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Nymarksvej 3. 7200 Grindsted
info@vestermarkskirken.dk
Vestermarkskirken.dk

Bank: Vestjysk Bank
Konto nr. 8210 0740002341
Mobilepay 41220

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

Ungdomspræst Allan Hansen
Tlf. 5049 8277
allan@vestermarkskirken.dk

Børne og familiemedarbejder Mette Sloth
Tlf. 2089 0655
mette@vestermarkskirken.dk

Diakonimedarbejder Gitte Johansen
Tlf. 7179 2225
gitte@vestermarkskirken.dk

Administrativ koordinator Peter Bergholt
Tlf. 4098 3678
peter@vestermarkskirken.dk

Café Nymark - Caféleder Allan Hansen
Tlf. 2896 1140
cafe@vestermarkskirken.dk

Formand Henrik Dam
Tlf. 2062 8158
henrikdam@vestermarkskirken.dk

Regnskabsfører Kirsten Dam
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

ReFo (serniorgruppe) Gert Kruse
Tlf. 3029 7742
ghg.kruse@gmail.com

Søndagsbrev og nyhedsmail
Mona Bergholt
Tlf. 2073 5063
nyhed@vestermarkskirken.dk

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, Evangelisk Frikirke
Danmark. Læs mere på
evangeliskfrikirke.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
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Livsdryp - med
Gunner Kristensen
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Missionstur til
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14
Levende lys -
menighedsweekend

VESTERMARKSKIRKEN

Forsidefoto: Kurt Terp med gæster på safari i Mozambique
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HVILE Charley Stephansen
Præst

ARBEJDEKONTRA

Husk sabbatsdagen og hold den
hellig.  I seks dage må du arbejde og
gøre alt, hvad du skal; men den
syvende dag er sabbat for Herren
din Gud. Da må du ikke gøre noget
som helst arbejde, hverken du selv
eller din søn eller datter, din træl
eller trælkvinde eller dine husdyr, og
heller ikke den fremmede i dine
byer.  For på seks dage skabte
Herren himlen og jorden og havet
med alt, hvad de rummer, men på
den syvende dag hvilede han. Derfor
har Herren velsignet sabbatsdagen
og helliget den.

I denne tid må og skal vi lære, at Rom ikke blev bygget på
en dag. Vi har brug for at kende og finde balancen mellem
arbejde og hvile. Det er ikke arbejdet, som er problemet,
men at prioritere tid til hvilen.
Gud skabte alt mellem himmel og jord på seks dag og den
syvende dag, hvilede han. Det princip er aldrig blevet
forældet, men har stadig sin værdi og aktualitet. Når vi ikke
vælger hvilen, tydeliggør vi, hvad der er vigtigst for vores
identitet. Det er vigtigere at vise, hvad jeg kan præstere end
at hvile. Vi er skabt til at hvile for at fungere optimalt, og
vores værdi som menneske bliver ikke forøget af at arbejde
mere.

At hvile hjælper os også til at holde materialismen i ave. Vi
vil gerne have mange ting. Ofte skal vi spørge os selv om vi
virkelig har brug for det - ”need to have” eller det er - ”nice
to have”.

Vi skal heller ikke sammenligne os med hinanden, og tro vi
kan gøre lige så meget som enkelte andre mennesker. Når
vi gør, hvad vi kan hver især, er det fuldt ud tilfredsstillende,
og det skal vi acceptere.
For at reducere travlheden i dit liv skal vi reflektere over,
hvad som er vigtigt i dit liv. Mennesker er vigtigere end at
opnå specifikke mål. Hvad er det du ofrer i forhold til at
opnå dine mål? Er det dit ægteskab, familie eller venner?
Arbejder du for meget, fordi du er bange for, at du ikke har
nok? Hvis penge skal give dig sikkerhed, vil du aldrig kunne
tjene nok. Du vil altid føle, at der mangler lidt mere for at
føle dig helt sikker.

Gud ønsker at være vores primære forsørger, ligesom
fuglene og blomsterne oplever det i Matt 6:26-30. Han
ønsker, vi skal holde på den lange bane og stole på, at han
altid vil være med os.
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”Vi vil gerne være med til at give det videre som vi selv har
fået, være med til at være øjenåbner, være med til at pege
på Jesus når vi deler ordet, ja så dem der kommer, får lyst
til at vide mere om Jesus m.m.” det fortæller Hanne og
Gert Kruse med begejstring i stemme. De er sammen med
Charley Stephansen leder af den ny smågruppe, som
mødes hver anden tirsdag fra 19 -21.

