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Som mange allerede har opdaget, har vi 
taget hul på et forløb over det næste halve 
år, hvor vi som kirke gerne vil tilbyde alle 
som har lyst til at tage 3 forskellige test. Vi 
ønsker at tilbyde dette, for at du kan blive 
bedre kendt med dig selv, og dine gaver, 
evner og personlighed, men også for at vi 
kan få mere glæde af vores forskelligheder 
og derved samarbejde bedre med hinanden.  
 

Den første test er en personlighedstest som 
blev præsenteret på gudstjenesten den 24. 
november. Der vil dog aldrig være nogen 
test som giver det fulde billede af din 
personlighed, men ved at svare på 
spørgsmålene, kan man i billedsprog finde 
ud om man er løve, bæver, odder eller 
golden retriever. 

Til marts tilbyder vi nådegavetesten, som 
giver dig mulighed for at opdage hvilke 
specielle gaver Gud har givet dig, og 
hvordan de kan medvirke til opbyggelse af 
fællesskabet og pege hen på Gud. 
Efter påske præsenterer vi den sidste test 
som handler om hvilken tjeneste Gud har 
givet dig til at opbygge discipelfællesskaber, 
hvilket kan være enten som hyrde, profet, 
apostel, lærer eller evangelist. 

Som opfølgning på disse tre test arrangerer 
vi mindst en lørdag hvor der vil være 
undervisning samt forskellige workshops, 
hvor man hver især kan blive klogere på sin 
egen personlighed, gaver og evner, samt 
samtale med andre som har den samme 
personlighed eller gave som dig. 
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Af Charley Stephansen, Præst 
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Når du læser dette har du allerede taget hul 
på 2014. Vi har lagt 2013 bag os og ser 
frem til hvad skal der ske i det nye år. 
 
Allerede nu har vi planlagt rigtig meget til og 
med påsken, som jeg har lyst til at slå et 
slag for. I den forbindelse vil jeg også 
referere til vores værdier, som mange af jer 
allerede er godt kendt med på nuværende 
tidspunkt. Grunden til at jeg bringer vores 
værdier på banen, skal ses i lyset af, at vi 
ikke bare ønsker aktiviteter for aktiviteternes 
skyld, eller fordi vi synes at den og det 
arrangement kunne være spændende. Vi vil 
gerne forsøge at se alt hvad vi gør i en 
større kontekst, hvor vore aktiviteter spiller 
sammen med vores værdier. Når det sker, 
skaber vi ikke bare ny energi, men også 
synergi, fordi vi kan se tingene i en større 
perspektiv. 
 
Den første weekend i februar har vi igen 
menighedsweekend, og i år får vi besøg af 
Chris Simmons med team, som er præst i 
en Vineyard menighed i Sydengland. Ud 
over at vi kan samles på tværs af 
generationerne, så håber og tror vi at Gud 
gør noget forfriskende, som vil bringe os 

tættere til hinanden og til Gud. Vi ønsker 
som kirke at vandre på livets vej sammen 
med hinanden, og det vil der blive god 
mulighed for på denne weekend. 
 
Vores bibelmaraton har kørt et halvt år, og 
der er mange positive tilbagemeldinger om, 
at folk bliver beriget på mange måder i 
deres personlige liv, men også at de kan 
støtte og opmuntre hinanden, når det nogle 
gange ikke er så let hver dag at læse de 
mange kapitler i bibelen. En anden af vore 
værdier er bibelsk forankring med Jesus 
som forbillede, og bibelmaraton bakker 
selvfølgelig meget op omkring den værdi. 

Lørdag den 12 april lancerer vi en stor 
aktivitetsdag for vor by: ”Giv en hånd til 
Grindsted”. Vi håber der vil være mange 
som vil stille sig til rådighed for at hjælpe folk 
i byen. Vi vil prøve at samarbejde med 
kommunen og bede nogle af de lokale 
supermarkeder om at sponsere mad til både 
morgenmad og frokost. Dette arrangement  

Af Charley Stephansen, Præst 
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7524 1181 7524 1181 7524 1181 7524 1181 ----    sig det skal gå til sig det skal gå til sig det skal gå til sig det skal gå til 
Vestermarkskirkens børn og unge.Vestermarkskirkens børn og unge.Vestermarkskirkens børn og unge.Vestermarkskirkens børn og unge.    
    
