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2. Mosebog 17:11 Så længe Moses løftede hænderne
med staven op i luften, fik Israelitterne overtaget, men så
snart han sænkede hænderne for at hvile, fik
amalekitterne overtaget.

Det her skriftsted kom til mig, da jeg skulle forberede
mig på denne årsberetning.
Hele beretningen fra 2.
Mosebog 17: 8 - 16 er igen
et kapitel i Det Gamle
Testamente, som vi kan
bruge i dag i vores kirke. Vi
kan godt pege på dagens
”amalekitter”, som angriber
os som kirke og kristne over
hele verden. Vi kender til de
historier, som vi hører fra
”Open Doors”. Men også i
Grindsted bliver vi angrebet
og risikerer at blive splittet,
for eksempel når vi skal
håndtere Covid -19. Vi bliver
i Danmark ikke forfulgt, men risikerer at blive forført.

Min bøn for vores menighed er, at vi må blive ved med
at lytte til vores Far i Himlen, og at vi må tage kampen
op sammen med Ham, og lige som Moses, erkende
vores afhængighed af Ham - at vi som menighed
hjælper og støtter vores ledere og ansatte med at føre
”kampen” sammen ved ”at holde armene oppe”!

Når man læser beretninger fra alle de frivillige, der har
været i gang, bliver man bare ydmyg over den
”kampgejst”, der også har været der i 2021, stor tak for
det! Også en stor tak for den indsats vi har set i vores
missionsprojekter på trods af alle begrænsninger!
Og en kæmpe tak for den økonomiske opbakning vi har
oplevet igen i 2021.

Jeg vil også igen i år sige tak til alle i menighedsrådet.
Det har været dejligt at mødes med jer hver eneste
gang, og det samarbejde vi har haft som
arbejdsgiveransvarlige, har været til stor glæde og
velsignelse, men også det, at man er sammen omkring
bøn og kan være stille og mærke Guds nærvær i det

arbejde, vi får lov til at være en del af.
Jeg vil også takke alle vores ansatte for den store
indsats I har leveret i det sidste år, så tusind tak til
Charley, Gitte, Allan, Mette og Peter.

Til sidst vil jeg ønske jer god læselyst i de beretninger,
der findes i denne årsberetning.
Denne er min sidste Årsberetning. Mit ønske for
Vestermarkskirken er, at vi bliver ved med at ære Gud,
husker hvad Jesus har gjort for os, og at vi lader
Helligånden lede os. Gud vil tage kampen sammen med
os. Lad os hjælpe hinanden med ”at holde armene
oppe”.

Guds velsignelse over vores arbejde i
Vestermarkskirken ønskes af en afgående formand.

Marien van Beest
Formand
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Som kirke har vi som alle andre været præget af Corona
og haft vores begrænsninger mht. antal, afstand og
hygiejne, men heldigvis er Gud ikke begrænset af vore
begrænsninger.
Jeremias 32:17 Ak, Gud Herre, du har skabt himlen og
jorden i din store styrke og med din løftede arm. Intet er
umuligt for dig
Jeremias 33:3 Kald på mig, så vil jeg svare dig og
fortælle dig om store og ufattelige ting, som du ikke
kender.

En af de gode ting som er kommet ud af vore
begrænsninger specielt med gudstjenestelængden, er
minigudstjenester på 30 min., som vi afholder hver
måned inden Onsdagscafeen begynder. Vi synger tre
sange, og jeg deler lidt indimellem sangene. Noget som
ikke fungerer i én sammenhæng, virker perfekt i en
anden.

Vi mødtes online på Zoom og det fungerede, selvom det
aldrig blev det samme som at mødes fysisk. Vi havde 12
par på parkursus online og det var en succes. Sidste år
gennemførte over 1000 par dette onlinekursus på
landsplan. Der blev startet online bogklub, hvor man
læste bogen ”På Herrens mark”. Vi planlagde en fælles
bibeltime over tre gange på zoom sammen med Saralyst
kirken og Kronborgvejens kirkecenter.

Hele kirken gik sammen og uddelte fastelavnsboller og
goodiebags til børnene, til alle medlemmer og venner af
kirken. Onsdagscafeen uddelte også blomsterbuketter til
alle dem, som kommer i cafeen.

Mange blev glade og rørte over den
gestus.
Streaming har kørt trofast sammen
med gudstjenesterne og mange er
utrolig glade for at kunne følge med
på afstand. Vi oplever at mange
snuser til kirken via streaming, inden
de besøger os.