Smågruppen er tænkt for dem, som er nye i
Vestermarkskirken, som gerne vil være en del af et mindre
fællesskab. Aftenerne vil tage udgangspunkt i bibelske
historier, og dem vil man i fællesskab drøfte. Der er altid
mulighed for bøn og forbøn til sidst, inden I afslutter.

Det er et fællesskab hvor alle spørgsmål må stilles
omkring kirken, troen på Jesus, m.m. Du vil opleve at
være en del af et fællesskab, som vil være der for
hinanden, uanset din alder, kendskab til biblen og hvor du
ellers er i livet. Kom og mærk om det er noget for dig!!!!

Et mindre fællesskab, hvor du blandt andet kan

● Komme tættere på andre og på Gud

● Føle dig hjemme og føle dig tryg

● Dele liv på godt og ondt

En smågruppe består af ca. 6-10 personer, som

mødes ca. hver 14. dag i hjemmene.

Tænker du, ”jeg kunne godt tænke mig at blive

en del af en smågruppe” så tag kontakt til Mette

Sloth på tlf. 2089 0655 eller

mette@vestermarkskirken.dk.

NY SMÅGRUPPE
I VESTERMARKSKIRKEN Mette Sloth

Når jeg med Børnebussen og et
håndplukket team besøgte
Missionskirken i Søgne i Norge sidste
år, var det for at lære og for at blive
inspireret af, hvordan de gør, når de
holder Børnefestival. Noget af det som

slog mig var at fundamentet, de byg-
gede det op på, var meget større, end
det man umiddelbart lagde mærke til.

De oplever, at børnene efterspørger at
blive hjælpere, når de er for gamle til at

deltage, samt at forældrene byder
ind på aktiviteter, selvom de ikke har
noget med kirken at gøre i
hverdagen.

Halvdelen af deres konfirmandhold
er børn fra byen der gennem
børnefestivalen, er kommet ind og
blevet en del af ungdomsarbejdet.
Showet har affødt arbejdsgrene med
både drama gruppe og danse-
gruppe, som mødes månedligt og
øver frem mod næste festival.

Både i menighedsrådet og i hele
menigheden er der en bevidsthed om,
og en anerkendelse af hvor stor
betydning Børnefestivalen har for
kirkens liv og vækst. Det er med til at
løfte arbejdet til nye højder. Jeg tror på
at vi med vores Kids Fun kan nå meget
længere, og se en meget større frugt af
det vi har oplevet til nu, hvis vi arbejder
målrettet med de bagved liggende ting i
tiden foran os.

Har du lyst til at løfte med bag
kulisserne så kom og sig til. Vi gør det
mega godt allerede, men der er frugter
vi ikke høster endnu, som jeg tror er ved
at være modne.

kids fun Night
Kristian Sloth

Hvorfor gør vi det? Det er
et spørgsmål det er vigtigt
at stille ind imellem.
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Formiddagscafeen eksisterer i bedste velgående.
Vi oplever at der hver onsdag mellem 09.30 til

11.30 kommer mellem 20 og 40 mennesker som
køber et rundstykker og drikker kaffe sammen

under hyggelige rammer.

FORMIDDAGS

Bobspillene kommer altid frem. De er
meget vellidte og det høres tydeligt, når
der spilles. Vi har måtte flytte bobspillerne
ud i hallen, fordi deres begejstring tit kan
overdøve samtalerne inde i cafeen.

Siden Corona restriktionerne
stoppede har vi fast den første

onsdag i måneden afholdt
minigudstjeneste, inden folk køber

kaffe og rundstykker. Coronaperioden
gjorde at vi som kirke måtte afkorte vores
søndagsgudstjenester, og på et tidspunkt
havde vi kun en halv times gudstjeneste.
Det var vi selvfølgelig kede af, men vi
fandt ud af, at disse korte gudstjenester
godt kunne bruges andre steder. Derfor
prøvede vi med minigudstjeneter i
formiddagscafeen.

Gudstjenesten er meget enkel. Vi synger
3 sange og imellem sangene deler
Charley nogle ord fra bibelen. Vi beder
altid fadervor til sidst. I begyndelsen var
vi omkring 10-15 personer, men på
nuværende tidspunkt er vi ofte 30
mennesker.