Spørgsmål: kontakt 2062 8158Spørgsmål: kontakt 2062 8158Spørgsmål: kontakt 2062 8158Spørgsmål: kontakt 2062 8158    

styrker vores værdi om at være socialt 
engageret som kirke lokalt såvel som 
nationalt og internationalt. 
 
Den 9. februar får vi besøg af velkomst-
teamet fra Århus Valgmenighed, som vil 
fortælle om hvordan de har oplevet at blive 
bedre til at komme folk i møde både i kirken, 
men også i deres hverdag. Vi kan hele tiden 
blive bedre til at være imødekommende, og 
det vil vi også gerne, 
fordi det er en af vore 
værdier som kirke. 
 
I begyndelsen af marts 
har vi 3 gudstjenester, 
hvor børnekirken og gudstjenesterne har 
fælles tema. Temaet bliver ”levende tro”, og 
der bliver rig mulighed for, at forældre og 
børn i fællesskab kan arbejde og samtale om 
det samme tema. Fællestemaet er også en 
af vore værdier, fordi vi brænder meget for at 
styrke forældre, barn og bedsteforældre 
relationerne både i og uden for kirken. 
 
Sidst men ikke mindst bliver påsken 2014 
nok en højtid vi sent kommer til at glemme: 
der vil være forskellige indslag og effekter 
der til sammen vil forstærke påskens 
fantastiske budskab. 

 

GOSPELGUDSTJENESTEGOSPELGUDSTJENESTEGOSPELGUDSTJENESTEGOSPELGUDSTJENESTE    
    

Søndag d. 23. februar Søndag d. 23. februar Søndag d. 23. februar Søndag d. 23. februar     
kl. 15.30 i kl. 15.30 i kl. 15.30 i kl. 15.30 i 

Vestermarkskirken.Vestermarkskirken.Vestermarkskirken.Vestermarkskirken.    
Gratis entréGratis entréGratis entréGratis entré    

 Vestermarkskirkens værdier:Vestermarkskirkens værdier:  
••  ImødekommenhedImødekommenhed  
••  EngagementEngagement  
••  Levende troLevende tro  
••  Sammen på vejSammen på vej  
••  Bibelsk forankring med Jesus Bibelsk forankring med Jesus 

som forbilledesom forbillede  
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Fredag d. 31 januar til 2. februar 2014 holder 
Vestermarkskirken menighedsweekend for 
hele familien og alle andre som måtte have 
lyst.  
 
Som underviser får vi besøg af Chris 
Simmons som underviste på 
missionsforbundets sommerstævne i år og 
som til daglig er præst i Vineyard menigheden 

i Sydengland. Han tager et lille team med som 
vil være behjælpelig gennem hele 
weekenden, hvor Chris bl.a. vil gøre brug af 
hans stærke profetiske nådegave. Ydermere 
vil han lære os hvordan vi bliver bedre til at 
lytte til Guds stemme.  
Hans undervisning vil specielt berøre det at 
lære at høre Guds stemme, og hvordan vi får 
en større erfaring af Guds faderhjerte.  
 

 
 
 
 
 
 
Lørdag eftermiddag vil der være forskellige 
aktiviteter for alle aldre. Vi kommer til at have 
en festlig lørdag aften, hvor der vil være 
masser af varierende indslag inklusiv en 
festmiddag.  
 
Vi har været så 
heldige at få Ruben 
Axel fra Evangelisk 
børnemission til at 
undervise børnene 
lørdag formiddag 
og efter frokost, så 
vi kan være så 
mange som muligt 
til undervisningen.  
 
Alt i alt en weekend som du ikke må gå glip 
af.  
 
Tilmelding til spisning i informationen. 

Af Charley Stephansen, Præst 
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I foråret afholder Vestermarkskirken igen et 
PREP kursus. Et PREP-kursus giver 
redskaber til god kommunikation og nye 
perspektiver på samlivet.  
 
PREP er et undervisningsprogram - ikke at 
forveksle med parterapi. Kursusformen er 
dynamisk, der veksles mellem oplæg, 
videoklip, situationsspil, samtale med egen 
partner og træning af færdigheder. Emner, 
der behandles i undervisningen er bl.a. 
venskab, forventninger, værdier og 
faresignaler i kommunikationen. 
 
PREP er baseret på næsten 30 års 
forskning i, hvad der skaber bedre 
relationer i parforhold. Undersøgelser viser 
at par, der har deltaget i et kursus har en 
bedre relation til hinanden og mindre risiko 
for sammenbrud end par, der ikke har 
deltaget i et PREP kursus. PREP-kurserne 
er værdibaserede, men uafhængige af 
religion og politik.  
 
