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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 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 og
har et aktivt internationalt missions- og
nødhjælpsarbejde.

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

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

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

Redaktionen bag Kirkemagasinet er:
● Susanne Kortegaard

fam.kortegaard@gmail.com
● Peter Bergholt

peter@vestermarkskirken.dk
● Marien van Beest

marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen

charley@vestermarkskirken.dk

LÆS I DETTE NUMMER:
05
Drømme og visioner

06
Mission i fokus -
Rumænien

09
Nyt fra Mozambique

10
Kaffesnakken

13
Café Nymark bag
facaden
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Vi er godt på vej ind i det nye år 2018, og tiden nærmer sig hastigt for
nytårsforsætter. Dem som har været der, har sikkert den erfaring med i bagagen, at
sandsynligheden for, at det holder længere end til februar, er meget lille.

Charley Stephansen
Præst

Nytåret giver os anledning til at fokusere på det, fordi det er en
tradition. Dog tror jeg, at det ofte er overspringshandlinger, som
meget af tiden står i vejen for, at vi ikke får tingene gjort, som vi
gerne vil. Prisen for det kan være høj.

Når vi udsætter ting til sidste øjeblik, glemmer vi ofte ting eller
overser noget, som var vigtigt. Vi udskyder mål, drømme og
vigtige handlinger, fordi andre ting tager vores
opmærksomhed.

Ordsprogenes bog 27:1 Pral ikke med dine fremtidsplaner, du
ved jo ikke, hvad morgendagen bringer.
Ingen af os har nogen garanti for i morgen. Vi kender ikke
dagen i morgen, og måske har Gud talt til dig om at starte et
nyt projekt, gøre noget, du har drømt om i mange år eller haft
lyst til længe.

Måske vil du også sige i 2018 ligesom i 2017 at jeg skal nok
gøre det en skønne dag. Måske er denne dag i dag. Gør noget

ved det i dag, som begynder at bevæge sig i den retning mod
din drøm eller det, Gud har lagt på dit hjerte.

Måske skulle du bruge et par minutter lige nu og skrive nogle af
de ting ned, som du har udskudt længe og placer det et sted,
hvor du ikke kan undgå at se det.

Husk! Lad vær med bare at skrive det ned, gør noget som
fremskynder processen og hold andre ansvarlig for, hvordan
det går. Der kommer aldrig noget bedre tidspunkt end lige nu.
Frygten og angsten for, at det mislykkedes, vil altid være der.
NASA har altid sagt, at det kræver mest energi at få rumfærgen
op af affyringsrampen. Lige så snart rumfærgen er i kredsløb,
så kræves meget mindre energi at bevæge sig fremad. Start i
dag i stedet for at udskyde det til i morgen

Godt nytår til jer alle!

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

VESTERMARKSKIRKENS VÆRDIER

Vestermarkskirken ønsker at være
en kirke og et fællesskab, der er
sammen på vej. Dette er en af de
fem værdier, vi gerne vil kendes på.

Menighedsrådet har brugt en aften
på at drømme, stort som småt. Vi
har taget fat i spaden og har
stukket den lige ned under
jordoverfladen. Når vi stikker den
længere ned, finder vi i fællesskab
forhåbentlig en masse gode og
kreative ideer.

Vi har i det små drømt om
● hvordan vi skal prioritere ansat

tid og fremtidige ansættelser

● kirkens dialog og
kommunikation

● kirkens ansigt i lokalsamfundet
● menighedsrådets fokus
● kirkens bygninger

og ikke mindst de større visioner.

Menighedsrådet vil gerne drømme
og være visionære -  sammen med
menigheden.

Menighedsrådet ønsker at inddrage
hele menigheden, så
Vestermarkskirken kan være et
fællesskab, der er sammen på vej.

Del gerne dine drømme og visioner
med menighedsrådet…

MENIGHEDSRÅDET I VESTERMARKSKIRKEN

Drømme og visioner i Vestermarkskirken

Søndag d. 25. Februar 2018 afholder
Vestermarkskirken igen årsmøde.