Vi havde aldrig troet, det kunne lade sig
gøre, hvis vi ikke blev presset til at
afholde 30 minutters gudstjenester under
Corona. Alle er hjertelig velkommen og
inviter gerne nogle med.

CAFÉENMINIGUDSTJENESTE I

VESTERMARKSKIRKENS
KONFIRMANDER 22/23

Til foråret skal der igen være konfirmation i Vestermarks-
kirken. Det er Anna Klarskov Sørensen og Nanna Bjørsted,
der er forårets konfirmander.

De to skønne piger fortæller, at de begge glæder sig til at
skulle gå til konfirmandforberedelse. De glæder sig til den

almindelige undervisning og hvis de
skal på en eller anden form for

missionstur til evt. København,
så glæder de sig mega meget
til det.
Selve konfirmationsfesten er
også dejlig at se frem til,
selvom det føles langt ude i

fremtiden.

Selve undervisningen kommer Mette Sloth og Allan Hansen
til at stå for. Mette og Allan oplyser desuden, at
undervisningen denne gang kommer til at være anderledes
end sidste år. De prøver hvert år at tilrettelægge
undervisningen, så konfirmanderne får så meget ud af det
som muligt. Når der i år er 2 konfirmander, bliver det mere
undervisning omkring en aktivitet. På
denne måde aktiveres samtalen
lettere og undervisningen
understøttes hermed.

Underviserne vil endnu ikke
afsløre årets tema for
undervisningen, men de
glæder sig.

ANNA NANNA

Heidi Pascu



10 ÅRS JULEKONCERT JUBILÆUM
Tirsdag d. 6. december kl. 19.30 lægger
Vestermarkskirken igen lokaler og atmosfære til årets
julekoncert med Karina og Drengene. I år kan de fejre
10 års jubilæum.

Karina Holgersen udtaler:
”Det har en kæmpe værdi for mig stadig at kunne stå
på scenen ved Juletid og lave koncert med mine to
voksne sønner Mads Jakobsen og David Jakobsen -
og de to ekstra julekoncert-familie-medlemmer John
Skou og Jørgen Heick.
Keld Telén har igen i år sagt ja til at arrangere nye
sange for os, og han er allerede i gang. VI GLÆDER
OS”.

Der har fra billetsalgets start været stor søgning efter
billetter og der går formentligt ikke lang tid, før der kan
meldes udsolgt.
Har du ikke købt din billet endnu, så mød op til
formiddagscaféen onsdag kl. 9.30-11.30 eller køb
online på vestermarkskirken.dk.
Det koster 170 kr. inkl. kaffe og traktement.
Dørene åbnes kl. 19.00

For alle børn til
og med 6. Klasse

En aften med masseraf sjove, kreative 
aktiviteter, 

og en festlig
afslutning i salen

Christmas
fun Night

Følg kids fun night  på facebook

 



I år får vi igen besøg af Ronnie Olesen
og Mona Britt Nykjær mandag den 31.
oktober kl 19.00 som kommer og synger
og spiller i den årlige Spil Dansk uge.

Ronnie og Mona er et dygtigt par
sammen. Ronnie mestrer helt fantastisk
klaveret og Mona har en utrolig flot
sangstemme. De har før været i
Vestermarkskirken og det var en stor
succes med over 200 besøgende.

Ronnie, som er bosiddende i Filskov,
stod på scenen første gang som 9-årig
og lever i dag udelukkende af musikken.
Musikken er hans liv, og han har spillet
med et væld af kunstnere. Han arbejder
bl.a. sammen med Mariehaven og Spil
Dansk Sekretariatet, hvor han i mange år
har været med til at planlægge og udføre
Spil Dansk dagen. Mona er uddannet
musicalperformer fra Det Danske
Musicalakademi og har optrådt på
musicalscenerne rundt om i landet både
som ensemble og solist.

Billetter af 100 kr. købes ved indgangen
og inkluderer kaffe og kage.

MED MONA
OG RONNIE

SPIL
DANSK

JULENS GUDSTJENESTER
I VESTERMARKKIRKEN
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Efter mange år med kaffesnak i vores
kirkemagasin vil vi i redaktionen

prøve noget nyt: ”Livsdryp”.
De 7 spørgsmål som vi brugte til

kaffesnakken er skiftet ud til 6
helt nye. Den første person

som er med til ”Livsdryp” er
Gunner Kristensen.

