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Matt. 28:18-20: Gud har givet mig al magt i Himlen og på jorden,
sagde Jesus. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine
disciple. Døb dem til at tilhøre Faderen, Sønnen og Helligånden og lær
dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer.

Når jeg skriver denne beretning, er jeg lige kommet hjem fra
Mozambique og har besøgt en af kirkens mange missionsprojekter
WutomiAgri. Netop på denne rejse bliver de ord, som jeg startede
med, enormt betydningsfulde for mig. Da vi besøgte en lille landsby,
blev der bygget en kirke, og vi blev spurgt af præsten, om vi vil bede
for dem og velsigne den nye kirke. I det øjeblik så jeg med hvor stor
kærlighed og gejst, der bliver bygget på Guds menighed. Vi blev fyldt
op med Guds nærvær. Vi spurgte dem, om de også ville velsigne os
med den samme kraft fra Gud for at kunne nå de mennesker i
Grindsted med den samme kærlighed, som vi oplevede i Mozambique.

Mission er enormt vigtig også, fordi vi får så meget tilbage, som vi kan
bruge i vores nærområde. Vi er også meget taknemmelige for alle de
mennesker fra vores menighed, som arbejder med mission. Må Gud
rigt velsigne det arbejde!

Også i 2018 startede vi med alliance bedeugen, hvor vi sammen med
andre kristne brødre og søstre fra Grindsted, samles for at bede for
vores by og andre relevante emner. Bøn er en vigtig del i Guds rige, -vi
er derfor også meget taknemmelige for alle dem, som trofaste kommer
til bedemøderne og føler virkelig, at I gør en forskel.
På årsmødet var der også valg igen til menighedsrådet. Dem, som var
på valg, ville gerne fortsætte, og fordi der ikke var nogle nye opstillede
kandidater, blev rådet konstitueret med de samme mennesker: Henrik
Dam, Peter Vinkel, Kirsten Hansen, Bo Lundgaard, Benny Gohr
Jensen, Peter Bergholt og Marien van Beest.

Også sommerstævnet på Efterskolen Lindenborg var igen en fantastisk
oplevelse. Det, at man oplever Guds nærvær på en helt speciale måde
sammen med andre Kristne og kan bygge på et fællesskab på tværs af
de forskellige menigheder, er en stor velsignelse.

I september havde vi den glæde at ansætte Mette Sloth som børne- og
familiemedarbejder. Mette er ansat 12 timer om ugen og foreløbig for
en periode på 2 år. Velkommen til dig Mette! Vi kunne også byde
velkommen til Lauren, der vil være volontør i kirken frem til som-
merferien. Vi glæder os til at samarbejde med hende.

Det nye konfirmandhold blev startet op i september. Det er et
undervisningsforløb, hvor konfirmanderne bliver undervist af Charley,
og også forskellige andre hjælper til. Konfirmationsgudstjenesten
glæder vi os til sammen med jer til den 7. april 2019.

Med stor ydmyghed og taknemmelighed over for Gud og vores

LAD OS STÅ
SAMMEN...

menighed i Vestermarkskirken
har vi som menighedsråd arbej-
det med de opgaver, der kom på
vores bord. Med meget fælles
bøn og Guds nærvær er det
vores opgave sammen med jer
som menighed at arbejde på en
kirke med Jesus i centrum, hvor
vi alle sammen føler ejerskab for
vores menighed, og hvor vi også i
fremtiden kan nå rigtigt mange
med evangeliet om Jesus Kristus.

For at vi kan blive ved med alle
de praktiske opgaver, er det
meget vigtigt, at vi holder på
vores givertjeneste. Vi håber også
i år, at man kan mærke velsignel-
se ved at give til Guds rige; give
af det, som vi har fået af Ham.
Tusind tak for alle de gaver som
er kommet ind i 2018.
Også i denne årsberetning kan vi
læse om de mange ting, som
sker i Vestermarkskirken. Glæd
jer til at læse det!

Til slut en stor tak til alle de
frivillige for jeres store indsats.
Også tusind tak til Charley, Gitte
og Mette. I gør det så godt!
Menighedsråd: Tak for et fantas-
tisk og velsignet år og den
tjeneste, som I hver for sig har
bidraget med. Gud velsigne jer!!

Gå derfor ud og gør mennesker
fra alle folkeslag til mine disciple,
sagde Jesus. Lad os stå sam-
men, bede sammen, arbejde
sammen, lovprise sammen for at
opfylde det, som Jesus har
befalet os at gøre i Vestermarks-
kirken.

MARIEN VAN BEEST
FORMAND
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2018 har været et aktivt år på mange
måder. Specielt når det handler om
kirkelige handlinger. Vi har haft en
dåb, 12 nye medlemmer, to bryl-
lupper, otte begravelser og fire
barnevelsignelser. Det, som står
tydeligst tilbage i erindringen, er de

mange begravelser/bisættelser. Vi
ønsker at stå sammen med familien
og være til så meget støtte for dem
som muligt.

2018 bød også starten på det største
konfirmandhold, vi har haft i mange
år. 10 piger og to drenge, som udover
at få undervisning har samlet ind til
deres missionstur til Polen i vinter-
ferien 2019. Vi blev også beriget med
en ny børnemedarbejder og volontør
fra England, som allerede har gjort og
gør et stort stykke arbejde.

2018 var også året, hvor vi fik opstar-
tet en daglig stabsgruppe på 8
medlemmer, som mødes hver 14.
dag.  Vi sørger for at koordinere alle
de forskellige events samt praktiske
fornødenheder i kirken. Det er til stor
hjælp for mig og alle dem, som gør et

stort stykke arbejde i
kirken.

2018 var også året,
hvor vores Mad &
Mennesker foredrag
fik stor tilslutning
med hospitalspræst
Preben Kok (Skæld
ud på Gud) og Tina
Folsach, som fortalte
om ”livet, når det
tager en uventet
drejning”. Vores
mandagsspisnings-
arrangementer
støtter flere og flere
op omkring, og i
2018 begyndte vi
også at tilbyde
forbøn i forbindelse
med mandags-
spisning.

Året blev afsluttet
med en fantastisk julekoncert med
Karina Holgersen og hendes to dren-
ge, hvor 300 mennesker deltog samt
vores egen ”Syng julen ind” og sidst,
men ikke mindst julefesten i samarbej-
de med Dansk Folkehjælp, hvor der
bliver givet julekasser ud til dårligt
bemidlede enlige mødre.

Jeg glæder mig over at være en del af
en meget aktiv menighed, som ønsker
at række ud til vores by, land og
verden. Tak for jeres store indsats på
alle mulige måder!

Vi har fokus på 3 fællesskaber i
Vestermarkskirken.

Det store fællesskab oplever vi i
gudstjenesten, når alle genera-
tioner er samlet og fejrer vores tro
på Jesus.

Det mellemstore fællesskab bliver
repræsenteret gennem vore klyn-
ger, som hver især samler mellem
15-50 mennesker. Vi har haft 5
klynger kørende samtidig: Strik-
keklyngen, Udkantsklyngen,
Familieklyngen, Tamilerklyngen
og Medvandrerklyngen. I 2018
måtte Udkantsklyngen og Familie-
klyngen dog holde pause, fordi
folk var så aktive i mange andre
aktiviteter. Det har gjort, at der
ikke på nuværende tidspunkt er
overskud til at holde dem køren-
de. Dog er Mandeklyngen opstået
sidste år. De har haft to samlinger,
og der forventes flere initiativer i
2019.

Smågrupperne fungerer også
godt. Disse grupper repræsente-
rer det lille fællesskab, hvor 6-12
mennesker samles i hjemmene,
taler om Gud, læser i bibelen,
deler liv med hinanden og beder
sammen. I løbet af sidste år har vi
lavet en Dropbox folder, hvor alle
idéer, oplæg og andet godt
materiale ligges ind til fri afbenyt-
telse af alle smågrupper.
Grupperne har også fået tilbud om
besøg fra bl.a. missionsudvalget.

EN MEGET
AKTIV MENIGHED CHARLEY STEPHANSEN

PRÆST
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Det har været et ekstraordinært
økonomisk år for Vestermarks-
kirken. Det skyldes flere ting, men
først og fremmest menighedens
store gavmildhed. Jeres gaver gør
den store forskel!