Årsmødet er kirkens ”generalforsamling” og årsfest.
Generalforsamling, da det er her, hvor kirkens drift og økonomi for det
kommende år drøftes og besluttes. Nogle fra menighedsrådet er på valg, i
2018 er det 4 personer.
Årsfest, hvor vi med taknemmelighed ser tilbage på det forgangne år, med
de udfordringer og velsignelser vi har mødt i fællesskabet.
Vestermarkskirken er velsignet på mange områder, og det skal vi minde
hinanden om.

ALLE er meget velkomne til årsmødet.
Alle medlemmer har stemme- og taleret.

Årsmødet i Vestermarkskirken

Peter Bergholt
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DE UNGE
BESATTE
KIRKEN

7 dage er nu gået med kirken fyldt af
teenagere og unge. I uge 48 blev der
holdt BZ i Vestermarkskirken, en uge
med masser af sjov og hygge, men også
tid med Gud.

Den Store Bagedyst, Rizky, hockey og
Just Dance var nogle af de aktiviteter,
der var på programmet i løbet af ugen,
udover tid til at spille en masse spil og se
julekalender.

5 unge fra Efterskolen Alterna var tirsdag
aften på besøg, hvor de fortalte om
skolen, legede og der blev også holdt

andagt. En aften, som mange synes var
rigtig god.

Ugen gav også mulighed for at invitere 6.
klasserne med til GROW,
ungdomsmødet om fredagen, som de fra
næste år har mulighed for at komme til.
Som afslutning på ugen tog vi lørdag en
tur ud at skøjte i Esbjerg. En udfordring
for nogle, men også rigtig sjovt.

Tilbage står vi med smil på læben over
en uge med snakke og sjov på tværs af
alder og køn og er klar til endnu en fed
uge næste år."

I Grindsted indbydes til bøn, sang og samvær følgende dage:

Mandag d. 8. januar kl. 19.00
IMU  – i Kronen, Solvej 1. Optog med lanterner, hvis vejret tillader det.

Tirsdag d. 9. januar kl. 19.00
Stillegudstjeneste i Grindsted Kirke, Kirkegade.

Onsdag d. 10. januar kl. 19.00
Indre Mission – i Kronen, Solvej 1.

Fredag d. 12. januar kl. 19.00
Vestermarkskirken, Nymarksvej 3.

Kaffen er gratis. Hver aften vil der blive samlet ind til to lokale kirker i Aleppo og Homs, der
hjælper med mad, tæpper og diesel til nødstedte i Syrien og Evangelisk Alliances arbejde i
Danmark.

En folder til Bedeugen kan rekvireres i de forskellige kirker, som deltager i Bedeugen.

Evangelisk Alliances Bedeuge 2018
7. til 14. januar 2018

Evangelisk
Alliances bedeuge

er en uge,
hvor der

bedes for
de samme emner i
mange forskellige

kirker.

Alle er
hjertelig

velkommen.

Evangelisk Bede alliance
Emma Vinkel
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Gennem mange år har Erna og Christian Schmidt
sammen med nogle frivillige fra menigheden fyldt en
lastbil med nødhjælp: tøj, sko, senge og mad og
derefter kørt til Rumænien for at glæde og hjælpe
fattige familier. Erna og Christian har sågar fyldt deres
egen bil og ofte en trailer og kørt derned selv, fordi der
lige var lidt flere mennesker, der havde brug for hjælp.

Fra d. 4. marts til d. 18. Marts - i alt tre uger - vil både
søndagsprædikerne og mange aktiviteter være i
Rumæniens tegn. Der vil d. 18. marts være indsamling
til Dorthe og Cornels arbejde i Rumænien.
Søndag d. 11. marts vil der efter gudstjenesten være
marked i hele kirken til fordel for Rumænien. Markedet
vil bestå af salg af både frokost, naturalier, ting og
sager, tombola m.m.
Vi håber, at rigtig mange fra menigheden vil blive et par
timer sammen med udvalget for International Mission,
for at få samlet så mange penge som muligt sammen til
det vigtige arbejde, der gøres for mennesker til både
sjæl og legeme.