Allan Hansen blev den femte ansatte i
Vestermarkskirken, og vi har brugt efteråret på at blive
mere sammentømret og finde rytmen både i staben og
med menighedsrådet.

Frivilligcenteret fik tildelt resten af den gamle bygning,
som før var blevet brugt til psykisk og fysisk
handicappede. Samarbejdet med frivilligcenteret og
kommunen blev styrket og fortsat udbygget. Med hjælp
fra frikirkenet gennemførte vi i oktober et vælgermøde
forud for kommunalvalget, og vi mødte en masse
politikere. Netværk blev oprettet og nye venskaber
opstod.
Vi blev endelig officielt partnerkirke med Open Doors for
at stå sammen med de 360 millioner forfulgte kristne
brødre og søstre over hele verden.

I år havde vi en af vore bedste menighedsweekender på
Sydvestjyllands Efterskole i Bramming. Faciliteterne var
ideelle til masser af fællesskab, undervisning, koncert,
masser af Guds nærvær og afslutning med dåb i åen.

Jeg kunne beskrive mange flere ting, vi har gjort eller er
i gang med, og Gud har været
trofast gennem den svære tid
med Corona. Nu tager vi alt
det, vi har lært gennem
begrænsninger med ind i den
nye tid, som ligger foran os og
tror på, at Gud kan gøre langt
mere end, hvad vi beder om
eller forstår Ef. 3:20.

Gud er ikke begrænset
af vore begrænsninger

Charley Stephansen
Præst



Tillid er et stort ord.
Som børne-og
familiemedarbejder
har jeg tillid til, at

Gud er den der giver ideer, kreativitet,
energi, tålmodighed – Ja alt hvad jeg
trænger til denne opgave. Og hvor er
det en velsignelse at se tilbage på året
der er gået.

Årgangen bliver bedre med årene
eller modnes. Det at se en dreng, der
startede i børneklubben for mange år
siden, som den dag i dag er en ung
dreng, der nu selv er med som leder i
børneklubben – det er fantastisk. Det
er skønt at se vores børn og unge
vokse og modnes og at se flere og
flere træde ind som hjælpere mange
forskellige steder, det er liv!

Liv er et tegn på, at tingene ikke står
stille. Tingene står IKKE stille i
Vestermarkskirken, det er en ting der
er sikkert. Oplevelsen kan dog være
at der på nogle områder
er mere stille end på
andre områder, og det
tænker jeg heldigvis er
helt naturligt. Et område
hvor der er liv er hver
tirsdag i legestuen,
fløjen summer af liv. At
se smilet i øjnene på
børnene når vi synger –
er en kæmpe fornøjelse
for mig og giver mod til
at give endnu mere …

Mod til at være familie
anno 2022, det er ikke
altid lige nemt at være
familie i dagens DK. Det
kan indimellem kræve
mod at stå ved sine

værdier. Hvordan ser en ”værdifuld
hverdag” ud for familien? Jeg synes,
det er spændende at være med til at
tænke i, hvordan vi som kirke kan
være med til at udruste og opmuntre
familien til at skabe en værdifuld
hverdag sammen og sammen med
Gud.

Opmuntring til at holde fast i tillid til, at
det er Gud der giver væksten. At
vores opgave er at så og vande i
børnenes og de unges liv. Hvad er
drømmen for vores børn og unge? Tør
vi drømme? Tør jeg drømme?

Drømmen er for mit vedkommende, at
vores børn og unge virkelig må opleve
og erfare, at Gud er en levende Gud,
som vil dem. At de må fange og
mærke hans nærvær og kærlighed.
Det at opleve fællesskabet med
børnene, at der kan grines, hygges og
snakkes om Jesus, om det er i
børnekirken eller børneklubben eller

…. det er virkelig opmuntrende for mig
og virkelig livsbekræftende og med til
at skabe et fedt indhold i min hverdag.

Indhold som ikke kan undværes, er
sammenspillet med kolleger og de
frivillige ledere i mit arbejde. At være
sammen om at skabe rammer, hvor
der kan vokse liv frem – vokse
fællesskab frem - vokse sammen i
troen på Jesus. Det bringer glæde.