Regnskabet for 2018 viser et drifts-
overskud på godt kr. 460.000 på
trods af nogle ekstra store udgifter
til nyt A/V og en opdatering af
ventilationssystemet. Overskuddet
skyldes fortrinsvist en væsentlig
nedgang i lønudgifter, men også at
gaveindtægterne er steget med
knap 10%, og det er yderst positivt.

For første gang i mange år har vi
nået de gaveindtægter, som vi har
lovet hinanden på Årsmødet i 2018 -
vi er ovenikøbet gået kr. 60.000
over budgettet. Hertil kommer yder-
ligere gaver via kollekter og gaver til
særlige formål på knap kr. 80.000,
så Vestermarkskirken er virkelig en
gavmild menighed.

Nu ser vi også, at nogle af de
langsigtede udgifter, som vi har
arbejdet på at minimere, efterhån-
den er ved at slå igennem. Flere
ekstraordinære afdrag på gæld,
forsikringsoptimering, ny kopima-

skine og el-vand-varme optimerin-
ger betyder, at vi har væsentligt
færre udgifter på disse områder end
tidligere. Gælden på bygningerne
er ved årsskiftet på 478.987, og i
2019 skal vi betale ca. kr. 80.000 i
afdrag, bidrag og renter.

Vi har brugt knap 100.000 mindre
på lønudgifter, hvilket skyldes, at vi
kun har haft volontør i efteråret samt
periodisering af løntilskud. Mange
af de øvrige udgifter følger i store
træk budgettet - dog skal der næv-
nes en dejlig julekoncert, som har
givet en del ekstra indtægter og
udgifter.

Vi er rigtig glade for at støtte det
lokale Børne- og ungdomsarbejde
med kr. 25.000, da vi oplever, at en
flok engagerede ledere giver rigtig
mange børn og unge gode oplevel-
ser for livet. På samme måde er vi
også glade for at støtte Missions-
forbundet, som er vores ”nationale
familie”, der tilbyder rigtig mange
gode ting og hjælp til Vestermarks-
kirken.

Nedenstående diagram viser, hvor-
dan Vestermarkskirkens udgifter har
fordelt sig i 2018.

Vestermarkskirken har brug for en
stor gruppe faste givere for fortsat
at kunne være en aktiv kirke i
lokalsamfundet, og derfor opmun-
trer vi hinanden til ”Bliv Fast Giver”.
På hjemmesiden kan man læse om,
hvordan man bliver fast giver enten
ved oprettelse af et gavebrev til
menigheden eller ved at oprette en
fast overførsel i banken. På hjem-
mesiden kan man også læse om
skattefradrag for gaver. Vester-
markskirken er naturligvis også
glade for gaver, som gives uden
mulighed for skattefradrag. Gaver
kan overføres via bankkonto 8210-
0740002341 eller MobilePay til
41220. Husk at benytte dit
givernummer.

Vestermarkskirkens økonomiud-
valg, bestående af Henrik Kjeld-
gaard, Benny G. Jensen, Kirsten
Dam og Bo Lundgaard, arbejder
med økonomi og giver Menigheds-
rådet anbefalinger, som de kan
arbejde videre med. Tak til økono-
miudvalget for deres tid og ideer.
Også tak til Carola Knudsen og
Dorthe Dam for arbejdet med intern
revision.

Kirsten Dam startede som regn-
skabsfører i 2018, og da vi samtidig
skiftede til et nyt økonomisystem,
har der været en del ekstra arbejde
i 2018. Alle kirkens medlemmer har
nu fået et givernummer, som skal
benyttes ved indbetaling af gaver -
dette for at gøre arbejdet med
regnskabet lettere. Du kan få dit
givernummer oplyst hos Kirsten
eller Bo.

Stor tak til alle givere i Vestermarks-
kirken. Jeres gaver gør en forskel
både lokalt og internationalt.

JERES GAVER GØR
DEN STORE FORSKEL

BO LUNDGAARD
KASSERER

KIRSTEN DAM
REGNSKABSFØRER
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15.000 KOPPER

KAFFE
Året, der er gået, har været et godt år i
Cafe Nymark. Vi har lavet over 5000
måltider mad og ca. 15000 kopper
kaffe. Fællesskabet i køkkenet tiltræk-
ker stadig nye medarbejdere.

Året har båret præg af, at vi har arbej-
det med min arbejdstid. Café teamet,
som består af Aneke Slob, Kirstine
Damgaard og undertegnede, har haft
en del møder, bl.a. sammen med
Hermann Kristensen, hvor vi har for-
søgt at finde ud af, hvad vores tanker
og visioner for Caféen og dens med-
arbejdere er. Ligeledes har vi fordelt
nogle opgaver imellem os for at aflaste
mig.

Når opgaver skal uddelegeres, kræver
det en masse ekstra arbejde, fordi
opgaven skal beskrives og sættes i
skema, så dem - der skal overtage en
opgave – ved, hvad der forventes af
dem. Vi er slet ikke færdig med den
del, så der ligger fortsat mange ar-
bejdstimer i det. Men når det så først
er gjort, vil det helt klart være en
lettelse og gøre, at opgaver langt
nemmere kan overtages af andre.

Menighedsrådet har foreslået, at jeg
får kontortid i kirken mandag, onsdag
og fredag formiddag, og det tror jeg, at
jeg bliver glad for, da jeg så kan holde
mere fri, når jeg er hjemme. Jeg vil
gerne opfordre jer til, så vidt muligt, at
kontakte mig i kontortiden.  Der bliver
indkøbt en arbejdstelefon til mig.

Menighedsrådet har også indført at
søndagsfrokost uddelegeres f.eks. til
smågrupperne med den mulighed, at
maden kan bestilles udefra, således at
man blot skal sætte maden frem og
vaske op. Jeg ser det dog som en dyr
nødløsning, og jeg er spændt på, om
vi kommer til at mangle arbejde til alle
de medarbejdere, som gerne vil hjæl-
pe til med madlavning og opvask, og
som føler sig som en del af kirkens

fællesskab, også selvom flere ikke
kommer til andre ting i kirken.

Fordelen ved ordningen kan være, at
flere giver en hånd med, og smågrup-
perne oplever et hyggeligt arbejds-
fællesskab. Vi ser et behov for, at der
tilføres resurser til Caféen både frivil-
lige og en lønnet medarbejder, for at
kunne fortsætte den positive udvikling
og for at kunne varetage den sociale
del og brobygning til kirkens
øvrige fællesskaber.

Vi er taknemlige for alle medarbej-
derne i Caféen og vil igen opfor-
dre jer til at deltage i spisning og
lign. for på den måde at være en
del af det fællesskab, som opstår
omkring bordene og vise imøde-
kommenhed over for alle dem,
som finder vej til kirken via
Caféen. Specielt mandagsspis-
ning er en succes, 2 gange har
der været 200 mennesker til spisning.
Her inviteres bl.a. til ”Mad & Mennes-
ker” hvor ca. 80 mennesker igen nyder
den gode mad og hører et spændende
foredrag.

Jeg vil gerne sige en stor tak til dem,
der tager sig af rengøring i kirken. Kaj
og Myent er stoppet på rengørings-
holdet, også en stor tak til jer for alle
de år, I har hjulpet til. Da der mangler
folk til rengøring, arbejder jeg på en
omstrukturering, som måske kan få
enderne til at nå sammen. Men meld
dig endelig, hvis du har lyst til
en fast rengøringsopgave
eller måske kan give en hånd
enkelte gange i løbet af året.

Husk gerne Caféen og alle
medarbejderne i jeres forbøn,
og tak Gud for alle dem, der
gør rent og andre praktiske
ting.

GITTE JOHANSEN
PRAKTISK KOORDINATOR

Julemarkedet gav et overskud på
24.285 kr., som gik til julehjælp.
Nogle af familierne, som blev
tildelt julehjælp, mødte op til
julefesten, som var arrangeret
specielt for dem. De var rigtig
glade for julefesten. Vi vil arbejde
på lidt fornyelse i udvalget i
boderne på julemarkedet.