En aften i de tre uger
vil der også blive
inviteret til en
caféaften, hvor vi kan
høre om arbejdet i
Rumænien. Denne
dag er dog ikke på
plads endnu, men
hold øje med
søndagsbrevet og
kirkens hjemmeside
vestermarkskirken.dk

MISSION I FOKUS 2018

RUMÆNIEN
Anni Schrøder

Vi glæder os over, at vi tre uger i marts skal have ekstra fokus på Rumænien.
I Vestermarkskirken føler mange et tæt slægtsskab med rumænerne, da flere i
vores menighed har besøgt landet, og Heidi og Gabriel Pascu har familie der.
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Dorthe og Cornel

Evangeliske møder i Onești og Poduri
Vi har igen holdt evangeliske møder i
vores område, blandt andet i Poduri med
en lovsangsgruppe fra Toflea, en af de
største menigheder i landet med over
5000 medlemmer. Teltet var helt fyldt, og
mange blev stærkt rørt af Jesus. En del
kristne fra menigheder i området var med
os til dette arrangement. Det var meget
opmuntrende at høre, hvordan Gud
arbejder i deres menighed, som blev
plantet for lidt over 20 år siden.

Vi organiserede også et evangelisk møde
på biblioteket i Onesti. Denne gang fik vi
besøg af en lovsangsgruppe fra Lasi med
deres præst. Vi takker Gud for alle, som
deltog. Flere af vores venner, som ikke
havde et personligt forhold til Gud, blev
meget stærkt berørt og kom frem til
forbøn. Søndagen efter, hvor vi havde
gudstjeneste, kom to unge mænd, som
havde været med til vores møde på
biblioteket. De virkede meget
interesserede, og de er kommet flere
gange siden. En af dem studerer på
universitet i Bacau.

Høstfest
Sidst i oktober havde vi en dejlig og
velsignet høstfestgudstjeneste, hvor vi
alle sammen kom med frugt,
grønsager og blomster. Det blev et
smukt syn, der skulle udtrykke vores
taknemlighed over alt det, vi har. Det
blev en dejlig gudstjeneste, hvor
Cornel prædikede over temaet
taknemlighed, der blev også fri
mikrofon, hvor dem, der ønskede det,
kunne udtrykke taknemlighed for alt
det gode, vi har. Bagefter delte vi ud af
herlighederne, så alle fik noget med
hjem. På den måde fik alle også lov til

at opleve, at når du er villig til at give, så
bliver du også selv velsignet.

Romakirken i Cont
En af de menigheder, som vi har fået
hjerte for, er romamenigheden i Cont. De
fleste mennesker, som kommer her,
tilhører romafolket. De er meget fattige,
men elsker Jesus af hele deres hjerte. De
sidste par år har vi holdt flere store
børnearrangementer her bl.a. med en
gruppe fra UMO (Ungdom med opgave).
Kort før jul skal vi holde en stor julefest
for mindst 200 børn fra landsbyen. De
sidste par uger har vi med støtte fra Det
Danske Missionsforbund kunnet hjælpe
med isolering af kirken i Cont.
Menigheden er meget taknemlig for
hjælpen, de har fået fra vores venner i
Danmark. Uden den kunne det aldrig
have ladet sig gøre, da næsten ingen i
menigheden har fast arbejde.

Nødhjælp
I sidste uge havde vi besøg af Erna og
Christian Pedersen fra Grindsted og
nogle venner fra Norge, som kom til

Rumænien med nødhjælp, som skulle
deles ud forskellige steder, blandt andet i
Arad, Giurgiu, Albele og Poduri. I
forbindelse med deres besøg havde vi
flere evangeliske møder sammen. I
søndags var de med på vores
gudstjeneste, hvor de også deltog i
programmet. Flere nye personer er
begyndt at komme til vores møder. Nogle
af dem, der har taget imod Jesus, oplever
stor negativ påvirkning fra deres ikke-
troende familier. Vi takker Gud for dem,
som er trofaste og følger Jesus af hele
deres hjerte.