Marien van Beest TAK
Selvom det ikke kaldes for kaffesnakken
længere starter vi med kaffen, og
kommer omkring det første spørgsmål.

Hvad er det vigtigste, der er sket i dit
liv de seneste år?
 ”Tak”er blevet det vigtigste ord i mit liv
de senere år, siger Gunnar. Jeg fandt
nok ud af, at ens liv med en familie
nærmest stod på ”automat pilot”, det
skal bare køre. Og når ens børn er
blevet voksen, har man mulighed for, at
stoppe op og finde ud af hvor

taknemmelig man egentlig bør være,
især for min kone, der har holdt mig ud i

så mange år. Inde i mit hjerte siger jeg nu
tak til Gud for min kone flere gange om

dagen, og det er godt for os. Også tak for
vores børn, svigerbørn og deres små familier.
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Hvilken sorg eller hvilket tab i dit liv vil du nævne her?
Som sorg i mit liv, vil jeg nævne når ens børn har det svært,
siger Gunnar med et suk. Det kan være hårdt, men det er mere
hårdt, når man ikke kan være en del af deres sorg, Vi siger til
dem, at vi ikke er gjort af glas, vi har jo selv været igennem
mange af de problemer, der opstår i livet.

Hvornår udviste du mod og sprang ud på ”De 70000 favne”?
Det har aldrig været mig at springe ud i de store ting, der giver
overskrifterne i avisen, mener Gunnar.
Men jeg har været igennem mange ”små” samtale situationer,
hvor jeg har oplevet at kunne være med til at præge andres liv
på en speciel måde. Og det gør, at mit liv også bliver beriget af
det.

Hvor ser du dine forældre i dig selv?
Det var lidt speciel i mit liv fortæller Gunnar, jeg mistede min mor
da jeg var 1½ år gammel, og min far skulle selv passe 9 børn,
senere blev min far gift igen og jeg fik 6 halvsøskende mere. Min
far havde således nok at se til. Og han tog altid styringen i
hjemmet, han havde altid en opgave til os alle sammen. Jeg
tager også styringen her hjemme, det har jeg nok fra ham.

Hvad ville du gerne have gjort anderledes?
Når jeg ser tilbage på mit liv, så har arbejdet altid været alt for
pligtopfyldende, synes Gunnar. Arbejdet fyldte meget, der skulle
mad på bord, og jeg synes det var min pligt som far at arbejde
for det så meget som jeg kunne. Men jeg kendte ikke til, at det
kunne være lysten til arbejdet der skulle drive værket.
Da vi i 1994 købte den ejendom på Ulknudvej i Grindsted, hvor vi
stadigvæk bor i dag, blev jeg glad for, at jeg i hvert fald i min fritid
havde mulighed for at arbejde med det, som jeg altid havde
ønsket mig.

Beskriv en scene fra din barndom?
Jeg kan huske noget fra min barndom, hvor jeg var lidt forvirret,
det er jeg måske stadigvæk lidt, smiler Gunnar. Jeg kunne ikke
finde mine bukser, så jeg løb til min far, som var i gang med at
malke, jeg klagede min nød, far svarede bare; ”pas på du ikke
bliver væk for dig selv”.  Derefter løb jeg ind på mit værelse og
for første gang i mit liv bøjet jeg mine knæ og bad til Gud, om
han ville hjælpe mig til at finde mine bukser. Da jeg åbnede mine
øjne, så jeg at mine bukser der lå foran mig under min seng.

Efter vi er kommet igennem de 6 Livsdryp fra Gunner, kom jeg til
den konklusion at taknemmeligheden fylder meget i Gunners liv,
taknemmelighed over hvad Jesus har gjort for ham, Britta og
hele hans familie.
Hvis I der læser det her og gerne vil snakke med Gunnar om det,
vil han gerne stå til rådighed.

Gunner har været gift med Britta i 52 år.

De har sammen 7 børn, 18 børnebørn og

1 oldebarn. Gunner har arbejdet som

sygeplejerske indtil han blev pensio-

neret. Familien har boet forskellige

steder i landet, 4 år på Bornholm, så

flyttede de til Hanning ved Skjern og

har boet der i 20 år, indtil de flyttede til

Ulknudvej i Grindsted, hvor de allerede

har boet i 28 år.
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Jubii! Vi skal på tur til Mozambique. Længe har vi drømt om, at
mange flere fra vores kirke ville komme ned at se, hvad vi har
gang i med WutomiAgri i Mozambique. Og nu sker det snart.