PREP er på dansk oversat til Praktiske 
Redskaber til et Engageret Parforhold. Et 
PREP kursus er en gave, I som par kan 
give til hinanden. 
 
Kurset koster 750 kr. pr. par og afholdes 
følgende datoer:  

Onsdag den 5. februar kl. 18.30-21.30 
Lørdag den 22. februar kl. 9.00-16.00 
Lørdag den 15. marts kl. 9.00-16.00 
 
Kontakt underviserne for yderligere 
information og tilmelding:  
Lillian Stephansen, tlf.: 9797 1917 eller  
Ina Christesen, tlf.: 7532 1543.  

FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    KURSUSKURSUSKURSUSKURSUS    
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I løbet af foråret 2014 vil alle kirkens 
medlemmer blive inviteret til samtale. 
Vestermarkskirken har godt 200 
medlemmer, og samtalerne er en 
anledning til at komme 
”rundt til alle”. Det er 
ikke altid i det daglige, 
at alle kommer til orde 
eller måske finder et 
forum, hvor 
”menighedstankerne” 
kan deles og drøftes. 
Det giver disse samtaler mulighed for. 
 
Samtalen kan blandt andet indeholde 
snak om gudstjenesten, nådegaver, 
evner og tjenester, frivillige opgaver, 
økonomi og givertjeneste, kirkens 
behov, egne behov og generel trivsel. 
 
Menighedsrådet har spurgt en række 
personer om at være samtale-partnere. 
Det er Anni Schrøder, Ina Christesen, 
Chris Engslund, Frank Engslund, 
Charley Stephansen, Johannes 
Johansen og Henrik Kjeldgaard.  
 
Praktisk vil det foregå på den måde, at 
alle medlemmer i januar måned vil 
modtage et brev, som fortæller om 
baggrund for og indholdet af 

samtalerne. Derefter vil alle i løbet af 
foråret blive kontaktet telefonisk eller pr. 
mail med henblik på at træffe en aftale 
om en samtale. 

I samtale-gruppen glæder vi os meget til 
samtalerne og håber, at det er gensidigt. 
Vi tror, at samtalerne kan give gode 
input og skabe nye muligheder og 
udfordringer for både den enkelte og 
fællesskabet. 

Af Henrik 
Kjeldgaard

 



 

 

 

    
JANUARJANUARJANUARJANUAR    
Ferie 
 
FEBRUARFEBRUARFEBRUARFEBRUAR    
Mandag d. 3. På værksted 
Mandag d. 10. Vinterferie 
Mandag d. 17. På værksted 
Mandag d. 24. På værksted 

Mødetidspunkt på værkstedet kl. 17.30 - 
20.00. 
Mødetidspunkt på banen kl. 16.45 - 20.00 
Kontaktperson: Rasmus Rasmussen,  
tlf. 2536 3974,  
mail: rasmus.rasmussen@live.dk 

 

 

 

JANUARJANUARJANUARJANUAR    
Torsdag d. 9. Stilleleg 
Torsdag d. 16. Hangout 
Torsdag d. 23. Vinter OL 
Torsdag d. 30. Pop/rock 
 
FEBRUARFEBRUARFEBRUARFEBRUAR    
Torsdag d. 6. Hangout 
Torsdag d. 13. Lige på kornet. Kører fra kirken kl. 19.00 
Torsdag d. 20. Bulls Eye 
Torsdag d. 27. Hvem-hvad-hvor 

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

JANUARJANUARJANUARJANUAR    
Fredag d. 10. Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 24. Ungdomsmøde kl. 20.00 
 

FEBRUARFEBRUARFEBRUARFEBRUAR    
Fredag d. 7. Ungdomsmøde kl. 20.00 
Fredag d. 21. Ungdomsmøde kl. 20.00 Ungdomspræst: Gert Bjørsted, tlf. 6170 0504,  

mail: bjorsted@gmail.com 

   

  Bæver/Ulve Junior/Trop Seniorer 
  0. - 3. klasse 4. - 7. klasse Fra 14 år 
JANUARJANUARJANUARJANUAR    
Mandag d. 6.            - - - - - Juleferie - - - - - 
Mandag d. 13. Ulvenavne Juniormøde 
Mandag d. 20. Ulvenavne Opstart 
Mandag d. 27..   Telte 
 
FEBRUARFEBRUARFEBRUARFEBRUAR    
Mandag d. 3.  Fuldmånemøde Snekamp eller snigning 
Mandag d. 10.           - - - - - Vinterferie - - - - - 
Mandag d. 17. Snemøde Bålkappe 
Mandag d. 24. Sansemøde Bålkappe 
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 

RIZKY BIZNEZZ RIZKY BIZNEZZ RIZKY BIZNEZZ RIZKY BIZNEZZ 
TEENAGEKLUBTEENAGEKLUBTEENAGEKLUBTEENAGEKLUB 

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. 