Vi føler os priviligeret over at være her i
landet og gøre en forskel. Vi ønsker
at takke jer af hele hjertet for jeres forbøn
og støtte. I er til stor opmuntring og
velsignelse. Bed for os som familie og for
de 24 personer, der har bekræftet deres
tro i dåben i løbet af det sidste års tid.
Bed for de kommende arrangementer. Vi
ser blandt andet frem til en dejlig
december måned fyldt med adskillige
julefester for over 600 glade og
forventningsfulde børn.

NYT FRA RUMÆNIEN
Guds fred og mange varme hilsner i Jesus Kristus fra
Onesti. Over alt ser vi tegn på, at julen med al dens
varme og lys nærmer sig med hastige skridt. Vi er i
skrivende stund i fuld gang med forberedelserne til
alle vores julearrangementer. Vi glæder os over vores
tjeneste, at Gud er med os og hjælper os til at få
arbejdet til at blomstre og udvikle sig.
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Jeg hedder Lissi Winther og er ny gospel korleder i Vestermarkskirken.
Tusind tak for den varme velkomst.
I skrivende stund er vi godt i gang med det nye gospelkor med 26 sangere
indtil videre og har optrådt for første gang med en flash mob i Kvickly. Vi
har endnu intet navn, men glæder os til at synge i kirken op mod jul og
meget mere fremover.

Jeg har sunget i mange forskellige slags kor igennem 35 år, men elsker
især gospel, fordi jeg her kan lovsynge og klage til Gud i lige mål. Min tro
udtrykt i lækker musik. Og fordi jeg efter en aften med gospelmusik altid er
i godt humør, hviler i mig selv og er fyldt op af Guds nærvær. Gospel er
kirke for mig.

Jeg er faktisk uddannet Cand.Mag. i engelsk og religion og har boet i såvel
Botswana, som England og USA. Hvor jeg fik interessen for de religiøse
udtryk og strukturer vi vælger for tro og liv i øvrigt. Jeg opstartede derefter
Café Sonshine i Vejle, hvor jeg nu bor. De sidste 9 år har jeg arbejdet som
sognemedhjælper i Sct. Pauls kirke, Århus, og som gospel korleder for
børnekor, pigekor, ungdomskor og voksenskor i diverse regi. Jeg
underviser desuden i sang og stemmetræning ved FOF i Vejle.

Gospelkoret øver mandage kl.
19 - 21 i Vestermarkskirken.
Kontingentet er kr. 600,- ½-årligt
Der er tre gratis øveaftener før en
optagelsesprøve.
Optagelsesprøver lægges i
kaffepausen på en øveaften.

Kontakt for yderligere information:
Korleder Lissi Winther mail
lissi.winther@gmail.com / mobil
2558 2782 eller formand Lene
Terkelsen mail dklenter@lego.com
/ mobil 2982 8487

Gospelkoret i
Vestermarkskirken

Mission er et af Vestermarkskirkens kerneværdier.
Vi budgetterer årligt med, at mindst 10% af vores
indtægt skal gives videre til mission.

Gennem Det Danske Missionsforbund støtter vi
missionsarbejde og projekter i Thailand (Fredens
Stemme), Grønland (illulisat), Ghana (Fathers
Home Care Ministries), Burma (Free Burma
Rangers) og Rumænien (Dorthe og Cornel Pascu).

Af egne missionsprojekter støtter vi Adis-Care i
Thailand (i samarbejde med Betaniakirken i
Aalborg) og Wutumi Agri i Mozambique.

