanke kan næsten få os til
at føle et stænk af forår.

Det er advent.

Vi tænder lys og jager mørke tanker på flugt,
så der bli'r plads til den glæde,
som blev forkyndt hin julenat
for hyrderne på Betlehems marker.
"En glæde for hele folket".
Guds søn kom til jord i en tid så mørk.
Han var det lys, intet mørke kunne knægte.

Derfor kan vi stadig håbe på fred og forståelse,
for samhørighed blandt verdens nationer.

Velkommen advent.
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3 generationer fra samme familie. Er det
mon de samme ting, der betyder noget,
når året lakker mod enden og julen gør
sit indtog.
Vi lod det komme an på en prøve. Et kort
interview af Astrid og Heidi Kjeldgaard
samt Heidis far Chris Engslund.

Den bedste mad i julen?
Astrid: Anden, sovsen og
kartoflerne
Heidi: Hjemmelavet frisk
rødkålssalat med
tranebær, rosiner m.m.
Andre i familien er
bestemt af en anden
opfattelse.
Chris: Når jeg tænker
tilbage på min
barndomsjul var det
enkelt stående bedste
mad, når vi fik lov at
blande hvidtøl og
appelsinsodavand
sammen til en fantastisk
juledrik.

Bedste, sjoveste og
værste julegave:
Astrid: LEGO æsker var
det bedste, da jeg var
mindre. Den værste var, da jeg et år fik
en skraldespand. Håbede det var LEGO,
men så var det en skraldespand.
Heidi: Da jeg første gang fik noget af det
stel, jeg begyndte at samle på. Det var
en meget stor oplevelse, hvortil min
søster aldrig ønskede at blive stor, hvis
det var sådanne gaver, man så fik. Men
jeg husker stadig fornemmelsen af, at
være blevet så stor, at jeg kunne få lov at
ønske mig stellet. Stellet bliver stadig
brugt.
Den værste gave var en CD jeg fik med
noget musik, som én anden i familien
meget gerne ville have! Så den fik jeg!
Tak Henrik.
Chris: Den mest sjove og specielle
julegave fik jeg da jeg var 11-12 år, og

selv synes, at jeg var for stor til legetøj.
Mine forældre var dog af en anden
opfattelse. Derfor fik en hundeproppistol
med snor i, og jeg var så pinlig berørt
over det.

De bedste juletraditioner:
Her er de 3 generationer enige i at det er

samvær med familien i juledagene, hvor
alt er traditionelt, men trygt og hyggeligt
at nyde hinandens samvær.

Ynglingsjulesang/salme:
Astrid: Jeg er ret glad for den julesalme
vi spiller i Billund Garden. ”Hark the
Herald Angels sing”
Heidi: Nu hvor jeg er blevet lidt ældre er
det de gamle traditionsrige salmer, vi har
sunget i hjemmet, der betyder rigtig
meget for mig. Her i kirken er den også
kaldt for Engslunds julesang ”Fredsang
gudsengle i det himmelske kor”. Eller
salmen ”Hvad er det der gør julen til
noget særligt”.

Chris: Hvis vi tænker uden for kirkens
rammer, så tænker jeg på Jesper
Fårekyllings ”Når jeg ser et stjerneskud”
En sang der bringer så mange minder
frem.

Bedste julesmåkager:
Astrid og Chris: Klejner

Heidi: Elsker mine mors vaniljekranse,
som jo år efter år er i kamp med Henriks
mors vaniljekranse. Der er lidt forskel på
opskriften og indhold af citronsmag

Har I troet på julemanden?
Heidi: Svært at få børnene til at tro på
julemanden, når julemanden har morfars
sko på

Hvad er det første I tænker på, når der
bliver sagt JUL?
Heidi, Astrid og Chris: Jesu fødsel

JUL I 3 GENERATIONER
Susanne Kortegaard
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Søndag den 17. september blev årets konfirmander præsenteret ved
gudstjenesten. Forinden havde forældrene modtaget en konfirmandbibel
fra Vestermarkskirken, som de skulle skrive en personlig hilsen i til deres
barn. Efter at konfirmanderne blev kaldt op på scenen, kom forældrene
op og gav bibelen til deres barn. Alle konfirmander bliver knyttet til en
forbeder i løbet af undervisningsforløbet og disse blev også
bekendtgjort. Det er også meningen af de kan mødes og lære hinanden
lidt bedre at kende de næste seks måneder.

Til november skal de alle på konfirmandlejr i Stenum sammen med en
masse andre fra hele landet. Sidst men ikke mindst afsluttes hele
forløbet med en festlig gudstjeneste den 8 april 2018 hvor
konfirmanderne sammen med præsten præsenterer noget af alt det de
har lært på en kreativ måde.

FRIKIRKELIG
KONFIRMATION

2017/2018

ÅRETS KONFIRMANDHOLD FRA VENSTRE: MATHIAS DAM,
JONATHAN DAM OG EMMANUEL ARENDT NIELSEN

HVEM ER HVEM? Vinder af konkurrencen med 9 rigtige blev Grethe Pedersen. Stort tillykke

Peder Vinkel

Gitte Johansen

Benny Gohr Jensen

Henrik Dam

Kirsten Hansen

Peter Bergholt

Bo Lundgaard

Gert Bjørsted
Susanne Kortegaard

RESULTAT AF SOMMERKONKURRENCE

Charley Stephansen

Marien van Beest
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MENIGHEDSWEEKEND 2017

Jeg kommer i
Vestermarkskirken fordi...

-  B r i t t a  K r i s t e n s e n  -

- jeg synes jeg får en masse,
både åndeligt og socialt.

I weekenden 23. - 25. September var der igen menighedsweekend i
Vestermarkskirken.
En fantastisk og opløftende weekend med tid og plads til fællesskab og
hygge. En weekend der bød på lovsang og vidnesbyrd, flot tilrettelagt
børneprogram, undervisning fra hhv. Carsten Breengaard og Jakob Viftrup,
en varm og solrig udflugt til Kvie Sø samt en festaften med superb mad og
godt med latter.
Alt i alt en weekend der er værd at se tilbage på - og en weekend der er
værd at gentage om et års tid.
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