 

 

 

JANUARJANUARJANUARJANUAR    
Søndag d. 5. Jesu omskærelse, fremvisning og dåb 
Søndag d. 12. Jesus kalder sine diciple 
Søndag d. 19. Jesus oplærer sine diciple 
Søndag d. 26. I tjeneste 
 
FEBRUARFEBRUARFEBRUARFEBRUAR    
Søndag d. 2. At hjælpe hinanden 
Søndag d. 9. At tjene hinanden 
Søndag d. 16. At give til Guds rige 

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 



 

Søndag 5. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke, nadver og kollekt 
 
Tirsdag 7. 09.30 Bedemøde for Israel 
  19.00 Evangelisk Alliance Bedeuge.  
   Stillegudstjeneste i Grindsted Kirke. 
   Efterfølgende KFUM & K, Ungdomsgården, Østergade 16 
Onsdag 8. 19.00 Evangelisk Alliance Bedeuge.  
   Indre Mission. Kronen, Solvej 1. 
Torsdag 9. 19.00 Evangelisk Alliance Bedeuge.  
   Vestermarkskirken. 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 10. 19.00 Evangelisk Alliance Bedeuge. 
   My Church. Ungdomsgården, Østergade 16. 
  20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Søndag 12. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: John Nielsen - Børnekirke 
   Efterfølgende kirkefrokost 
 
Mandag 13. 17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Tirsdag 14.  Et døgn med bøn 
Onsdag 15. 19.00 Menighedsmøde 
Torsdag 16. 09.30 Bedemøde for kvinder. Ulknudvej 6, Ansager. 
  19.00 Caféaften med Lisbeth og Kurt Terp. Fortæller om Wutumi Agri i Mozambique. 
  19.00 Rizky Biznezz 
Søndag 19. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Charley Stephansen - Børnekirke 
 
Mandag 20. 17.00 Spejder 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 22. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 23. 09.30 Bedemøde for kvinder. Nørre Torv 4, 3. sal, lejl. 5. 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 24. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Søndag 26. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste med dåb. Taler: Gert Bjørsted - Børnekirke 
 
Mandag 27. 17.00 Spejder 
  18.00 Mandagsspisning 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 29. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 30. 09.30 Bedemøde for kvinder. Vestergade 35, Grindsted 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 31. 18.00 MENIGHEDSWEEKEND  
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PROGRAM JANUAR 2014PROGRAM JANUAR 2014PROGRAM JANUAR 2014PROGRAM JANUAR 2014 
Vestermarkskirken 



 

Lørdag 1.  MENIGHEDSWEEKEND. 
   Undervisning med Chris Simmons, aktiviteter, festaften og meget andet 
Søndag 2. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Chris Simmons - 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. 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 
 
Tirsdag 11.  Et døgn med bøn 
Onsdag 12 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 13. 19.00 Rizky Biznezz 
Søndag 16. 09.45 Bøn 
  10.30 Gudstjeneste. Taler: Gert Bjørsted - Børnekirke 
 
Mandag 17. 17.00 Spejder 
  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. 
  19.00 Rizky Biznezz 
Fredag 21. 20.00 GROW Ungdomsmøde med efterfølgende café. Spisning fra kl. 18.30 (30 kr.)  
Søndag 23. 15.30 GOSPELGUDSTJENESTE  
 
Mandag 24. 17.00 Spejder 
  17.30 Vestermarkskirkens Gokart Klub 
  18.00 Mandagsspisning 
  19.00 Gospelkoret Room4Joy 
Onsdag 26. 19.00 Bøn i kirken 
Torsdag 27. 09.30 Bedemøde for kvinder. Solvej 32, 2. sal tv.. 
  19.00 Rizky Biznezz 