Se og læs mere på
vestermarkskirken.dk/omos/udiverden

INTERNATIONAL MISSION I VESTERMARKSKIRKEN
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MOZAMBIQUE

Der har været et stort følelseskaos forbundet med at flytte
tilbage. Vi ved jo godt, det er sådan det er, at være på
”Herrens mark”, men måske havde vi bare lige glemt det. Nu,
når vi sidder tænker over, hvorfor det kaos har været der, kan
vi faktisk ikke finde forklaringen. Så vi stoler på, at det er, som
en god svensk missionærven engang sagde til os, ”hvis vi
aldrig møder modgang, er vi ikke på den vej, Gud har
tilrettelagt for os”.

På WutomiAgri er der nu kun tre måneder tilbage af dette
skoleår. Det er dejligt at høre eleverne - med stor selvtillid -
fortælle om deres drømme og fremtidsplaner. Vi tror på, at
langt de fleste af dem vil få succes, og det har været godt at
besøge nogle af vores elever fra sidste år og se, hvordan de
nu tjener penge på deres små produktioner.

Vi har planer om at skulle lave noget mere sammen med
vores kirke disse år. Ud over at deltage i bedemøder og
gudstjenester har vi været en weekend på par-seminar. For
os var det en rigtig god måde at få relationer og blive en del

af menigheden. Det har gjort os rigtig glade at se, hvordan
man i vores kirke gør rigtig meget for at hjælpe hinanden, og
man underviser i, hvordan man som familie og kirke får et
godt liv.

Efter nytår begynder Kurt og vores præst Antonio at besøge
nogle landsbyer. Det bliver rigtig spændende at komme i gang
med at tjene mennesker der, hvor behovene er størst. Antonio
vil give ledertræning til præsterne, og Kurt skal hjælpe
bønderne med at forbedre deres produktion.

Tak for jeres forbøn.

Det er nu ved at være tre måneder siden,
vi flyttede tilbage til Mozambique.
Det er blevet hverdag, og Lisbet har
allerede besøgt jer to gange i Danmark.

Lisbet og Kurt Terp

INTERNATIONAL MISSION I VESTERMARKSKIRKEN
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Nina har fem voksne børn og 7 børnebørn, og hun
arbejder på Helle Plejecenter i Starup. Hendes hobby er
at strikke og sy. Kaffen var klar, da vi mødtes hjemme hos
hende og begyndte på det første af vores 7 spørgsmål.

Hvad gør at du virkelig stortrives?
Jeg ved, at Gud skabte mig, og Gud skaber ikke noget
skrammel. Det har fået stor betydning for mig at få den
sætning for et par år siden. Uanset, hvad jeg mener om
mig selv, så er Gud i mig. Det betyder også meget for
mig, at mine børn og deres familier har det godt, siger
Nina.
Jeg glæder mig altid til at komme i kirken om søndagen,
og hvis jeg er forhindret, får jeg ligesom et tomrum indeni.
Jeg trives ved at møde mennesker i kirken.
Jeg trives og er glad for at skulle på arbejde på Helle
Plejecenter. Det er dejligt at kunne gøre en forskel for
beboerne, mærke taknemmelighed fra dem, der er i stand
til at vise det.

Denne kaffesnak er hos Nina Marie
Linde i Starup. Nina Marie har lige
været igennem en svær tid i hendes liv,
hvor hun mistede sin mand, Marinus,
efter en længere periode med sygdom.

Marien van Beest

GUD SKABTE
MIG OG GUD SKABER IKKE

NOGET SKRAMMEL
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Hvad udfordrer dig?
Nye opgaver kan godt være meget udfordrende. En
strikkeopskrift / et strikkemønster der er svært at tyde, kan godt
give mig udfordringer.
Det er også udfordrende for mig at tage nye initiativer, fortæller
Nina.

Hvilken ting som du møder i hverdagen kan gøre dig glad?
Bare det at se solen skinne, smiler Nina. Men også en sjov
besked på sms eller på Facebook kan få mig til at smile.
Et uventet besøg og at læse dagens tekst i ”Et ord til dagen” kan
få mit humør til at stige. Det sker bare så tit, at ordet passer lige
nøjagtig til mig netop denne dag!

Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor betydning for dig?
Den største begivenhed var den dag jeg åbnede mit hjerte for
Jesus, og jeg så, at han stod med åbne arme bag ved den dør
jeg endelig fik lukket op. Han ventede bare på, at jeg skulle
komme til ham.
Det var også rigtig stort for både Marinus og mig den dag, vi blev
døbt i Jordanfloden i Israel.
Det at få børn er også en stor begivenhed, siger Nina og tilføjer,
og så kommer svigersønner, svigerdatter og børnebørnene
oveni.

Hvad får dig til at blive ked af det og føle afmagt?
Jeg bliver ked af det, når der er bagtalelse og kritik af andre

specielt, når det er uden vished for, om det er sandt. Også når
der bliver snakket med onde tunger, negativitet og misundelse.
Når en person siger noget og gør lige det modsatte uden at
komme med en forklaring.
Hvis man bliver ved med at have det samme problem og
gentagne gange snakker om det uden at gøre noget ved det, det
kan også gøre mig ked af det.

Hvilken karaktertræk ved en person tiltaler dig?
Det er et smilende ansigt, og at jeg kan stole 100 procent på en
person, hvis jeg har brug for at få snakket om et vigtig problem,
mener Nina.

Hvad slags litteratur, ud over Bibelen, sætter du højest pris
på at læse?
Jeg kan bedst lige virkelighedsbøger, fortæller Nina. Især når
Gud har en finger eller hele hånden med i bogen. Af eksempler
på gode bøger er der ”90 minutter i Himlen”, ”Himlen tur retur”,
”Broder Andreas” m.fl.
Bøger af Francine Rivers og Lynn Austin er også spændende
læsning.

Efter vi havde drukket al kaffe var det tid for mig at køre hjemme
igen. Man bliver bare så inderlig glad af at mærke at Gud er med
Nina Marie, trøster hende og opmuntrer hende i denne
vanskelige periode i hendes liv. Og at hun bliver glad for uventet
besøg. Hvem vil ikke gøre hende glad?

GUD SKABTE
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Vi gik i tænkeboks, og der kom mange idéer
på bordet. Et enkelt arrangement blev det
også til, hvor man kunne bygge fuglekasser
efter en gudstjeneste. I samme periode blev
vi bekendt med, at der i Finland var nogen,
som havde startet et koncept op, som hed
Kids Fun Night. Vi undersøgte, hvad det gik
ud på og besluttede at lave noget tilsvarende
i Grindsted.

Idégrundlaget har hele tiden været at åbne
kirken for at vise, at den kan bruges til sjove
formål, og at alle er velkomne. Konceptet var,
at det skulle være for alle børn op til 5.
klasse. Der har været rigtig mange idéer til
aktiviteter, og mange af dem er prøvet af
igennem tiden - alternative shows med
forskellige gæster, sangere, tryllekunstnere
og aktiviteter. En rigtig fed ting er, at sang og
musik altid er med i showet, og at bandet
består af både børn og voksne. Børnene
lever sig rigtig meget med i det, da de kan
relatere til deres kammerater, der er med på
scenen.

Der har igennem tiden været rigtig mange
sjove og dejlige oplevelser med alle de børn,
der har deltaget, og der deltager omkring 110
børn hver gang, Kids Fun Night afholdes.
Flere gange har der været et bestemt tema,
og det har blandt andet udviklet sig til at
nogle har fået idéen om, at der også skulle
være Kids Fun Night med et juletema. Det
der i dag hedder ”Christmas Fun”.

Kids Fun Night er blevet en del af Grindsted
festuge, som afholdes hvert år i august
måned. Da børneklubben startede op sidste
år, så vi det som en rigtig god mulighed for at
bruge Kids Fun Night til at fortælle om
klubben. Det var en succes, da vi lige før
sommerferien 2017 afholdt en VIP aften for
alle 5. klasser, som nu var for gamle til at
være med til Kids Fun Night. De blev så i
stedet introduceret til Rizky teenageklubben.