Glæde, som er vigtig for glæden over,
hvad Gud gør for det enkelte barn,
unge, voksne, kirken eller samfundet.
For det hele går op i en større helhed
– som vi indimellem kan have svært
ved at se 12

Helhed – at se ting hænge sammen,
at planlægge en Alle Sammen
Gudstjeneste, hvor flere elementer går
op i en større helhed, at se hvordan
Gud igen og igen binder tingene
sammen – det er med til at give

energi.

Energi til hverdagen. At se tilbage på
året der er gået, er også med til at
give energi, men også dyb
taknemlighed for ALT det Gud gør.
For min del kan det indimellem
kræve TÅLMODIGHED, men så er
det godt, at jeg kan sætte min tillid til
Gud, at det er ham, der skaber liv, at
han giver mod til at være Mette, at
han er den der opmuntrer, giver
energi og indhold i min hverdag og i
mit arbejde som Børn-og familie-
medarbejder.

Dejligt at vide at vi sår og vander, og
det er Gud der giver væksten. Og
det kan godt kræve TÅLMODIGHED
af os.
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Mette Sloth
Børne og familiemedarbejder Det er Gud der

giver væksten



Fra August 2021 har jeg haft den spændende udfordring at
være caféleder i Café Nymark.

Opgaverne i caféen er mangeartede, såsom
mandagsspisning, mindesamvær, madlavning til diverse
arrangementer.
En af de spændende, givende og fascinerende ting ved
Café Nymark er alle de forskellige frivillige, der hjælper til i
køkkenet, både unge og voksne og ældre. Både
medlemmer og ikke medlemmer af Vestermarkskirken.
Dette er noget af Café Nymarks DNA. Uden disse
fantastiske frivillige – var Caféen ikke noget!

Derfor skal der lyde den største TAK til de frivillige, som har
trådt til trods udfordringer med corona og restriktioner.
Vores normale aktiviteter har været præget heraf, nogle
kunne gennemføres - andre ikke. Nu håber vi på lidt færre
forhindringer i 2022.

Noget af det jeg har hørt og ser, som de frivillige sætter pris
på, er det praktiske fællesskab – det at udrette noget
sammen, til glæde for andre, skaber livskvalitet,

samhørighed, glæde, livsværdi og mening. Dette bliver også
kaldt praksisfællesskab. Psykiater Bruce Perry kalder disse
fællesskaber vigtigere end hans arbejde og at et fællesskab
rent faktisk kan være helende og lægende. Jesus kaldte jo
også disciplene ind i sådan et
praksisfællesskab, og alle
mennesker har brug for sådanne
varme fællesskaber.

Det er min bøn at Café Nymark i
2022 må være dette varme, dejlige
arbejdsfællesskab, og derefter
producere velsmagende mad – Mad
produceret af mennesker i et unikt
fællesskab.
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Allan Hansen
Ungdomspræst
Leder af Café Nymark

Vestermarkskirken er velsignet med en god, flok
unge mennesker, og dette er ikke en selvfølge.
Flere kirker kæmper med at opretholde et
teen/ungdomsarbejde i deres kirke.

Med Vestermarkskirkens velsignelse følger også
en enorm forpligtelse - at vores unge får og har
pladsen til at udfolde sig. Dette ”klinger” måske
ikke altid med ”plejer”, men Jesus ”klingede”
bestemt heller ikke med ”plejer”. Faktisk var ingen
af Jesu handlinger, mens han gik på jorden,
gentagelser. Tankevækkende, ikke?

Ungdomslivet er en
konstant søgning efter de
rette valg, og dem er der
mange af. Gud giver
valgfrihed, dog kalder han
”Vælg nu Livet, så I og jeres
efterkommere får et godt
liv”, 5. mos. 30:19b.

Livsvalg kan ikke pålægges eller overdrages, de
kan kun fremelskes til egenhændigt selvvalg.

Der er nu en ansvarlig leder, sammen med en
ledergruppe, til hver af arbejdsgrenene:
Teenkirken, Rizky, Grow og Gokart. Denne
skønne gruppe af ledere er dedikerede, og deres
ansvarlighed er stor. Lederne ser det måske ikke
selv i nuet, men ud af ansvar skabes personlig
modenhed og vækst. Dette er også en hårfin
balance mellem at give og modtage.

Som ansat er mit største ønske og min bøn at
støtte den enkelte unge i at foretage valg, som
udvikler dem i deres tro og liv. At have en
mentorrolle og agere med dem i et
praksisfællesskab, hvor de to stillinger som
cafeleder og ungdomspræst overlapper hinanden.