PROGRAM FEBRUAR 2014PROGRAM FEBRUAR 2014PROGRAM FEBRUAR 2014PROGRAM FEBRUAR 2014 
Vestermarkskirken 



 

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

 

 

 

JANUARJANUARJANUARJANUAR    
Søndag d. 12. Kirkefrokost kl. 12.00 
Mandag d. 27. Mandagsspisning kl. 18.00 
 
FEBRUARFEBRUARFEBRUARFEBRUAR    
Søndag d. 9. Kirkefrokost kl. 12.00 
Mandag d. 24. 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    

 

 

ÅRSMØDEÅRSMØDEÅRSMØDEÅRSMØDE    
Søndag d. 30. marts 
 
CAFÉAFTEN MED HENRI NISSENCAFÉAFTEN MED HENRI NISSENCAFÉAFTEN MED HENRI NISSENCAFÉAFTEN MED HENRI NISSEN    
Torsdag d. 10. april 2014 
Fortæller om hans tur til Grønland, og besøg i menigheden 
og klubben i Ilulissat 

VIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOERVIGTIGE DATOER 

 

 
FEBRUARFEBRUARFEBRUARFEBRUAR    
Torsdag d. 6. kl. 14.30 Richardo og Krista fortæller om deres liv. 

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

REFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDETREFO SENIORARBEJDET 

Jeg kom ud at tjene som 10 
årig, min uddannelse er ca. 
3 år efter konfirmationen. 
Jeg begyndte det vilde liv, 
men da jeg var 17 år, kom 
jeg hjem til mor med 
vasketøj. Den aften var der 
teltmøde i byen så mor 
spurgte: ”Vil du ikke med til 
møde i teltet?” Nej det ville 
jeg ikke, men jeg så en tåre i 

mors øjne. Jeg elskede min mor og sagde til mig selv: ”Du 
tager ingen skade af at gå med mor i aften.” 
Men det blev begyndelsen til et nyt liv. 

Mit navn er Krista 
Madsen og jeg er 80 år 
gammel. Jeg mistede 
min mand for 6 år siden 
og er alene nu. 
Jeg har været med i 
Vestermarkskirken 
siden 1956. 
Jeg vil gerne fortælle 
noget af det jeg har 
oplevet med Gud i mit 
lange liv. 

 

 

JANUARJANUARJANUARJANUAR    
Torsdag d. 9. Hanne Kruse - 60 år 
Lørdag d. 11. Kjell Benndahl - 80 år 
Onsdag d. 29. Gerda Nielsen - 75 år 
Torsdag d. 30. Inger Marie Nielsen - 60 år 
 
Vestermarkskirken ønsker 
hjertelig tillykke. 

MÆRKEDAGEMÆRKEDAGEMÆRKEDAGEMÆRKEDAGE 
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FOKUSFOKUSFOKUSFOKUS    

Vores relationer til hinanden er omdrejningspunktet for ugens bøn. 
Igen i år er der mulighed for at samles i bøn den anden uge i 2014. I Grindsted er der 
et godt samarbejde mellem Folkekirken, Indre Mission, KFUM & KFUK, Mychurch og 
Vestermarkskirken.  
 
Konflikten i Syrien presser landets kristne minoritet. Evangelisk Alliance samler 
penge ind med det formål at bringe nødhjælp og håb til kristne i Syrien. Penge givet i 
dag vil i løbet af få dage være i Syrien til gavn for mennesker uden mad og uden 
sikkerhed. 
Emnet ”Hinanden” er valgt med afsæt i Bibelen, som omtaler ordet mere end 50 
gange.  
Citat fra folderen: Én af påmindelserne til vores liv med hinanden skiller sig ud fra 
alle de andre. Den udgør mere end en fjerdedel af alle hinanden-ordene og lyder i al 
sin enkelhed: ”I skal elske hinan-den.“ Det ord, som bedst sammenfatter, hvad det er 
for en mørtel, der binder den kristne menighed sammen, er kærlighed. Ligesom 
Jesus sammenfatter alle lovens bud i det dobbelte kærlighedsbud, således samles 
alle formaninger om vores forhold til hinanden i ordene: „I skal elske hinanden.“ 
 
Teksterne er udarbejdet af bibelskoleforstander Henrik Nymann Eriksen fra Hillerød. 