Hver mandag formiddag er vi en
gruppe, som mødes i kirken og
ordner forskellige ting, det kan
være rengøring, oprydning, kartof-
felskrælning, bagning og lign. Vi
har også fået en pedelmedhjælper
Ejvind, som ordner bedene uden-
for sammen med Emmy og Tage.
Vi har netop fået ordnet depotet
og sat ekstra hylder op, så vi
opfylder krav fra Fødevarestyrel-
sen til depotplads.
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Super fedt at arbejde
med børn og familier

2018 var året, hvor Vestermarkskirken tog
skridtet og ansatte en børne- og familiemedar-
bejder.

Da stillingen blev slået op, var overvejelserne
mange fra min side. Kan det kombineres med
det arbejde, jeg har? Hvad med familien? Hvad
med at blive ansat i den kirke, vi er aktive i som
familie? At jeg søgte og fik stillingen, har jeg ikke
fortrudt et eneste øjeblik.

Mange bolde er indimellem i luften i sådan en
stilling, men super fedt at arbejde med børn og
familien, som ligger mit hjerte MEGET nært. En
bold, som blev kastet og grebet, var de 2
inspirations aftner, jeg holdt i efteråret, hvor der
var 15 deltagere i alderen 15 – 60 år. Det er
super fedt at få lov til at opmuntre/inspirere
andre. En deltager beskrev aftnerne:

”

Virkelig en kæmpe opmuntring at så mange
havde lyst til at gribe bolden og blive inspireret
til at give det bedste af det bedste videre til
børnene.

At være med til at kaste bolde op ved f.eks. et
møde sammen med Levende tro udvalget, ved
planlægningen af en ALLE sammen Gudstjenes-
te, eller ved at sidde sammen med nogen og
tænke/drømme overordnede tanker for børn og
familien, både gamle og nye familier. Det er vildt
spændende og indimellem udfordrende.

Så min tid går med både meget konkrete op-
gaver, der skal løses, men også at tænke
hvordan får vi børnene endnu mere med;
hvordan hjælper vi dem allerbedst i deres
trosvandring; hvordan skaber vi endnu mere
sammenhæng mellem, hvad der sker i de
forskellige grupper… Det er såååå fedt at få lov
til at arbejde med noget, som GUD har lagt mig
på hjertet: BØRNENE !!!!!!!!

Så mange bolde er i luften og beder Gud om, at
vi må gribe de rigtige bolde i 2019, så vi i
fællesskab hjælper børn og familier i deres
trosvandring.

METTE SLOTH
BØRNE OG FAMILIEMEDARBEJDER
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Sådan står der på et stort skilt ud for
Vestermarkskirken.

Det er netop, hvad vi ønsker at signa-
lere til vores by med caféen, som er
åben hver onsdag formiddag fra kl.
9.30 - 11.30.
Vi har i det sidste år oplevet en stig-
ende tilslutning af mennesker fra
byen. Vi er nu oftest en 20-25 person-
er og glæder os over at se, at flere
bruger deres onsdag formiddage i
kirken og her nyder at kunne komme

til et uforpligtende og hyggeligt sam-
vær med andre.
Flere er også begyndt at komme til
gudstjenesterne og finder nye venner.

Nogle kan lide at spille bob (ofte er
der 2 hold i gang) og en del af os
“hyggesnakker” - deler liv, og hvad
der nu fylder vores hverdag. Måske
har nogle nogen udfordringer, de
gerne vil vende med os andre. Eller
måske snakker vi om, hvad vi har set i
tv. eller andet aktuelt.

Den sidste onsdag i måneden
foretager vi os et eller andet “ander-
ledes”: Har haft besøg fra Lions klub
af Tom Michelsen, Marien Van Beest
har fortalt om at være landmand og
formand i menigheden, Jens Søren-
sen fra sit liv og om arbejdet på
Grønland, Chris Engslund fra sin
barndom, Mette Sloth om arbejdet i
“Børn og Tro” og har haft bankospil.
En dejlig julefrokost blev det også til.

I sommer havde vi en vellykket udflugt
til Kvie Sø med pandekager og godt
vejr, var på besøg hos Elly og Hans
Jørgensen og har nogle gange haft
sangtime med Frank Engslund.

I det hele taget betyder det rigtig
meget, at flere fra menigheden dum-
per ind og bidrager med “en god
snak” og giver “et løft” til atmosfæren.
Mange sætter også stor pris på, at
Charley ofte vælger at være med
noget af tiden, så de lærer ham at
kende, og der bliver skabt tillid.

Her en stor TAK til alle, der bidrager
på forskellig vis!

Kærlig hilsen fra teamet bag: Edna
Vingborg, Heidi Pascu, Britta Kristen-
sen og Tove Jul Andersen

Kirke for ALLE
TOVE ANDERSEN - FORMIDDAGSCAFÉEN

DET SKAL VI HAVE MERE AF...

● Øje for hinandens potentiale
● Indbyrdes kærlighed
● Arbejdsfællesskab
● Madfællesskab
● Lovsang

TANKER FRA MENIGHEDSWEEKEND 2018
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VI ER MED TIL AT SPREDE

GLÆDE
GENNEM
GOSPEL

Gospel by Choise har nu haft fornøj-
elsen af at være under ledelse af Lissi
Winther i lidt over 1 år. Vi er meget
begejstrede for samarbejdet med
Lissi og synes bestemt, at Lissi har
være med til at løfte koret. En anden
korkultur er ved at tage sin form. En
kultur med en højere grad af ansvar-
lighed over for både hinanden og vor
formåen.

Vi er stadig et kor fyldt med glæde,
sjov og alvor. 2018 blev året, hvor vi
fik oprettet en forbeder-/omsorgs-

gruppe,
bestående af 3
medlemmer af både kor og kirken.
Gruppen er brugt indtil flere gange.

Derudover har vi deltaget her i kirken
med gospelgudstjenester, hvilket vi
rigtig gerne gør. Vi har deltaget i
gospelworkshop i Givskud og afholdt
vor egen solo workshop. Vi har som
et stort arrangement deltaget i Stafet
for Livet i Ølgod, hvilket vi også gør i
2019.

Vi er meget taknemlige for den
støtte, vi får fra kirken og føler
bestemt, at vi er en del af
Vestermarkskirken.

Koret og dets ledere har haft et
fantas-tisk skønt år 2018 og vil nu
gerne til at invitere flere ind i korfami-
lien, som ønsker at kendes på, at vi
er med til at sprede glæden om troen
på Gud og livet med Gud gennem
dejlig gospel.

Lovsangsgruppen samles hver an-
den onsdag i Vestermarkskirken.
Vores funktion er at lede sang og
musik ved nogle af kirkens guds-
tjenester.

Vi er en god flok på 14, som starter
aftenen op med på skift at holde en
andagt, hvorefter vi lægger forskel-
lige bønne– og takkeemner frem for
hinanden og Gud.

Vi oplever det vigtigt at dele ord og
tanker med hinanden og sammen
komme frem for Gud ikke kun i sang,
men også i bøn. Vi efterstræber også
åbenhed overfor hinanden og ser en
værdi og forpligtelse i at tage både
gode og svære ting op med hinan-
den. Det er en stor velsignelse at
være en del af.

Det meste af aftenen går med at
lovsynge Gud, øve gam-
le og nye sange, afbrudt
af en kaffepause. Vi øver
varierede sange og sal-
mer, flest danske og
nogle engelske, som er
målrettet forskellige
aldre. Vi modtager også
gerne forslag.

Vi oplever, at det at gå
foran med lovsang og
tilbedelse i gudstjenes-
ten er en dejlig og

vigtig tjeneste, så vi som menighed,
også her igennem, kan søge Gud og
have vores fokus på ham. Det er
vigtigt for os, at også nye gudstjenes-
tedeltagere kan opleve at komme til
Gud gennem lovsangen.

I året, der er gået, har vi oplevet, at
Gud også har velsignet os alle og
mødt forskellige behov også under
denne del af gudstjenesten. Vi tror på
- at det at synge og spille til Gud - er
med til at det onde mister magten, og
vi som mennesker kan hvile i Guds
hånd.