Vær med til at bede for byens og kirkens unge
mennesker.
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Inkluderende fællesskaber

Gitte Johansen
Diakonimedarbejder

Diakoni er et udtryk med udspring fra
kristendommen, der betegner kirkens
sociale arbejde. Ordet diakoni kommer fra
græsk diakonìa, der betyder tjeneste, og
anvendes som betegnelse for kristen
tjeneste og omsorg for medmennesker.

Jeg arbejder med, at vi som kirke udtrykker
evangeliet gennem handling, ved at vise
næstekærlighed, skabe inkluderende
fællesskaber og relationer mellem
mennesker.
Hver mandag er vi en gruppe, der mødes i
kirken og laver forskelligt praktisk arbejde,

rengøring, oprydning, bagning osv. Vi snakker
om, hvordan vi på forskellige
måder kan være med til at
glæde andre og er begyndt
at tage på hjemmebesøg. Vi
har også stået for en tur til
Blåvand for en gruppe
kvinder og har arrangeret en
julefrokost med ca. 40
deltagere. Når man rækker
ud til andre, oplever man at
ens egne udfordringer glider
i baggrunden, og det at
glæde andre giver god
mening. Vi slutter gerne
med et bibelord.

Hver tirsdag kl. 10 er der mulighed for at gå
en rask tur. Før vi går, får vi lige et bibelvers
eller en tanke at gå på. Vi er 10 – 15 personer
hver gang, man møder bare op. Vi går ca. 1
time, og slutter af med kaffe og boller. En
gang imellem kører vi et sted hen og går en
tur. Indtil nu har det været tørvejr hver gang.
Vi får mange gode snakke, når vi går. Det er
en god måde på at lære nye at kende, det
siger bl.a. to kvinder, som er flyttet til byen for
nylig.

Vi er netop blevet bevilget 8000 kr. fra Billund
Kommune til diakoniarbejde og skal i gang
med at finde ud af, hvordan vi kan skabe
glæde og fællesskab, som kan være et
supplement til kirkens øvrige sociale tiltag.
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Peter Bergholt
Administrativ koordinator

Vestermarkskirkens Årsrapport 2021

7

”Hvem sidder der bag skærmen…” Det gør jeg
en stor del af mine arbejdstimer for kirken. I
rollen som administrativ medarbejder er der
mange opgaver, der tager sit udgangspunkt
ved computeren: fra medlemsdatabase, diverse
dokumentationer og koordinering af rengøring,
til en masse online PR-materiale, de mange
løbesedler og foldere der skal udfærdiges og
trykkes. Og så lige et ugentligt stabsmøde og
små praktiske opgaver der løbende kommer til.

Opgaverne og funktionerne som administrativ
koordinator er alsidige og spændende, og jeg
indrømmer gerne, at jeg trives i det. Siden
sommerferien hvor vi udvidede kirkens
medarbejderstab til i alt fem personer, har vi
prioriteret et ugentligt stabsmøde, hvor vi
bruger tid på at koordinere og planlægge nogle

af de ting der ligger forrest i kalenderen, og vi
har tid til socialt samvær med kaffen som
centrum. Og ikke mindst bruger vi tid på andagt
og bøn hvilket er berigende. Jeg har virkeligt
nydt dette ugentligt møde og nydt et kollegialt
samvær.

Jeg glæder mig til 2022, hvor jeg forhåbentligt
kan få lov til at udvikle mig endnu mere i det
kreative og grafiske hjørne. Jeg glæder mig til
et år, hvor vi kan få lov til at eksponere vores
kirke som et godt sted at være, et fællesskab
med plads til alle og især plads til Bibelens ord
og Jesu nærvær.

Tak for alle påskønnelser, tak for alle
udfordringer, tak fordi jeg får lov til at tjene med.

Jeg indrømmer
gerne at jeg trives

Mød Vestermarkskirken her

facebook.com/
vestermarkskirken

instagram.com/
vestermarkskirken

youtube.com/
vestermarkskirken

Nyheder og reklame
Livestreaming

Prædikener
Videospots

Nyheder og reklame
Livestreaming

vestermarkskirken.dk
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2021 har ikke været et godt
økonomisk år for Vestermarkskirken.
Gaveindtægterne til kirkens drift er
faldet med kr. 70.000 og det kan ses

på resultatet, som viser et underskud på kr. 145.844. Vi
havde budgetteret med et underskud på kr. 56.156.