I Grindsted indbydes til bøn, sang og 

samvær følgende dage: 
 
Tirsdag d. 7. januar kl. 19. 
Stillegudstjeneste i Grindsted Kirke, Kirkegade. 
Derefter samvær på KFUM & KFUK, Østergade 16 
Onsdag d. 8. januar kl. 19. 
Indre Mission – i Kronen, Solvej 1. 
Torsdag d. 9. januar kl. 19. 
Vestermarkskirken, Nymarksvej 3 
Fredag d. 10. januar kl. 19. 
MyChurch 
Ungdomsgården, Østergade 16 
Kaffen er gratis. Hver aften vil der blive samlet ind til kristne i 
Syrien, hvor mange er på flugt og har behov for akut nødhjælp. 
En folder til Bedeugen kan rekvireres i de forskellige kirker, som 
deltager i Bedeugen. 
www.evangeliskalliance.dk  
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INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

Denne gang mødtes jeg med Birgit 
Vestergård-Jensen. Birgit bor i Ølgod og er 
gift med Leif. Birgit er oprindelig fra Thy og 
Leif fra København. 
Birgit arbejder i dag på Østbækhjemmet i 
Ølgod , som er et af 12 bofællesskaber med 
tilknytning til Kristelig Handicap Forening. 
 
Birgit og Leif er også en del af en smågruppe i 
Vestermarkskirken. De kan godt lide den 
måde man deler sine personlige oplevelser og 
tro på i en mindre gruppe. 

Jeg har hørt at 
Birgit rigtig godt 
kan lide at arbejde 
med handicappede. For at høre noget mere 
om hendes liv, besøgte jeg hende 
Kaffen blev lavet og vi fik gang i snakken. 
 
1.Hvad gør at du virkelig stortrives? 
Det at jeg trives på mit arbejde, men også når 
jeg får nogen udfordringer, og når jeg lærer 
noget nyt. 
 
2.Hvad udfordrer dig? 
Kommunikation - både i mit arbejdsliv og i mit 
privatliv. Det er en livslang øvelse at lytte og 
udtrykke sig klart. 
 
3. Hvilken ting som du møder i hverdagen 
kan gøre dig glad? 
At være sammen med Leif og vennerne. Når 
tingene lykkes for mig. 
At være sammen med beboerne – vi har rigtig 
mange gode og sjove oplevelser. Vi har også 
konflikter. Flere af beboerne har meget brug 
for at blive venner igen bagefter – det lærer 
mig meget om tilgivelse. 

Af Marien van Beest 
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Birgit VestergårdBirgit VestergårdBirgit VestergårdBirgit Vestergård----JensenJensenJensenJensen    
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Dåb i Vestermarkskirken 

Søndag d. 24. november havde vi 
dåb i Vestermarkskirken hvor vi 
kunne glæde os over at Simon 
Pascu og Birgit Nielsen blev døbt. 

Nye medlemmer i Vestermarkskirken 

Over 2 søndage i november har vi budt nye 
medlemmer velkomne.  
Først var det familien Sri (Katy, Srimohan, Thivya 
og Kumar). Den anden søndag (billedet) var det 
Maria og Gert Bjørsted med deres to piger Maja 

og Nanna, 
Benjamin 
Højgaard 
samt 
Carstan og 
Dulini. 

INTERVIEWINTERVIEWINTERVIEWINTERVIEW    

4.Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor 
betydning for dig? 
At jeg blev gift med Leif  er nok det største. 
Jeg har også været igennem en depression, 
som lærte mig at arbejde meget med mig 
selv. Efter jeg kom igennem depressionen, 
kan jeg bedre lide mig selv, og kan være der 
mere for andre. 
 
5. Hvad får dig til at blive ked af det og 
måske føle afmagt? 
Når jeg laver en fejl, der påvirker andre. Det 
gør mig ked af det. Også når jeg sårer andre 
mennesker. 
 
6.Hvilken karaktertræk ved en person 
tiltaler dig? 
Jeg kan lide autentiske personer og personer 
som har humoristisk sans. 
Jeg kan også godt lige folk som siger hvad de 
mener. 
 
7.Hvad slags litteratur ud over Biblen 
sætter du højeste pris på at læse? 

Jeg elsker at læse krimier. På det sidste har 
jeg bare ikke haft meget tid til at læse. Men 
den bog som jeg bedst kan lide er ”Dræb ikke 
en sangfugl” af Harper Lee. 
 