For at være med i lovsangsgruppen
skal man have et ønske både selv at
leve med Gud og hjælpe andre til at
fokusere på Gud gennem sang og
musik.
I det forløbne år har vi indført en
optagelsesprøve og samtale forud for
deltagelse i lovsangsgruppen.

LENE TERKELSEN
GOSPEL BY CHOISE

MARGIT JUL HANSEN
LOVSANGSGRUPPEN
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I 2018 havde vi fokus på Rumænien!
Arbejdet - som Dorthe og Cornel
Pascu står - i Rumænien, er fantas-
tisk. Vi hører ofte om nye landsbyer,
der bliver besøgt med nødhjælp og
Guds ord. Mange familier får nyt mod
på livet ved troen på Jesus Kristus. I
vores egen menighed hører vi om
livet i Rumænien gennem Erna og
Christian Schmidt især og familien
Pascu. Vi har haft marked og indsam-
ling til fordel for mennesker i Rumæ-
nien, der ikke - som os - har mere,
end de har brug for.

I udvalget har vi haft 6 udvalgsmøder.
Vi foreslår prædikanter, der kan tale
om mission til Charley Stephansen på
gudstjenesten ca. 4 gange om året. I
2018 har der været flere, da Åbne
Døre og andre har været på besøg.
I efteråret begyndte Mogens Kock at
sende korte indlæg fra missions-
landene til gudstjenesteværterne,
som så kan vælge at bruge det til en
hjælp til at få fokus på mission så ofte
som muligt. Disse indlæg er blevet
taget godt imod.

Vi planlægger Mission i fokus, der
foregår over to uger, men tre søn-
dage. Det har været det samme
koncept i mange år med en udstilling
i hall’en, marked med salg af effekter,
kage, tombola, frokost og andet
specielt fra landet.
Børnekirken og spejderne har deltag-
et med fiskedam og salgsbod i for-
bindelse med Mission i fokus, og de
senere år har vi haft et samarbejde
med Rizky omkring en caféaften.

Det er moderne at tænke innovativt,
og det har vi tænkt at gøre i IMV. I vil
derfor høre mere om, hvad vi tænker,
- og I er meget velkomne til at komme
med forslag til anderledes måder at
fremme mission på i Vestermarks-
kirken.

Tak for forbøn og økonomisk støtte til
Rumæniens arbejdet i 2017/2018.

Udvalget består af Birgit Nielsen,
Flemming Schrøder og Anni
Schrøder.

INTERNATIONAL MISSION I VESTERMARKSKIRKEN
Mission i Fokus - Missionsgudstjenester - Missionsmarked ANNI SCHRØDER

IMV - INT. MISSION

Vestermarkskirken er involveret i
mission flere steder i verden.

Ud fra egne initiativer blandt menig-
hedens medlemmer har landbrugs-
skolen Wutumi Agri i Mozambique
og AidsCare i Thailand gennem
flere år modtaget støtte og forbøn.

Nyeste missionsprojekt optaget i
kirken er Saraswatipur Venskabs-
forening i Bangladesh.

Som en del af Det Danske Missions-
forbund er Vestermarkskirken
sammen med andre kirker i dan-
mark også involveret i mission ved:
● Fredens Stemme, Thailand
● Fathers Home, Ghana
● Onesti og Poduri, Rumænien
● Flygtningelejren Mae La, Burma
● Ilulissat og Uummannaq,

Grønland

Vestermarkskirkens støtter økono-
misk og flere fra kirken har besøgt
de forskellige missionsfelter mange
gange.

VI GLÆDER OS OVER...

● Variation i fællesskaber
● Musik og lovsang
● Mangfoldigheden
● Socialt engagement
● Åndeligt fællesskab

TANKER FRA MENIGHEDSWEEKEND 2018
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Jeg går og ordner alt forefaldende arbejde i kirken
sammen med Grethe. Alle vinduer bliver pudset både ude
og inde ca. 4 gange om året. Alle sammenkoblinger på
stolene er gået efter og dem, der var i stykker, er udskiftet.
Alle de røde stole er blevet repareret med kork, så de nu
er ok.

Der har flere gange været problemer med, at der kommer
til at stå vand i de udendørs lamper, så jeg har haft dem
skilt ad, tørret og skiftet pærerne. Jeg har også sørget for,
at der blev lavet udluftning på ovnene, og at blødvands-
filter på opvaskemaskinen bliver skiftet.

Der er hele tiden noget, der skal ordnes: Skifte batterier i
røgalarmer og vandhaner, skifte olie i urinaler, reparere
forskellige ting, hver uge noteres temperaturerne på køl
og frys. Jeg sørger også for indkøb af rengøringsmidler
m.m. Vi holder øje med tilbud på kaffe, toiletpapir og
sodavand.

Sidste år blev indkøbt 1650 sodavand. Der blev vasket
222 maskinfulde tøj. Mandag formiddag er vi med og
sørger for rengøring m.m. sammen med Gitte.

Tak for kærlighed og opbakning om arbejdet i årets løb.

Vi vil gerne vise Jesu kærlighed til mennesker omkring
os både i kirken, men også i vores by og egn.

Syge, ensomme og ældre er blevet besøgt. Nogle
regelmæssigt, andre efter behov.
En speciel TAK til alle jer der uopfordret aflægger et
besøg hos vore ældre, syge eller ensomme venner. Det
betyder så meget i en stille og ofte ensom dagligdag.

 Matt. 25.40

Vi har det sidste år
mistet trofaste forbedere og mennesker, som har været
fantastiske forbilleder for os i vort fællesskab. Dem
mindes vi med stor taknemlighed! Men da er det godt at
vide, der er nye, der træder til.

Vi har haft rigtig gode oplevelser i forbindelse med ”Gi
en hånd til Grindsted”. Det er fantastisk at være med til
at gøre en forskel for mennesker.

Meld dig til at være med i besøgs-
tjenesten eller ”gi en hånd til Grind-
sted”. Du får så stor velsignelse
 selv, når du rækker ud til andre.

KIRSTEN HANSEN
OMSORGSGRUPPEN

ERLING DAHL PEDERSEN
PEDEL

VI GLÆDER OS OVER...

● Åndeligt fællesskab omkring Jesus
● Mange talenter, evner og nådegaver
● De smukke blomsterdekorationer
● At kopimaskinen virker

TANKER FRA MENIGHEDSWEEKEND 2018
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Levende tro teamet har efterhånden
bestået i ca. 5 år. Mange gange opstår
teams på baggrund af et projekt eller
lignende. Det er ikke tilfældet med
levende tro. Levende tro er – som
ordene antyder – noget levende; en
organisme, som vi ønsker, at vi i
fællesskab får til at gro i familierne.

Som levende tro team er vores vision
og største ønske, at børnene og
teenagerne må opleve Jesus som
deres ven og frelser    – og at Jesus
må blive en større del af alle familier.
Vi ønsker at hjælpe familierne til at
vokse sammen med Jesus!!

Gennem ”alle sammen-gudstjenester”
og ”ta-troen-med-hjem-samlinger”
præsenterer og praktiserer vi forskel-
lige redskaber, der alle sammen har
som formål, at vi sammen vokser i tro-
en på Jesus. At snakke tro med sit
barn/teenager kan være svært. Her
ønsker vi at hjælpe familierne med
små værktøjer via ”ta-troen-med-hjem-
samlingerne”, hvor vi tager forskellige
emner op, f.eks. bøn, penge/tid,
Helligånden osv.

Disse samlinger ligger i gudstjenesten,
hvor familierne i ca. 20 min. er i cafè-
en, mens gudstjenesten fortsætter i
kirkesalen. Når vi er færdige med sam-
lingen, går forældre retur til gudstjen-

esten, mens børn og teenagere går i
børnekirke/teenkirke eller between.

Desuden har vi en lørdag formiddag
om året, hvor vi samler familierne og
bruger ekstra tid på et emne. Vi har f.
eks. haft en samling omkring de syv
kærlighedssprog.

Sidder du og brænder for arbejdet
med familierne og levende tro – så
henvend dig til en af os fra teamet. Vi
er: Hanna Jensen, Susanne Korte-
gaard, Gunnar Kristensen, Mette Sloth,
Charley Stephansen og Heidi E. Kjeld-
gaard.