På udgiftssiden har vi generelt været gode til at holde
budgettet og flere steder ovenikøbet brugt færre penge end
forventet f.eks. på vedligehold og PR. Beslutningen om at
øge ansættelser, har dog allerede i 2021 betydet en
yderligere udgift på ca. kr. 150.000.

Heldigvis havde Vestermarkskirken penge på kontoen til
at dække underskuddet, og der står stadig knap kr.
170.000 ved årets udgang.

I 2021 har vi haft Nymarksvej fuldt udlejet, og det er
rigtig godt. I 2021 har vi også kunne afholde en rigtig fin
menighedsweekend, indkøbt nyt udstyr til

plæneklipning, indkøbt streamingudstyr, givet kr. 45.000 til
det lokale B&U arbejdet og givet de aftalte kr. 180.000 til
Evangelisk Frikirke, Danmark.

Vestermarkskirken er en gavmild kirke. Kirken hjælper
gerne andre, og menighedens medlemmer giver gavmildt til
kirken og andre projekter.

Nedenstående diagram viser, hvordan Vestermarkskirkens
udgifter har fordelt sig i 2021:

Bo Lundgaard
Kasserer

2022 ser meget anderledes ud, end
tidligere år. De øgede ansættelser slår nu
igennem med et helt år og derfor skal
faldet i gaveindtægter vendes. Heldigvis
har vi lidt penge på kontoen og en
kassekredit at arbejde med, men der skal
ske noget nyt i 2022, hvis økonomien
skal hænge sammen. Lønudgiften alene
er godt 100.000 højere, end
Vestermarkskirkens nuværende
gaveindtægter.

Vestermarkskirken har brug for en stor
gruppe faste givere, for fortsat at kunne
være en aktiv kirke i lokalsamfundet, og
derfor opmuntrer vi hinanden til ”Bliv Fast
Giver”. Jeg håber, du vil tage en god
snak med Gud om din givertjeneste. Gud
har velsignet Vestermarkskirken med
gode medarbejdere og mange gode
aktiviteter. Dit gavebidrag kan være med

til at skabe den nødvendige
sammenhæng i kirkens økonomi.

Ønsker du at blive ”Fast Giver”, kan du få
flere oplysninger hos Bo Lundgaard. På
Vestermarkskirkens hjemmesiden kan du
læse om, hvordan du bliver ”Fast Giver”.
Du kan oprette et gavebrev til kirken eller
en fast overførsel i banken. På
hjemmesiden kan du også læse om
skattefradrag for gaver.
Vestermarkskirken er naturligvis også
glade for gaver, som gives uden
mulighed for skattefradrag. Gaver kan
overføres via bankkonto 8210-
0740002341 eller MobilePay til 41220.

Alle kirkens medlemmer har et
givernummer, som bedes benyttet ved
indbetaling af gaver, for at lette

bogføringen. Du kan få dit givernummer
oplyst hos Kirsten eller Bo.

Vestermarkskirkens økonomiudvalg,
bestående af Benny G. Jensen, Kirsten
Dam og Bo Lundgaard, arbejder med
økonomien og kommer med anbefalinger
til Menighedsrådet. Tak til
økonomiudvalget for jeres tid og ideer.
Også tak til Carola Knudsen og Dorthe
Dam for arbejdet med intern revision.

Stor tak til alle givere i
Vestermarkskirken. Uden jer er det ikke
muligt at drive Vestermarkskirken.

I 2022 har du og jeg dog en større
opgave, nemlig at få kirkens økonomi til
at hænge sammen. Tak for din hjælp til at
løse den opgave.
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STRIKKEKLYNGEN eller måske kan det blive til
HOBBYKLYNGEN, mødes den sidste onsdag i måneden
efter aftale i et privat hjem. Er du til sy – strik – hækle –
eller i perlehumør, samler du på frimærker eller har du en
anden hobby, du kan medbringe, så skal du være
velkommen til at mødes med os.

Måske har du bare lyst til socialt samvær evt. at læse en
historie for os, medens vi sidder og nørkler med et eller
andet. Vi mødes kl. 19, holder en andagt eller læser en
lille fortælling og drøfter mange ting fra hverdagen. Vi har
brug for at være noget for hinanden. Selvom håndarbejde
ikke er din største interesse, så kom og vær med. Vi har
plads til endnu flere i sofaen og senere rundt om
kaffebordet.