Måske er det dig, der skal holde påske i Mozambique til
næste år? Vestermarkskirken er ved at planlægge en 12
dages missionstur, hvor vi prøver at træde lidt ud over
bådens kant – og vil komme til at opleve påskens
evangelie på en ny måde.

Turen kommer ikke til at handle så meget om WutomiAgri,
men vi besøger selvfølgelig landbrugs- og
iværksætterskolen.
Ellers vil vi have det største fokus på at velsigne en kirke i
nabolandsbyen, som Zinaida, en af WutomiAgris tidligere
elever, har været med til at plante for fire år siden. Kirken har
allerede 400 medlemmer og masser af åndeligt liv, men det
kniber med de fysiske rammer og økonomiske ressourcer.

Vi skal arbejde sammen med folk fra kirken om at bygge en
legeplads til de mange børn, vi skal besøge og bede for nogle
af de medlemmer, der har det
svært, vi skal medvirke ved
påskegudstjenesten, afholde
påskemåltid, indvie
legepladsen med et
børneevent – og ja, mærke det
kristne fællesskab og skabe
relationer på trods af sproglige
og kulturelle barrierer.

Derudover skal vi selvfølgelig til stranden, på markedet,
besøge os og på safari – og helt sikkert udfordres, men i
trygge rammer.

Vi synes, det kunne være skønt, hvis I alle kommer med, men
der er kun plads til 17 deltagere på turen. Der er ingen krav til

kompetencer, og vi håber, at flere
generationer vil blive
repræsenteret.

Synes du, det virker skræmmende
at tage med til Afrika? Frygt ikke!
Når vi har klaret det, kan du også.

MISSIONSTUR
TIL MOZAMBIQUE

Lisbet og Kurt Terp

Dato: 3. - 15. april 2023

Alderskrav: 15 år og derover

Mere info: Tal med Charley Stephansen, Anneke Slob,

Kristian Sloth, Lisbet og Kurt Terp

Tilmeldingsfrist: Gerne snart, men inden 31. oktober.



11

Siden 2009 har Lisbeth og Kurt Terp fra Vorbasse stået i
spidsen for landbrugsprojektet WutomiAgri - Liv gennem
landbrug - i Mozambique. Her uddanner de unge
mozambiquere til at blive iværksættere indenfor landbrug,  og
det er netop dette arbejde genbrugsbutikken WutomiGenbrug
støtter.

Der er flere muligheder for at støttearbejdet. Du kan støtte
økonomisk bl.a. gennem Vestermarkskirken og du kan rejse
til Mozambique som volontør eller deltage i 50+rejser.

Gi' en hånd til Mozambique
Men der er en fjerde mulighed. Du kan gi' en hånd til
Mozambique ved at bruge 3½ time om ugen (eller hver anden
uge) i butikken på Fælledvej.

Vi er et team af glade og begejstrede medarbejdere, der
sammen arbejder på at sende så mange penge som muligt af
sted til Lisbeth og Kurts arbejde.

Dagen er delt op i to vagter. Morgenvagt fra kl. 10-13.30 og
eftermiddagsvagt fra kl. 13.30-17.00. Lørdag kl. 10-13.
Hver dag modtager vi varer, som vi alle hjælper med at
sortere, og herefter bliver varerne delt op i grupper, som de
forskellige teams har ansvar for.

Frivillighed
Alle medarbejderne er frivillige og yder hver dag en rigtig stor
indsats for sagen. Men med frivilligheden hører også, at der
skal være tid til både hygge og arbejdsfællesskab.

Bæredygtighed
Vi går ind for bæredygtighed, og det er ikke kun for
pensionister. Unge kunder kommer og finder tøj, sportstøj,
spil og elektronik  m.m. til meget billige penge, og derfor vil vi
gerne udvikle en "Ung tøjafdeling" i butikken. Har du brugt tøj
i kategorien "Teenage- og unge tøj" vil vi meget gerne
modtage det. Du må gerne mærke det "Ung tøj".