Vi kan godt bruge flere ”ambassa-
dører” for den levende tro!

Gennem hele året har vi i den in-
ternationale gruppe i Billund været
samlet hver anden torsdag. Vi er
nu 12 voksne og 8 børn tilknyttet
gruppen. Nogle kommer de fleste
gange, andre ikke så tit. Nogle af
dem, som er med i gruppen, har
en del rejseaktivitet i forbindelse
med deres arbejde, og derfor kan
det være udfordrende at være
med hver gang.

Når vi samles, spiser vi sammen,
synger mest børnesange, deler
noget fra Guds ord og beder
sammen. At vi har mange børn,
sætter sit præg på samlingerne,
og hvis vi må prioritere, hvad vi
skal gøre sammen, er bøn det
vigtigste.

I juni måned havde vi et offentligt
møde på Billund Bibliotek. Chris
Simmons og team var sammen
med os, og vi havde en god
eftermiddag. Der kom ikke nye
med til dette møde, men det var
spændende at mødes på den
måde også.

Næsten alle i gruppen kommer fra
andre lande end Danmark. Derfor
har vi også fokus på kulturforstå-
else. Lige inden jul havde vi jule-
fest med dansk julemad og gang
rundt om juletræet. Det var en ny
oplevelse for mange i gruppen,
men vi vil gerne, også i fremtiden,
kunne indbyde til arrangementer,
som har fokus på kultur.

Vi glæder os til 2019 og har for-
ventninger til dette år også.

TORGUNN OG LEIF SKOV

HEIDI ENGSLUND KJELDGAARD

LEVENDE TRO
ER NOGET LEVENDE...
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Står du eller en, du kender, i en svær
situation, er vi nogle stykker i kirken,
der meget gerne vil stå sammen med
dig. (Er det en bekendt, må vedkom-
mende give sin accept).

Vi tror på, Gud hører hjertets suk til
Ham!

Vi er en lille flok kvinder, der i
adskillige år har fundet sammen
et par torsdage om måneden i
vores forskellige hjem. Nye er
også kommet til i løbet af året.

Vi har et rigt fællesskab, hvor vi
deler liv og tanker med hinan-
den. Vi hygger os over en kop
kaffe, deler en bibeltekst eller
andet, og så beder vi sammen
om forskellige aktuelle ting -
personlige udfordringer, og
hvad Gud minder os om.
Alle er velkomne til at være
med!

Sammen med mange andre kirker ud
over landet er vi som kirke med i et
bønnefællesskab, der dækker året
rundt.
Vi har i Vestermarkskirken forpligtet os
til den anden tirsdag i måneden, hvor
vi er en god flok, der hver tager en halv
time af døgnet. (Efter eget ønske og
mulighed)

Vi beder ud fra et oplæg, der bliver
sendt ud pr. mail, for samfundet, poli-

tikerne og lovgivning, for byen, de an-
dre kirkefællesskaber i byen, for Ves-
termarkskirkens liv og aktiviteter, for
vores udsendte medarbejdere og for
Guds riges fremgang - også blandt
flygtninge og forfulgte kristne. Og for
Israel.

Flere har været med nu i over 10 år og
andre, der har hjerte for bøn, kommer
til og får sendt et oplæg om måneden
på mail.

TOVE ANDERSEN

Tak til jer der trofast kommer til bønne-
samlinger i løbet af året.

Da det siges, at bønnen er menighed-
ens åndedræt, er det jo vigtigt med me-
gen bøn for alle aktiviteter i kirken, så
de fører til frelse. Her kan du også være
med til at støtte op omkring kirken og
dens aktiviteter. Tænk på, at Gud hører
enhver bøn, som kommer fra hjertet,
altså er der ingen betingelser for hvor-
dan, hvor eller andre betingelser for at
møde Gud igennem bøn. Gud, som
også er vores far, elsker sine børn, men
også vores taknemmelighed til Ham.
Derfor er vi til bøn og kan ikke lade væ-
re, næsten hver onsdag, hvor du også
er velkommen.

Tak til Rådet for jævnligt fællesskab i
bøn før rådsmødet. Også for samarbej-

de omkring 3 specielle bønnedage
hvert år. I år er de sidste to den 15. maj
og 30. okt. Dage, hvor vi gerne vil være
med til at løfte kirken i Danmark og
bidrage til, ”at vi alle må være ét”. Vi er
ikke kun Vestermarkskirken, men man-
ge kristne i vort land, og vi må støtte
hinanden også gennem bøn.

Vi vil i det nye år have fokus på den en-
kelte, vores by og land og dets menig-
heder, vort folkestyre, valget der snart
kommer, og at de nye danskere må fin-
de sig til rette i vort land, så vi alle kan
bidrage fælles i det at passe på vort
land, så vi alle trives.

Vi og måske også dig mødes til lovsang
og tilbedelse hver onsdag kl. 19.00 i F6.

JENS MØLLER BÆK

TOVE ANDERSEN

TOVE ANDERSEN

BØN I VESTER
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Vi er omkring 16 forbedere, som er
med i forbønstjenesten omkring søn-
dag formiddag. Der er på skift 3 - 4
forbedere på hver søndag, og når der
er velsignelsesbøn sammen med nad-
ver, så prøver vi at være flest mulige
på.

Vi har et godt team omkring forbønnen
og mødes ca. 4 gange om året for at
snakke om, hvordan det går, og hvad
vi kan gøre anderledes.

Forbederne er også med i en bønne-
kæde, hvor der bliver sendt bønneem-
ner rundt, hvis der opstår et behov. Det
er Tove Andersen, som sender emner
rundt til os.

Vi er utroligt taknemlige for at være
med til at stå sammen med jer alle i
bøn. Det er dejligt at få lov til at kunne
bære en anden person frem for Gud i
bøn. Vi oplever, at der er flere, som
stille og rolig begynder at komme til
forbøn især også efter, at der bliver
lagt op til, man kan komme ned til en
velsignelsesbøn som enkelt person
eller som familie efter nadver.

Vi længes efter at se Gud gøre endnu
mere til forbøn og midt i vores fælles-
skab i kirken. Vi håber også på, at end-
nu flere må få mod og frimodighed til
at gå til forbøn og få lov til at opleve at
blive mødt af Gud, for vi tror på, at Gud
vil gøre endnu større ting i dette år.

Den første tirsdag i måneden kl. 9.30
er der bøn for Israel i F6. Da kirken og
Israel hører sammen i Ordet, er det
vigtigt, at vi husker ”Bøn for Israel”.

Det var jo der, Jesus blev født og
tjente os alle med et levende liv der
om nogen synliggjorde, hvor højt vi er
elsket af vor Far i himlen igennem det
liv, han levede i mildhed og kærlighed
til os.

Jesus gjorde ikke forskel på jøder,
arabere, drusere, samaritanere osv.
Vi gør som Jesus, beder for dem og
om god sameksistens i Israel og for
regeringen og Knesset.

Vi tager også det frem, vi ikke hører
om i dagspressen. Der er nyt hver
dag.
Du er også velkommen til bøn for
Israel!

JENS MØLLER BÆK

MARKSKIRKEN
HENRIK DAM

Jesus lærte os at bede:
“Fadervor....”, og for Jesus var det
omdrejningspunktet for al hans
virke. Sådan skal det også gerne
være for os.
Som hjælp hertil, personligt og i
fællesskabet, har vi i de forskellige
samlinger muligheder for at styrke
hinanden og gøre det til en inte-
greret del af vores kristne liv.

BØN I VESTER



Vestermarkskirkens Årsrapport 2018

VI NYDER FÆLLESSKABET
Traditionen tro begyndte året med
nytårsbrunch. Gitte og Gert Flensborg
havde igen inviteret os alle til en hyg-
gelig formiddag i Lalandia. Vi var ca.
60 - 70 deltagere både store og små,
som spiste, legede, snakkede og ikke
mindst fik ønsket hinanden godt nytår.
En dejlig måde sammen at begynde
året på.

Undervisning, dialog og socialt sam-
vær er omdrejningspunkterne for vores
klynge.
I løbet af året har Lasse Åbom og Bo
Lundgaard holdt oplæg om bl.a.