Plads til flere i sofaen
Nina Marie Linde
Strikkeklyngen

Endnu et år er gået i skyggen af corona-situationen,
hvilket har betydet at medvandrerklyngen mere eller
mindre har ligget i dvale.
Enkelte samlinger er det dog blevet til. Her har vi primært
har dyrket fællesskabet med ture i det fri. Vi har bl.a.
været på tur til Skjern Å, hvor vi tog turen over åen med
trækfærgerne og sluttede af med Bennys suppe ved
Provstgårds Jagthus.

Lige nu glæder vi os til et nyt år, og oplever stor lyst til at
komme i gang igen. Vi glæder os ikke mindst til igen at
være sammen omkring forskellig undervisning, hvor vi
udfordres og gennem dialog sammen kan lade os
inspirere.

Vi glæder os også til samarbejdet med Mette Sloth, som i
året der er gået har fået udvidet arbejdstid og en af
opgaverne er kontakt til klynger.

Udfordring gennem dialog
Stern Johansen

Medvandrerklyngen
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Vi er et samlet team med mødeværter, lovsangsleder,
resurseperson og præst og vores arbejdsområde er
søndagens gudstjenester. Vi mødes til ”G-team-møde” ca.
hver 2. måned, hvor vi evaluerer gudstjenester, giver
konstruktiv feedback og planlægger de kommende måneder
overordnet i f.t. særlige fokuspunkter, temaer og i de seneste
mange måneder, hvordan vi har kunnet fastholde en
gudstjeneste trods pandemien. Den enkelte mødevært
planlægger gudstjenesten sammen med lovsangsleder og
præst.

Vi glæder os over, at vi har kunnet holde gudstjeneste hver
søndag i det seneste år, og glæder os overordentligt meget
over, at vi nu igen kan samles i kirken. At kunne mødes
fysisk, ja det betyder rigtig meget, og vi håber, alle igen vil
kunne opleve glæden ved at være sammen med hinanden og
med Gud i gudstjenestens fællesskab – et fællesskab, vi er
fælles om. At fællesskabet kan opleves på afstand gennem
livestreaming, det har vi lært og oplevet er godt, da det åbner
kirken og giver mulighed for at være en del af fællesskabet
trods afstand, sygdom eller andre gøremål. Men det er nu
allerbedst, når vi kan mødes i kirken.

Vi vil gerne høre, hvad Gud måtte hviske dig i øret til glæde
for fællesskabet. Henvend dig gerne til en af os, hvis du
oplever, at Gud lægger noget på dit hjerte.
Hvordan oplever du gudstjenesten? Vi tager jeres
tilbagemeldinger alvorligt – og hører gerne både ros og ris.

Tak til alle jer, der ikke er på platformen, men hver søndag
gør et stort arbejde for fællesskabet. Det er både i køkkenet,
teknik-folk, velkomst og info, børne- og teenkirke,
nadvertjenere, forbedere, kirkevagter og flere endnu.
På vegne af G-teamet, der består af:  Ina Skov Christesen,
Anni Schrøder, Johannes Johansen, Henrik Dam, Kristian
Sloth, Rita Belland/Margit Hansen, Charley Stephansen,
Heidi Kjeldgaard og Annette Lundgaard.

Annette Lundgaard
G-team

Hvad hvisker Gud dig i øret?

Så er det igen
blevet tid til at kikke

tilbage på det år der er gået.
I bogsalget startede året med at vi holdt lukket
pga. corona. Men da vi endelig lukkede op, har
der været godt med besøg. Tak for det.

Tak fordi i støtter vores lille
bogsalg. Det er med til, at vi
kan have et godt og bredt
udvalg af både bøger og
gaveartikler.

Vi har udvidet bogsalget med
flere gaveting, fx flere
smykker, vi har fået puslespil
til både børn og voksne, flere
ting til børn og meget mere.
Vi synes, at det er vigtigt, at vi

fra kirken kan sælge bøger med et kristent

indhold og andre ting med et kristent budskab,
Det kan fx være en god ide at give en gave fra
bogsalget til en fødselsdagsgave eller et
sølvbryllup.
Vi var med på julemarkedet i 2021, og vi nød,
at vi kunne stå inde i bogsalget med et bord
ude foran. Der var mange der kikkede forbi, og
vi fik solgt en del gaveting.