Lørdagsteams
I forlængelse af dette kunne vi drømme om at flere unge ville
Gi' en hånd til Mozambique ved at ekspedere nogle lørdage.
Vi vil rigtig gerne oprette lørdagsteams af voksne unge, der
kunne tage en vagt en gang om måneden.

Hvis du er interesseret, snak med dine venner om det, og
kontakt meget gerne mig på 4062 3536 eller
ketty.sogaard@gmail.com

Følg os på Facebook, og  vi bliver så glade, hvis du vil dele
vores opslag.

På gensyn i WutomiGenbrug på Fælledvej.

MOZAMBIQUE Den lille butik med det store formål

Ketty Søgaard
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Sidste år besluttede Vestermarkskirken af afvikle vores
årlige julemarked i samarbejde med Dansk Folkehjælp.

STØTTEFORENINGEN

Vi har trofast gennemført dette julemarked i 10 år og samlet
mange penge ind så mellem 30 og 40 enlige mødre med
børn kunne få glæde af en julekasse både med madvarer,
men også gavekort op til jul.

Vi har stadig meget lyst til at give julehjælp til borgere og
familier, som er økonomisk trængende af forskellige årsager.
Flere frikirker i Danmark har stor succes med at have oprettet
en social støtteforening, som har til hensigt bl.a. at ansøge
fonde om økonomisk hjælp. Kirker får yderst sjældent midler
fra fonde, når de ansøger.

Derfor har vi dannet et udvalg bestående af Ketty Søgaard,
Erhardt Fisker, Lene Terkelsen, Gitte Johansen og Charley
Stephansen. Ole Jensen har sagt ja til at være kasserer.
Vedtægterne er godkendt af menighedsrådet og foreningen
bliver en del af Vestermarkskirken.
Stiftende generalforsamling blev afholdt onsdag den 14.
september og arbejdet med at søge fonde er allerede
begyndt.

Planen er at afholde
en julefest i
Vestermarkskirken i
december og
umiddelbart bagefter
julefesten uddele juleposer til alle
dem, som er berettiget til at få en. I år
er målet at uddele mellem 50 og 100 poser.

Støtteforeningen samarbejder allerede med Frivilligcenteret
Billund, som er en paraplyorganisation for mange sociale
initiativer i Billund kommune.

Støtteforeningen kan også i fremtiden bruges til at ansøge
om andre sociale aktiviteter eller projekter, som har til formål
at hjælpe udsatte både økonomisk, men også socialt.
Med navnet WeCare er det målsætningen at bidrage til
oplevelsen af, at Grindsted og omegn er byen, hvor alle får
de bedste muligheder for at trives og udvikle sig.

Alle som ønsker at støtte arbejder er velkommen til at melde
sig ind i foreningen. Det koster 100 kr. om året

WECARE

Charley Stephansen
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Konceptet for March mod Ensomhed er
som følger: Patrick må ikke gå,
medmindre han har følgeskab - ellers skal
jeg stå stille. På den måde bliver hans

vandring symbol på vigtigheden af
fællesskab og social ansvarlighed i
kampen mod ensomhed. Og i den
forbindelse vil han gerne spørge, om folk

kunne have interesse i at snøre
vandrestøvlerne og gøre ham følgeskab
på noget af ruten? Det er gratis at deltage,
og man bestemmer selv hvor og hvor

langt man vil gå med.

March mod Ensomhed
'22 udføres i
samarbejde med over
45 kommuner,
Frivilligcentre &
Selvhjælp Danmark,
Recovery Bulls og
Middelfart Sparekasse.
Patrick kommer til
Grindsted onsdag den
12. oktober om
eftermiddagen og der

arrangeres fællesspisning i
Vestermarkskirken i samarbejde med
Frivilligcenteret Billund, Billund kommune
og Ungenetværket.

Ved at komme til fællesspisning og
efterfølgende foredrag af Patrick er du
med til at støtte kampen mod ensomhed.
Fællesspisningen begynder kl. 18.00 (du
kan allerede komme fra kl. 17:30)
Sted: Vestermarkskirken, Nymarksvej 3,
7200 Grindsted
Pris: 50 kr. - betales kontant / Mobile Pay i
døren
TILMELDING:
Send en SMS til 28 96 11 40
Skriv i SMS: MME, dit navn, antal
personer
Der er hovedret, dessert, 1 sodavand og
vand med i prisen

FRA DEN INTERNATIONALE BIBELGRUPPE

MARCH MOD ENSOMHED
Fra den 8. august til og med den 14. oktober begynder
March mod Ensomhed '22, hvor Patrick Cakirli skal vandre
2.000 kilometer gennem Danmark i kampen mod ensomhed.