”Guds plan for dit liv”, ”Livet i Jesus”
og ”Hvad er sandhed”. Lasse er præst
i Baptistkirken i Århus. Han har givet
nogle rigtig spændende og teologisk
velfunderede oplæg, som har affødt
nogle super gode samtaler.

Et par fra klyngen siger: Fællesskabet har generelt stor priori-
tet, og vi oplever, at der gennem årene

er blevet skabt gode og dybe
relationer blandt klyngens
medlemmer. Flere af sam-
lingerne handler primært om
det sociale. Det kan være
udflugter og lignende.
Et andet par siger:

Der er ca. 70 personer tilknyttet
klyngen. Til en typisk samling deltager
omkring 30 børn og voksne - ved
specielle arrangementer endnu flere.

STERN JOHANSEN
MEDVANDRERKLYNGEN
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HEIDI ENGSLUND KJELDGAARD
STRIKKEKLYNGEN

Det er rigtigt hyggeligt at sidde
hjemme i sin sofa og strikke…
men det er dobbelt så hyg-
geligt at sidde flere sammen
og strikke eller hækle!!

Visionen om strikkeklyngen er
opstået hjemme i min sofa,
mens jeg sad alene og strik-
kede – jeg tænkte pludselig, at
det kunne jeg jo sagtens gøre
sammen med andre, som også
var dedikerede til håndarbejde.
Dermed opstod strikkeklyngen.

Den har efterhånden et par år
på bagen – og vi mødes den
sidste onsdag aften i hver
måned. Vi mødes på skift hos
hinanden. Hver gang deler vi
en livstanke – det være sig et
digt, et bibelvers eller en

historie, hvormed der kommer
en god snak i gang, og vi deler
liv med hinanden.

Du skal ikke være en bestemt
alder – her mødes vi på tværs
af aldre. Jeg nyder fælles-
skabet med andre kvinder,
som har mere livserfaring end
jeg, og jeg nyder fællesskabet
med ligesindede!!
Vi slutter aftenen med en kop
kaffe og en bolle med ost.

Der er også plads til dig i
strikkeklyngen – hvis du er vild
med at strikke/hækle – så
kom!! Hvis ikke du kan – men
har lyst til at lære det – så kom
også! Der er helt sikkert nogle
meget dygtige strikkere, som
gerne vil lære dig det.

Så er endnu et år gået i bogsalget.
Vi har haft et år, hvor mange af jer
har kigget ind og enten købt eller
bestilt bøger eller andet.
Igen i år var vi med til julemarkedet,
og her fik vi bl.a. solgt nogle engle.

Vi glædes over, at der
stadig er mange, som
gerne vil have en fysisk
bog i hånden, og
igennem bøger kan få
en stærkere visdom om
Gud og hans planer og
en stærkere relation til
Gud. Og det kan være
både igennem roman-
er, andagtsbøger,
skønlitteratur og fag-
litteratur.

Vores mål er også, at
børn igennem oplæs-
ning fra deres forældre –
eller at de selv begynder at læse -
får kendskab til Gud på en anden

måde, f.eks. visuelt gennem bøger
med billeder, opgavebøger,
malebøger m.m.
Jeg kan fortælle at vi i 2018 har
indkøbt bøger for 35.112 kr. og solgt
for 37.418 kr. så det er rigtigt dejligt.

Her i det nye år har vi flyttet lidt rundt
i bogsalget og er ved at få lavet os et

større indpakningsbord. Vi tænker
også på at få en flytbar reol mere i
stedet for det bord, som vi har
stående ude i hallen. Så kig ind og
se vores ændringer.
Vi har nogle tanker om nogle nye

tiltag, f.eks. at reklamere
med månedens bog på
skærmen i hallen.

Til sidst kan jeg fortælle,
at vi har sagt farvel til
Tove Andersen gennem
mange år,  Gitte Johan-
sen har valgt at trække
sig lidt tilbage, men er
stadig i kulisserne og en
god støtte for mig. Men
vi er glade for, at vi kan
sige velkommen til Anni
Pedersen, Brian Hansen
og Karin Engslund.

Vi håber, at I også i 2019
vil støtte op omkring vores bogsalg.

KIRSTEN HØJGAARD
BOGSALGET
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2018 i VGK blev et år med pil opad.
Det er altid interessant at kigge til-
bage på et år og se, hvad der
stikker op over normalen.

Vi har igen i 2018 haft lidt færre
kørere, end vi har plads til. Dette
har vi planlagt at gøre noget ved i
2019. Alligevel har vi oplevet mere
liv på banen mandag aften end
sidste år. Dette skyldes, at vores
kollega klubber - som vi kører

sammen med - har haft fremgang i
deres medlemstal. Det har givet os
et godt fundament.

Grindsted Gokart Klub har arran-
geret nogle aftener, hvor vi har
kørt tidstagning, kvalifikation og
heat. Det har været nogle rigtigt
gode aftener, hvor kørerne har
fået lov at opleve lidt af den
intensitet, som også hører med
til sporten. Derudover har vi
igen i år oplevet et dejligt fæl-
lesskab med forældre til vores
kørere. Vi føler, at vi har et
rigtigt godt fundament at bygge
videre på i 2019.

Vi glæder os til at komme i gang
efter vinterpausen og vil forsøge at
annoncere vores løbsaftener i

Vestermarkskirken, så I kan få lov
at komme ud og opleve stemning-
en og deltage i vores dejlige klub.

Vi glæder os over at få lov til at
være kirke i motorsporten. Vi glæ-
der os over at få lov til at bære lyset
med os der, hvor vi er. Vi glæder os

over at få lov at skabe den helt
unikke atmosfære, som er i en
mandsdomineret sport og fylde
den med Kristi kærlighed.

Bed gerne om, at vi som ledere må
få visdom til at udnytte Guds
øjeblikke, som bliver givet. Og bed
frem for alt om, at Gud må bruge
det arbejde, der bliver lagt i VGK.

Tiden flyver afsted i godt selskab! Det
må være grunden til, at det føles, som
om det ikke er ret lang tid siden, at jeg
sidst skrev årsberetning.

Vestermarkskirkens børn og unge
(BUS) er en lidt speciel størrelse, da
det ikke er der, alle aktiviteterne sker,
så årsberetningen kan blive lidt tam.
Det er ikke, fordi vi ikke laver noget,
men BUS er paraplyen over alle børne-,
teen- og ungeaktiviteter i Vestermarks-
kirken. Det er der, vi forsøger at have
styr på det overordnede som vedtæg-
ter, regnskab og lederpleje, og hvad
der ellers måtte være af fælles ting.

Vores vigtigste opgave er at skabe et
sammenhold og fællesskab mellem alle
vores arbejdsgrene (Kids Fun Night,
Børnekirken, Betweens, Teenkirken,
Børneklubben, Rizky, GROW, gokart-
klubben og spejder); derfor går meget
af vores tid med at dele glæder og
udfordringer med hinanden, samt bede
for arbejdet.

Ting, jeg vil fremhæve for 2018, er de
unges indsats for at friske Nordsalen
op med ny bardisk, nye skabe m.m. Vi
er meget glade for, at menigheden har
valgt at ansætte Laureen og Mette til at
styrke vores arbejde og prøver at bruge
deres kræfter bedst muligt.

Jeg håber, I alle vil have udbredelsen af
Jesus til vores børn og unge med i
jeres tanker og bøn.

LISBETH L. CHRISTENSEN
FORMAND, BUS

RASMUS RASMUSSEN
LEIF JENSEN

VGK GOKARTKLUB

AT VÆRE KIRKE
I MOTORSPORT
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NÆRMEST SOM EN STOR FAMILIE

I september 2018 kunne børneklub-
ben fejre 2 års fødselsdag.  Det er fan-
tastisk at mødes torsdag efter torsdag
og holde børneklub. Antallet af børn
har svinget en del i løbet af i år.

Når vi mødes, er vi nærmest som en
stor familie, hvor der hygges, snakkes,
høres bibelhistorie og leges. En ting vi
rigtig gerne vil, er at skabe et rigtigt
godt fællesskab mellem børnene og
de unge ledere.  De unge ledere er
bare gode.