Vi håber, at Kids Fun Night kan fortsætte i
mange år endnu, da der hele tiden kommer
nye børn, og vi har også rigtig stor glæde af
alle de lidt ældre børn, som gerne vil være
ledere og hjælpere, når de ikke selv kan
deltage længere.

Jakob Dam

Ideen om Kids Fun Night startede tilbage i 2005
(sådan som jeg husker det), hvor der var nogen, som
gik med en idé om at lave noget for børn, hvor
forældre, primært fædre, blev involveret.

Styregruppen bag Kids Fun Night er Ina Christesen, Ejvin Kortegaard
og Jakob Dam. Kids Fun Night afholdes 4 x årligt inkl. Christmas Fun.
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Caféen har godt 30 faste medarbejdere og ca. 25 personer, som
hjælper ved specielle lejligheder. Alle ønsker at gøre en forskel, og det
giver mening at være med til at lave god mad, som får mennesker til at
mødes og skabe relationer.

For nogen af medarbejderne er der ingen tvivl om, at køkkenet er
”deres kirke”, de deltager ikke i kirkens øvrige aktiviteter, f.eks.
gudstjenesten. Men de oplever, at de har en vigtig plads i fællesskabet
og er værdsat og accepteret, som dem de er. Nogle har forskellige
udfordringer at slås med, men vi får tilrettelagt arbejdet, så alle kan
være med og derved få succesoplevelser ved at fuldføre en opgave
samtidig med, at de oplever, hvor glade caféens gæster er for den
service, vi yder.

En af de ting, som fylder meget lige nu, er
mandagsspisningen, som foregår en gang om
måneden. Der kom ca. 80 mennesker i alle
aldre til spisning, men så fik vi den idé, at vi
skulle invitere pensionisterne, som bor i
ældreboligerne på Bekkasinvej. Første gang
kom der 11 pensionister, men siden er det
næsten eksploderet. Rygtet om den gode mad
og hygge i Vestermarkskirken har bredt sig
som en løbeild. D. 27. november var der 170
mennesker til flæskesteg.

For os i caféen er det ikke bare et spørgsmål
om at få lavet noget god mad, men vi ønsker at
gøre en forskel i vores by, modvirke ensomhed
og skabe et socialt fællesskab. Vi lægger stor
kærlighed i madlavningen og tror at vi gennem
caféen kan vise næstekærlighed og omsorg for
vores medmennesker.

Gud elsker alle, og han kan møde os med sin
kærlighed i et køkken, en café, et kirkerum eller
i vores hverdag.

CAFÉ NYMARK BAG FACADEN

Gitte Johansen

Vestermarkskirkens køkken
summer ofte af liv og aktivitet,
og selvom der er travlhed, er
humøret højt.
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Claus Søndergaard gik ned med
stress og depression og endte i total
opløsning. Men tro, psykologi og den
nære familie hjalp ham på fode igen.

Claus Søndergaard levede i livets
overhalingsbane, indtil det sagde fuldt
stop.
Til caféaftenen fortæller han om
nedturen og det vendepunkt, der blev
hans redning. Foredraget bygger på
hans nyudkomne bog: "Tro, stress og
depression -i verdens lykkeligste
land".

Det hele starter med, at Claus
Søndergaard begynder på et nyt
arbejde med iværksættelse og opstart
af ”Den Sikrede Institution Kompasset"
for Region Nordjylland.

Claus begynder med store ambitioner
og gåpåmod, men oplever i arbejdet
med svært kriminelle børn og unge en
voldsom deroute, der begynder med
stress, depression og
selvmedicinering. Han kan – eller vil -
ikke erkende, at han er syg. Det ender
med et voldsomt kollaps, som han
intet selv husker fra. Han indlægges
på en psykiatrisk afdeling, og fra da af
starter rejsen tilbage til livet. Han får
hjælp af sin leder og en psykolog, af
venner og familie. Desuden henter
Claus hjælp i sin tro og i forskellige
teknikker til at finde ro.