Charley Stephansen

TIL BILLUND CHRISTIAN FELLOWSHIP

Marien van Beest

For cirka 9 år siden fik Torgunn og Leif Skov
et kald til at danne en bibelgruppe af
mennesker fra forskellige nationaliteter, som
på det tidspunkt kom i Vestermarkskirken.

Bibelgruppen blev brugt til at lære hinanden bedre at kende,
men også for at man kunne komme mere i dybden med hver
deltageres personlige tro. Møderne blev afholdt hjemme hos
én, og foregik typisk en hverdags aften med fælles spisning.
Drømmen har dog altid været, at det skulle udvikles til en
selvstændig menighed.

Da Billund Christian Fellowship, blev velsignet med flere
deltagere, var det nødvendig med større lokaler, som man fandt
i Billund, hvor de i dag lejer sig ind i KFUM´S spejderlokaler.
Der er også besluttet at man nu vil starte med at holde
Gudstjeneste hver første søndag i måneden, og de andre
søndagen Bibel studie.

For at fejre denne milepæl, afholdt vi en fælles Gudstjeneste

med Vestermarkskirken. Det var rigtig god opbakning med både
lovsang og vidnesbyrd, prædiken med Charley
(præst i Vestermarkskirken ) handlede om Moses ved den
brændende busk.
Hvor ligesom Moses havde et læreproces med oppe og ned
ture,men efter han hørte Gud tale til ham ved den brændende
busk, kom der en ny periode i hans liv, hvor han fik lov til at
lede Israels folk til det forjættede land. Så må vi bede om at
Billund Christian Fellowship, bliver velsignet for at lede alle de
nye mennesker, som kommer til Billund til Jesus.

Hvis I vil høre noget mere om Billund Christian Fellowship,
spørg Torgunn eller Leif Skov.
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En menighedsweekend, hvor temaet var LEVENDE LYS, og lyset skinner
stadig klart, når tankerne vender tilbage til denne skønne weekend.

Der var levende lys på bordene i
spisesalen og festsalen var
pyntet med lyskæder. Der var
lys på scenen lavet i krea-
workshoppen lørdag
eftermiddag, som lyste op
søndag formiddag til Alle
Sammen Gudstjenesten.

En weekend hvor ung som
gammel hyggede på tværs af
alder og interesser. Hvor man
talte med mange forskellige og
knyttede bånd og kort sagt, bare
hyggede, slappede af og delte liv og tro med
ens kirkefamilie.
Weekenden var krydret fra start til slut med dejlig mad,
hvilket alle nød. Fredagen begyndte med fælles aftensmad
og derefter var der rystesammenaktivitet i hallen, hvor alle
blev udfordret på Først/Sidst legen. En sjov og hyggelig leg
hvor alle kunne deltage.

Derefter var der lagt op
til lovsangsfest med

Joan og band. De
kan virkelig spille
og synge og
indbyde til fælles
lovsang. En
fantastisk start på
weekenden.

Lørdag formiddag var
der først Godmorgen Gud

hvor alle bl.a. blev mindet om, ikke at
sætte vores lys under en skæppe men huske at skinne med
det lys og de talenter, vi er blevet givet samt at lytte til, hvor
vi skal gå på et indskud/kald fra Gud.

Undervisningen derefter stod Vibeke Frandsen for. Vibeke
Frandsen er præst i Projekt Kirke i Hjørring samt underviser
på Mariager Efterskole i Lederskab. Overskriften på
undervisningen var medvandring. Et emne, der lå hende
meget på sinde. Hun havde rigtig mange konkrete bud på,
hvordan det kan udmønte sig i det virkelige liv. Hun kom
med en stærk opfordring til, at man fandt en medvandre
og udfordrede sig selv og sin tro med dette.

Lørdag eftermiddag var fyldt med diverse aktiviteter, så
der var lidt til enhver smag. Der var bl.a. gåtur, krea-

workshop, sport og mulighed for at køre på en
havetraktor vis styretøj var pillet med, så når man
drejede rattet til højre, drejede man mod venstre!
Det var et meget festligt og underholdende syn.