I 2018 er de børn, som blev for gamle
til børneklubben, fortsat som hjæl-
pere. SÅ godt at mærke, hvor meget
fællesskabet i børneklubben har

betydet for dem, at de har valgt at
komme og hjælpe til. Det er FEDT.

En ting vi har gjort i foråret 2018, var
at invitere en gruppe ældre fra
kirken til en eftermiddag i børne-
klubben. Børnene dækkede bord,
bagte kage, var med til at fortælle
bibelhistorie samt hygge med de
gamle. En vildt hyggelig efter-
middag.

I december var vi blevet inviteret
ned på Mødestedet for at spille
banko med de ældre der. Børnene
sad mellem de ældre og hjalp med
at holde styr på tallene. En super
god oplevelse, som var godt både

for børnene og de ældre. Og de ældre
har givet udtryk for, at de var enormt
glade for besøget.

Så vi er en stor familie i børneklubben,
men som også har på hjerte, at endnu
flere børn må få lyst til at komme og
være med i børneklubben. Det håber
vi at se i løbet af 2019.

Mest af alt, så er jeg Gud dybt tak-
nemlig for, at vi kan få lov til at holde
klub, hvor vi kan få lov til at dele/samt
vise hans kærlighed med børnene,

det er super fedt.

METTE SLOTH
BØRNEKLUBBEN

VI KAN BLIVE BEDRE TIL...

● At fastholde visioner
● At få skabt fælles ansvar
● At få nådegaver i brug
● At respektere forskellighed
● Tid og prioritet

TANKER FRA MENIGHEDSWEEKEND 2018
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Vi har i spejderarbejdet få spejdere, men en del ledere. Vi
har siden i sommers kørt spejderne i faste patruljer blan-
det i alder. På den måde kører vi i spejderidéen om, at
man hjælper hinanden, og at man helt fra 0. klasse starter
på en lederuddannelse, hvor alle er med til at hjælpe.

Som altid har vi været på flere lejre gennem året. I foråret
holdte vi Rumænien-weekend, hvor vi lærte lidt om landet
og hvad missionsforbundet laver der. I Kristi Himmelfarts-
ferien var vi på “nybygger-lejr” med alle de andre MS’er i
landet, her vi var nybyggere og fik bygget en masse ting i
rafter og legede en masse gamle lege. I efteråret var vi en
god flok der tog i TivoliFriheden, hvor vi deltog på et stort
fællesløb med en masse andre spejdere og FDF’er. Da
mørket faldt på og Tivoli lukkede, byggede spejderne
bivuak, de største tog på natløb og så sov vi, alt sammen
inde i Tivoliet.

I december havde vi vores årlige adventsweekend i
Hytten. Vi var kun 18 af sted, men det afholdt os ikke fra
det faste program med faneleg, romkugler og ekstrem
pakkeleg.

I 2019 skal vi også lave en masse sjove ting. Ind til
sommer skal vi blandt andet undersøge mørket, tage et
mærke, på weekendtur til Ringkøbing og på cykeltur i
Kristi Himmelfartsferien.

MAN HJÆLPER
HINANDEN

Året 2018 blev brugt til at eksperimentere i forhold til sam-
mensætningen af Teenkirke-deltagere. Vi har haft nogle
gange fælles med Between-gruppen og et par gange
hvor Between/Teenkirken på tværs delt op i køn; altså
drenge og piger for sig. Det gav mulighed og rum for en
anderledes tilgang til emnerne.

Efter at en stor gruppe teenagere befinder sig i deres
egen verden på flere forskellige efterskoler, og de reste-
rende der er hjemme og ikke på efterskole, kun er ca. 5
personer, kan det være en udfordring at forberede sig.
Derfor har vi ikke en fast plan med emner, vi vil prioritere;
men det er op til den enkelte Teenkirkeleder at bestemme
indhold og form.

Nogle bruger
materialet Talk-
sheet som in-
spiration; an-
dre noget de
selv har ople-
vet, som har
gjort indtryk
eller blot føler
efter og tager
udgangspunkt
i, hvor teen-
agerne er den
pågældende
søndag.

Målet er, at vi
som ledere
må være
medvirkende
til, at teen-
agerne er-
hverver sig
en personlig
tro og bliver
udfordret til
selv at søge
svar i Bibel-
en. Vi vil opfordre til forbøn for vore teenagere og lederne
i Teenkirken.

Teenkirkelederholdet består af Allan Hansen, Ejvin
Kortegaard, Emma Kjeldgaard, Mogens Moesgaard og
Flemming Schrøder

MULIGHED
OG RUM

SANNE LYSHOLM CHRISTENSEN
MS SPEJDERNE

FLEMMING SCHRØDER
TEENKIRKEN



TAK for lån af jeres skønne, skønne
børn.

Vi har normalt to grupper i Børne-
kirken nemlig Børnehavegruppen (0
år – børnehave) og Skolegruppen (0.
kl. - 4. kl.). Da vi pt. mangler 3 ledere
i børnekirken, vil vi i det kommende
halve år (2019) nogle gange slå de
to grupper sammen. Det giver en
stor aldersspredning, men vi håber,
at alle børnene stadig må være tryg-
ge og føle sig set og hørt, da dette
er meget vigtigt for os.

Det er også vigtigt for os, at børnene
kan få lov til at vokse i deres tro og
få gode venner i kirken.

Vi vil meget gerne finde 2-3 ledere
mere til børnekirken. Hvis det har din
interesse, må du meget gerne tage
kontakt til Mette eller Randi. Alle kan
være med til at bede for dette.

En almindelig søndag består af
undervisning, sang, sjov, hygge, leg,
spil, Lego, krea mm. Ud over de
almindelige søndage har vi holdt
fastelavnsfest, hvor vi slog katten af
tønden på Vestre Skole og spiste
fastelavnsboller. Vi var til Mission i
Fokus, hvor vi stod for en fiskedam
til markedet, og

vi var på VEN-skabelig weekend,
hvor vi bl.a. spiste brunch i Lalandia,
besteg Legohouse og sov i kirken. Vi
sluttede året af med krybbespil sam-
men med teenagerne og betweens.

I 2018 ansatte Vestermarkskirken
Mette Sloth som (deltids) børne- og

familiemedarbejder. Mette
brænder for at udruste ledere
og for at samle kirken på tværs
af generationer. Første kursus
med tips og tricks til under-
visning er allerede afholdt, og
man vil kunne se frem til flere
alle-sammen gudstjenester i
det nye år.

TAK til alle ledere og hjælpe-
re, fordi I deler jeres tid, tro
og venskab med børnene - I
er Verdens lys.

Forældre, børn og alle andre
ønskes Guds rige
velsignelse.

Vestermarkskirkens Årsrapport 2018

RANDI HOVGÅRD
BØRNEKIRKEN

TAK FOR LÅN AF JERES

SKØNNE BØRN
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Grow anno 2018 er en pose godt
blandede bolsjer.

Opstarten efter nytår blev med glæde-
ligt gensyn med Thomas og Lotte,
som kom hjem efter et halvt år i Grøn-
land. På den årlige lederaften var der
bred enighed i Grow-ledelsen om at
holde og styrke vores fokus på bøn,
tilbedelse og Guds nærvær. Det er
dog nemmere sagt end gjort, men vi
er stadig på vej. Det er fantastisk at
opleve de unge bede for hinanden på
vores møder og også hengive sig
mere og mere i lovsangen.

Som afslutning på foråret var vi ude at
sejle med Agape i Mariagerfjord. Her
var en god blanding af unge og voks-
ne afsted på tur. Vejret var perfekt, og
turen var helt igennem en fed oplevel-
se, der kalder på en gentagelse i
2019.

Efter sommerferien skulle vi skabe
os et overblik over, hvor mange
der var rejst på efterskole eller videre
ud i livet, og hvem der var kommet
hjem. Desværre rejste igen flere ud,
og færre kom hjem. Men… men…
men… til sommer er det heldigvis
omvendt.