Husk tilmelding til spisning senest d.
15. Januar til Gitte Johansen på
gitte@vestermarkskirken.dk eller via
sms 2896 1140.

I 2018 starter Vestermarkskirken op for et nyt koncept for caféaftener. Vi vil gerne give
aftenerne et mere socialt aspekt ved at gøre det oplagt at nyde et godt måltid mad i
fællesskab - og samtidig slippe for madlavning og opvasken derhjemme.

TILBAGE TIL LIVET

Peter Bergholt
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Hans Berntsen
Taler og beder for syge

Søndag den 15.
April kl. 10.30

- Der kom én og sagde, at Gud
ville bruge mig på en bestemt

måde. Gud ville bruge mig til at
bede for de syge. Efter det syn,

begyndte jeg at læse i Bibelen, og
der er jo flere, der har oplevet det
samme, så jeg tænkte, hvorfor det
så ikke skulle kunne ske for mig.
Og så begyndte jeg at bede for

folk, siger Hans Berntsen

PETER HOLMSGAARD

Peter har opstartet Åndens Klinik (Spiritual Clinic), som er et netværk af
mennesker, som i Afrika, Europa og Nordamerika hver dag i Jesu navn og med
Helligåndens kraft betjener mennesker med alle slags problemer. På verdensplan
betjener Åndens Klinik hvert år over 50.000 mennesker. Åndens Klinik
samarbejder med kirker, læger, terapeuter, sygehuse, rehabiliteringshjem og
andre anerkendte behandlere.

Peter er også evangelist, musiker og har en profetisk tjeneste.

Undervisningslørdag

PERSONLIG FRIHED OG

BØN FOR HELBREDELSE

Pris
100,- kr.

inklusiv frokost



16

JEG HAR KUN ET NYTÅRSFORSÆT FOR 2018.

Jeg vil overholde det første af de ti bud! Det har vel egentlig
altid været min hensigt, men jeg er i 2017 blevet
opmærksom på, at hele grundlaget for min Kristustro ligger
her.

Du må ikke have andre guder end mig, siger Gud til Moses
og israelitterne i 2. Mosebog. Bibelen på hverdagsdansk
skriver: Du må ikke tilbede andre end mig.

Det er ikke, fordi jeg tidligere har været lidt ase-tro eller flirtet
med indiansk spiritualitet eller sådan noget. Jeg har, så
længe jeg kan huske, kendt og troet på Abrahams, Isaks og
Jakobs Gud – altså den Gud, jeg lærte om i søndagsskolen.
Men betyder det, at jeg har opfyldt det første bud?

Jesus hjælper med en forklaring i Matthæus kap. 22. Han
bliver spurgt om, hvad det vigtigste bud i loven er, og Han
svarer: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af
hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det
første bud. Men der er et andet, som står lige med det: Du
skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele
loven og profeterne.”

 Skal jeg så forsage alle ting i verden for at adlyde dette
bud? Det tror jeg ikke er meningen. Jeg er skabt for at leve
og have fællesskab med mine medmennesker og Gud. Min
afgudsdyrkelse starter ofte med, at jeg løsriver noget af det
jeg værdsætter hos Gud eller hans skaberværk fra relationen
til Gud. Så hvis Gud f.eks. har velsignet mig med velstand,
og jeg begynder at se dette som en værdi i sig selv, kommer
jeg let til at tilbede (fokusere på) velstanden i stedet for Gud.
Eller hvis jeg holder af naturen og smukke steder, og dette
løsrives fra min relation til skaberen, så er jeg på afveje og
må re-fokusere på Ham, der er ophavet til det smukke og
skønne.

Hvilke specifikke ting er så mine afguder? Se, det er en
personlig sag, jeg dagligt må tage op og drøfte med Gud. Så
Guds Ånd, Helligånden, kan fylde mit indre med lys, der
afslører hvilke ting, som fylder mere, end godt er for mig. Og
jeg kan modtage tilgivelsen og er igen et frit menneske.

Frank Engslund