Et andet festligt ind-
slag var en kæmpe
pandekage-

maskine der
lavede pande-

kager til alle deltag-
ere på en ganske utradi-

tionel men genial måde.

Lørdag aften var festaften
med sjove indslag under
middagen og til samlingen
efterfølgende i salen, blev der delt
personlige vidnesbyrd og sunget lovsang
ledet af kirkens lovsangsband. En aften hvor Jesus var i
fokus og hvor fællesskabet omkring troen på ham, kunne
mærkes langt ind i krop og sjæl.

Nætterne blev brugt til samtale, spisning af en masse
nachos, volley og badminton i hallen, padel tennis, gaming,
bordtennis og alle sov også på et tidspunkt, men for mange
blev det sent, da stemningen var skøn.

Weekenden sluttede af med en festlig Alle Sammen
Gudstjeneste hvor lyset var omdrejningspunktet. Både i
læsning af tekststeder, den sjove quiz jeopardy, lovsange,
bønner og solen der aktivt dansede over scenetæppet.

En menighedslejr hvor der var
plads til alle og hvor alle
forhåbentlig var fyldt med
god energi, Guds ånd,
fællesskabsfølelse og
glæde. Formentlig
også trætte af de
mange indtryk og for
lidt søvn, men det er
en lille pris at betale,
for at få fyldt de andre
depoter op.

LEVENDE LYS
- OG LYSET SKINNER STADIG KLART Susanne Kortegaard
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Rebekka Sloth
fortæller at efter hun
var ude i
samtalegrupperne
lørdag formiddag,
egentlig altid
havde tænkt, at
hun havde 2
medvandrere i tro,
som hun finder
meget værdifuld, og
som hun fortsat vil dele
tro og liv med. Men hvis
hun skulle være tro mod det,
som Vibeke underviste i, så skulle det ikke være af sammen
køn eller en meget tæt veninde. I stedet skal det være én der
tør give udfordringer mm ift. trosudvikling, da der ellers ville
være for mange blinde vinkler, hvis man kender hinanden for
godt.

En ældre mentor vil hun rigtig gerne have. Én hun har en klar
aftale med, hvornår de skal tale sammen, hvor længe og
hjælpe hende med at holde hende op på de aftaler og ønsker
hun har til en given udvikling eller udfordring. I denne
konstellation, er der ikke tale om en gensidigt forhold i forhold
til, at Rebekka skal holde mentor op på noget. Hun vil derimod
meget gerne være en trosven/udvikler hos nogle yngre piger.
Hun fortæller, hvor meget de unge piger på 17-19 år betød for
hende, da hun selv var 13-14 år. Hvor meget hun så op til dem
og spejlede sig i dem, samt brugte dem til at dele liv og tro
med.

Havde det ikke været for denne undervisning, havde hun derfor
ikke tænkt på dette aspekt indenfor medvandring. Hun havde jo
tænkt, at hun havde sine venner og veninder samt hele sin
kirkefamilie til dette, men hun siger selv, at hvis hun vil et stik
dybere ned i denne udvikling, så kunne dette formentlig give
meget.

Hos Lillian Vinkel Hansen
har tankerne om
medvandring ført i
retning af, at troen på
denne måde kan
blive udfordret i et
forum, hvor nåden
hersker. Et forum
hvor der er tillid,
fortrolighed samt
tavshedspligt. Det skulle
være i en gensidig
konstellation, hvor begge er
kvinder og nogenlunde samme sted
i livet. Rammen er forudsat, og det er her tilladt at stille de
spørgsmål, som udfordrer og udvikler og ikke dømmer. Samtale
hvor nåden hersker, og hvor der er plads til, at reflektere over
ens tro og øge bevidstheden om troslivet samt komme tættere
på Guds kald til én.

Vigtigt pointe er, at begge parter sætter tid af til dette, da
hverdagen hurtigt bliver fyldt op af gøremål, selvom man i bund
og grund synes dette er vigtigt. Ofte har man brug for et
planlagt samvær for at øge fokus på selv essentielle ting i ens
eget liv som her ens trosudvikling.

Vi har efterfølgende spurgt 2 deltagere på menighedslejren, om
hvilke tanker og overvejelser de har gjort sig om Vibeke

Frandsens udlægning af medvandring i deres liv.

LEVENDE LYS - OG LYSET SKINNER STADIG KLART
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