Derudover fik vi også vores nye vo-
lontør på plads 1. september. Hun er
virkelig et bønnesvar for vores ung-
domsarbejde. Det har været en udfor-
dring at finde opgaver nok til hende
den første tid, men som ugerne er
gået, er hun blevet mere fortrolig med
vores kirke og de sære danskere.

Vi er også startet op med at bruge en
hel søndag efter gudstjenesten på at
øve lovsang med invitation til menig-
heden om en lovsangsaften kl. 19.
Det er bare fedt at have god tid til at
lære sangene og hinanden at kende.

Det er noget, vi
fortsætter med i det nye år.

Året afsluttede vi med en gigantisk
opsat julefrokost med Hawaii tema.
Virkeligt godt gen-nemført og fed
stemning hele aftenen. Og så kunne
julefreden sænke sig over os alle.

I året, der er startet, arbejder vi stadig
på de samme 3 ting som sidste år,
men vi er kommet et langt stykke af
vejen. Vi ser frem mod et forår med
mange spændende aftner på pro-
grammet, men også med spænding
på hvad Gud har for hver enkelt i det
nye år.

KRISTIAN SLOTH
GROW
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En betweener har sagt om at gå til
between: ”D

Between er for dem, som går i 5.
og 6. klasse og er i gang for andet
år. Det har vist sig at være rigtig
godt for denne gruppe af børn at
have deres egen gruppe, hvor de
kan blive udfordret netop der, hvor
de er i livet.

Der er mellem 3-8 betweenere, der
mødes med en af de fantastiske
ledere, som på skift har dem.
De kommer med et oplæg, som
lægger op til dialog om forskellige
aktuelle emner. Ofte har de haft
nogle rigtigt gode snakke.

Så udover oplægget er der også
fokus på fællesskabet. Der skal
være tid til leg og sjov, da det er en
vigtig ingrediens i, at betweeners
fællesskab med hinanden bliver
godt.

Der er et stort ønske om at være
med til at skabe nogle rammer,
hvor den enkelte kan udfordres og
opleve, at der ikke er nogen dum-
me spørgsmål og mest af alt se
den enkelte vokse i deres person-
lige tro på Jesus.

Kids Fun Night oplevede i 2018
endnu et godt år med mange børn
fra og omkring Grindsted. Kirken
blev besøgt af glade børn i marts –
juni – august og Christmas Fun i
december.

Til Kids Fun Night i 2018 har der
været 100 - 120 betalende børn pr.
aften, og det er dejligt at opleve den
glæde, der er til KFN; fantastisk, at

det stadig-
væk er en
aktivitet,
som bør-
nene bare
vil med til.

Christmas
Fun i de-
cember
blev be-
søgt af
børn,
forældre
og bed-
stefor-

ældre, som hyggede sig.

Villigheden til at hjælpe er der altid,
dog har det indimellem været en
opgave at få det til at gå op, men det
lykkes. Der skal rettes en stor tak til
alle dem, som trofast stiller op. Tak
til teenagerne som kommer og hjæl-
per til og til alle dem, som træder til,
når der lige er et ekstra behov. Vi
håber på fortsat rigtig god opbak-
ning i 2019.

Økonomisk er Kids Fun Night en del
af BUS arbejdet i Vestermarkskirken.

Vi ser frem mod endnu et år med
børn og fest i kirken og glæder os
over Guds velsignelse over det
arbejde, der er forbundet med Kids
Fun Night.
Tak for alle de foldede og hjælpende
hænder gennem året.

Det venligste hilser fra teamet bag
Kids Fun Night.

RAMMER HVOR DEN
ENKELTE UDFORDRES

METTE SLOTH
BETWEENS

JAKOB DAM
KIDS FUN NIGHT

KIRKEN BLEV BESØGT
AF GLADE BØRN
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2018 har været fyldt med glade smil,
udfordringer, udvikling og skønne
unge mennesker.

Rizky er en teenageklub for teenagere
i 6.-9. klasse, hver torsdag fra kl. 19-21
- velkomst allerede kl 18.30. Her har vi
nogle super gode ledere, der står
parat til at lave noget sjovt med teen-
agerne. Vi har blandt andet lavet
spaghetti brydning, kæmpe bordfod-
bold, køre efter kort(spillekort),

sofaløb, bytte-bytte købmand, pølse-
løb, bowling og meget mere.

Vi laver ikke kun sjov og spas hele
tiden. Vi har også noget Jesus ind-
over, når vi holder Jesus aftner og
andagt. Derudover er vi startet med at
bede fadervor sammen som afslutning
på Rizky; dette er en god måde at
slutte af på.

Rizky vil vi som ledere gerne have til at

være et trygt sted at komme; en mulig-
hed for teenagere at møde andre
teenagere; et sted hvor teenagerne
kan være sig selv - et frirum.

Vores tanker for 2019 er at finde en
voksen fra kirken, der vil føre Rizky
videre. Dette må I meget gerne have
med i jeres aftenbøn. Herudover er
vores tanker også at have noget mere
bøn på vores Rizky-aftner, da det er
Gud, der virker.

SPAGHETTI BRYDNING
SOFALØB - OG JESUS

IRIS SLOB
RYZKY TEENAGEKLUB



Vestermarkskirkens Årsrapport 2018

Gudstjeneste-team - i daglig tale G-
team - består af præst, lovsangsleder,
mødeværter og kreativ inspirator. Sidst
i 2018 er Annette Lundgaard igen
kommet med i teamet, så vi nu er 6
mødeværter. Det er altid en fornøjelse
og inspirerende at mødes til G-team-
møder, hvor vi alle brænder for det
samme: At skabe levende gudstjenes-
ter, hvor Gud kan virke med sin ånd.

Vi, der arbejder med gudstjenesterne,
er forholdsvis forskellige, hvilket vi ser

som en styrke. Vi er opmærksomme
på, at gudstjenestedeltagerne har
forskellige behov og forskellige øn-
sker. Vi håber, at vi gennem vores
forskelligheder lykkes med at skabe
gudstjenester, som alle trives med og
udvikler sig igennem.

I 2018 har vi i G-teamet bl.a. arbejdet
med, at det også skal være godt for
menighedens børn at deltage i guds-
tjenesten. Vi mener, at det er vigtigt, at
børnene oplever sig velkomne, at de

mærker det også
er deres
menighed, og at vi
i fællesskabet
tager medansvar
for børnenes
åndelige udvikling.

Dette fokus vil vi
bevare også i
2019, dels ved
generelt at kom-
munikere på en
måde i tale og
sang, der er for-

ståelig for alle og dels ved de særlige
”alle-sammen-gudstjenester”. Vi er
overbeviste om, at selv om vi kom-
munikerer let forståeligt, så er det ikke
ensbetydende med, at det, der kom-
munikeres, kun taler til børn.

Tak for jeres engagement i guds-
tjenesterne. Vi vil meget gerne høre fra
jer, når I oplever noget med Gud, som
vi alle kan lære og/eller opmuntres af,
og vi er også altid glade for at
modtage konstruktiv kritik og forslag.

AT SKABE LEVENDE
GUDSTJENESTER...

INA SKOV CHRISTESEN - G-TEAM

Hermed en hilsen fra Refo, senior arbejdet i Vester-
markskirken.

Refo betyder jo at Re Fokusere, altså har vi, selv om
vi er seniorer, fokus rettet mod den del af livet, der
ligger foran os. Når der står ” Re”, er det jo med det i
tankerne, at det har vi ofte gjort, men gør det altså
igen med den vished, at Gud har nyt liv til os også
på den sidste del af rejsen.

En af Vestermarkskirkens værdier er ”Sammen på
vej” Det synes jeg, er meget rammende for vores
oplevelser i Refo. Her har vi ofte talere eller fore-
dragsholdere, som fortæller om hændelser i deres
liv, som på forskellig vis kan være inspirende og
opbyggende for os i det liv, vi hver især lever.

Med hensyn til aktiviteter henvises til programmet.

GUD HAR NYT LIV TIL OS...
GERT KRUSE - REFO SENIORARBEJDET
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VESTERMARKSKIRKEN
NYMARKSVEJ 3

7200 GRINDSTED

VESTERMARKSKIRKEN.DK

FACEBOOOK.DK/VESTERMARKSKIRKEN

- kirke for ALLE