Efter at jeg havde snakket med Birgit og stillet 
hende spørgsmålene fandt vi ud af, at tiden 
var gået meget hurtig.  Birgit skulle på arbejde 
om eftermiddagen. Hendes arbejde  er hun 
meget glad fordi, som hun fortalte tidligere, så 
trives hun rigtig godt på hendes arbejdsplads. 
 
Birgit vil meget gerne fortælle mere om de 
erfaringer hun har haft på hendes arbejde. Så 
hvis du møder hende i kirken eller et andet 
sted, så spørg endelig. 
Da jeg sagde farvel til Birgit og Leif og kørte 
hjem, tænkte jeg; hvor er det dejligt at lære 
andre mennesker lidt bedre at kende, og 
samtidig få en kop kaffe sammen med dem. 
 
Tak Birgit for din gæstfrihed og åbenhed. 
Guds rige velsignelse over dig og dine 
nærmeste. 
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Ungdomskonferencen Brighter satte i år tydelige spor i vore unge.  
Fire unge giver her deres oplevelser videre.  

• Hvad har I fået med jer hjem fra ungdomskonferencen Brighter i år? 
• Har I fået ideer vi kan bruge i GROWs vision om at være ungdomskirke for 

omegnen af Grindsted? 
• Hvorfor er det vigtigt at tage på sådan en ungdomskonference? 

FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    GROWGROWGROWGROW    

Af Gert Bjørsted, Ungdomspræst 

Jonathan Stephansen: 
Jeg har fået ny inspiration til ungdomsarbejde, og min passion for at 
bygge kirke er vokset. 
Jeg har fået kreative ideer til medieredigering af film, billeder og mm. 
Men jeg har også mange ideer i forhold til events, GROW-aftener og 
introducere GROW på Grindsted Gymnasium. 
Det er vigtigt at tage på konference, fordi man husker at bruge tid på 
sig selv og få erfaring fra andre kirker, men også fordi der er en masse 
inspiration, som gør at man kan udvikle sig åndeligt set. 
 

 
Bo Nicolai Skov:  

Det er jo svært at svare kortfattet på!  
- Brighter satte mig i brand og jeg blev meget bevidst om det ansvar vi 
kristne har i at tjene Gud og dele hans kærlighed, både unge som 
gamle.  
- Jeg har fået en drøm om at vi må kunne nedbryde barriererne 
mellem de forskellige kirkeretninger, så vi kan stå sammen i tro og 
tjeneste. Vi har vel alle det samme mål og er frelst af den samme 
Gud? 
Det er virkelig fedt at opleve så mange unge samlet, fra så mange 
forskellige steder og kirkeretninger, for at tilbede og blive inspireret til 

at gøre en forskel. Så hvis vi som unge kristne har tanker om at gøre en forskel, er Brighter et 
godt sted at starte. 
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FOKUS FOKUS FOKUS FOKUS ----    GROWGROWGROWGROW    

Benjamin Jensen: 
Jeg fik det med hjem, at 
jeg følte en ny brand i 
mit hjerte om vækkelse i 
omegnen. 
Vi skal være mere åbne 
og indbydende, samt 
starte flere store events 
for omegnens unge. 
Det er vigtigt fordi man 

får så meget ny energi, og det skaber en ny 
brand i hjertet. 
 
 
Samuel Kjeldgaard:  

Jeg er blevet 
opmærksom på 
vigtigheden i den 
lokale kirke, og jeg er 
blevet tanket op med 
ny energi som skal 
lægges i GROW. 
Jeg er blevet inspireret 
på mange områder - 

især musisk. Jeg føler mig også opmuntret til 
at samarbejde med andre ungdomstilbud i 
Grindsted. 
Det er vigtigt at tage på ungdomskonference, 
fordi man bliver tanket op til at fortsætte det 
arbejde, man i forvejen er leder for i den 
lokale kirke. Det er vigtigt at sende mange 
afsted, for deltagerne bliver inspireret og 
opmuntrede til at gøre Jesus kendt! 

Unite er en fællessamling arrangeret i KFS 
regi. KFS står for Kristeligt Forbund for 
Studerende. Disse unge har vi rigtig mange 
af specielt på Grindsted Gymnasium . Derfor 
forsøger vi at lave nogle fælleskirkelige 
events som prøver at fokusere på de ting vi 
kan være enige om uanset kirkelige 
traditioner.  
 
Primært er det unge fra Indre Mission og 
Vestermarkskirkens ungdomsarbejde ud fra 
Grow der samles. Der er dog også unge fra 
andre byer,  som støtter op og gerne vil være 
med. 
 
Vi har været samlet i november på Kronen, 
som er missionshuset i Grindsted. Det blev 
en stor succes med rigtig mange unge 
samlet.  
 
Fredag d. 28. februar afholdes næste Unite, 
denne gang i Vestermarkskirken. 
Møderne består primært af fællesspisning, 
lovsang og et oplæg ca. 3 - 4 gange årligt ud 
fra overskriften: ”En aften med mening i” 
 
Der er dannet en ledergruppe, som ønsker at 
unge kristne i omegnen af Grindsted 
lærerhinanden bedre at kende både socialt 
og åndeligt. Fra Vestermarkskirken er 
Jonathan Stephansen, Samuel Kjellgaard og 
Gert Bjørsted med. 

Af Gert Bjørsted, Ungdomspræst 

På www.brighter.dk kan du se billeder 
fra konferencen i 2013, finde links til 
Facebook og YouTube, og løbende 
blive informeret om Brighter 2014. 



 

    VESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKENVESTERMARKSKIRKEN    
  Nymarksvej 3, 7200 Grindsted 
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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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TILBAGEBLIKTILBAGEBLIKTILBAGEBLIKTILBAGEBLIK    

Sammen med Vestermarkskirkens Eventgruppe 
Peder Frederiksen, Tove Nielsen, Susanne 
Amdisen og Jørgen Andersen kan vi se tilbage på 
en fantastisk julekoncert d. 3. december 2013. 
Denne gang havde vi besøg af Julie Berthelsen og 
sammen med hendes akustiske trio formåede hun 
at skabe en rigtig god stemning. 
 
Mere end 350 publikum var til stede for at høre 
Julie’s fantastiske stemme. 
Julie havde valgt en blanding af sange fra hendes 
3 udgivelser, nogle af de skønne og gode 
julesange samt et par sange skrevet af bl.a. 
hendes far. 
Hun var god til at fortælle historien bag sangene, 
især de sange som hun sang på grønlandsk. 
 
I den indlagte kaffepause kunne man nemt mærke 
at publikum var glade for hende og nød koncerten. 
 
Stor tak til eventgruppen for den store indsats.  
Vi glæder os allerede til en ny julekoncert i 2014. 

Af Marien van Beest 
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til eftertanke 
Meningen med livet. 
 
Det sker fra tid til anden at spørgsmålet, ”hvad er meningen med livet?”, bliver stillet og det 
antages at spørgsmålet ikke kan besvares, for hvem tør udtale sig med sikkerhed om så 
svært et spørgsmål..?! Derfor skydes det ofte hen med humor og spas. I filmen ”Hittchhikers 
Guide To The Galaxy” regner en fantastisk computer svaret ud: Meningen med livet er 42 (to 
og fyrre). Med dette svar antyder forfatteren kraftigt at spørgsmålet er absurd og ingen kan 
give et meningsfuldt svar på det. 
 
Men det er ikke rigtigt! Jesus giver et meget klart svar i Markus 12, 28-34: ”Du skal elske 
Herren, din Gud, af hele dit hjerte, med hele dit liv, med alle dine tanker og al din styrke… og 
din næste som dig selv.” 
 
Det er meningen med livet. Det er tanken bag din eksistens. Dit liv er ikke et tilfældigt genetisk 
uheld, du er skabt med et formål: At elske Gud og dine medmennesker. I kirken taler vi nogle 
gange om hvad vi er kaldet til. Dette er en anden måde at stille det samme spørgsmål og 
derfor er svaret det samme: Elsk Gud og dine medmennesker! 
Jesus giver yderligere forklaring i Matthæus 25, 31-46: ”… Hvad I har gjort imod selv den 
mest oversete af dem, som er mine, det har I også gjort mod mig… ” Sådan elsker du Gud.  
 
Sådan er du med til at bringe Guds Rige og kærlighed til jorden. Det er ikke dine varme 
følelser for andre mennesker der spørges efter, Jesus siger, ”Hvad I har GJORT…”, det er 
altså handlinger der tales om. Hvis nogen sulter, har de ikke megen behov for, at du ”liker” 
dem på Facebook, de har større gavn af at du giver dem noget at spise. Se dig omkring i din 
hverdag: Hvor kan du møde mennesker med handlinger der viser Guds kærlighed?  Sådan 
elsker du Gud. 
 

Fr@nk Engslund 