Vores økonomi ser sårledes ud : Indkøbt for:
34.830.84 kr og vi har Solgt for: 34.053.20 kr.
Det er vi godt tilfreds med, især når man
tænker på, at vi havde lukket i starten af året.
Bogsalget består af følgende: Inger Jørgensen,
Gitte Johansen, Britta Christensen. Anni S.
Pedersen og undertegnede.

Vi glæder os til, at i også kikker ind til os i 2022
og gør en god handel.

Kirsten Højgaard Jensen
Bogsalget

Tak fordi I støtter
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”Sammen på vej” og ”Imødekommenhed”

Disse to værdier er blevet som et valgsprog/motto for
os i formiddagscafeen, fordi de signalerer lige præcis
det, som vi gerne vil være kendt for ude i byen.
Noget tyder på, at det også er tilfældet i stadig større
grad, da vi oplever nye, der kommer og gerne vil
være en del af fællesskabet.

Selvom det har været coronatid, og vi en kort periode
måtte lukke ned, så er vi nu igen i gang med
stigende, men også varieret antal - sommetider 25 til
godt 30 personer, andre gange lidt færre. Flest folk
fra byen.
Vi hygger os altid med en kop kaffe og rundstykker til
en tyver og har så forskellige muligheder for noget
aktivt.
Mange vælger at hyggesnakke og dele liv, andre skal
altid ha’ et spil bob.

Som noget nyt er vi den første onsdag i måneden

begyndt at samles om en halv times
minigudstjeneste, hvor Charley deler et ord/tanke
med os og vi synger 2 - 3 sange/salmer ofte med
musik til.
Dette slutter folk godt op om og er glade for. Dette
kan også efterfølgende give anledning til en lidt
dybere snak.

Desuden har vi i år haft andre tiltag bl.a.:
Uddeling af blomster til alle (under
coronanedlukningen)
Frokost m. grillmad
Udflugt til Svanholm Sø
Hjemmebesøg hos Heidi
Fortællebesøg + video af Børge Jørgensen
Julefrokost m. pakkeleg og andagt
Blomsterdekorationer med Birgitte Linde og Kirsten
Jensen
“Syng sammen” med Frank Engslund
Flere i cafeen gør brug af “Giv en hånd til Grindsted”.

Vi glæder os over, at vores formiddage er
blevet et godt åndehul og fristed for nogle,
som ellers kan opleve ensomhed i
hverdagen. Flere af brugerne skaber
værdifulde kontakter og relationer her.
Vi vil arbejde på, at endnu flere bliver
bekendt med muligheden.

Teamet bag er Edna Vingborg, Heidi Pascu,
Britta Kristensen, Charley Stephansen og
Tove Jul Andersen

Et godt åndehul og fristed
Tove Andersen
Formiddagscaféen
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Online kan også noget. Det erfarede
vi, da vi i starten af 2021 afprøvede at
afholde et Levende tro møde online,
da der var et eller andet, som stod i

vejen for at mødes fysisk. Skønt med
rigtig god opbakning fra familierne i
kirken, selvom vi sad bag skærmen i
hvert vort hjem. Det blev til 2 gode
aftner bag skærmen, hvor vi kunne
fortsætte med at holde fokus på ”Den
gode samtale om Tro og liv”. Vi var
omkring ”Bliv klogere på dit barn”,
”Hvad sker der i de forskellige faser
vores børn går igennem”, og en god
genopfriskning af de 5

kærlighedssprog. Vi rundede det hele
af med en aften, hvor vi mødtes fysik
for at lave et tjek op på børnene og
vores egen kærlighedsbeholder.

Et godt forløb som ikke
slutter her, da
kærlighedsbeholderne skal
tjekkes efter med jævne
mellemrum, samt det at blive
”klogere” og bevidste om
vores børns
kærlighedssprog, er en stor
hjælp til os i hverdagen og i
snakken med vores børn om

Tro og Liv. OG som sagt er det en
proces som aldrig slutter.
Derfor har vi i udvalget et stort ønske
om, at vi som kirke fortsat bliver ved
med at støtte og opmuntre forældre til
at give troen videre og gribe de små
øjeblikke, som opstår i hverdagen til
at tage den gode snak om tro og liv
med sine børn.
Og derfor vil vi forsætte med at lave

samlinger, hvor vi får nye input til det
at være familie i 2022 og i det at give
troen på Jesus videre til vores børn.

Første input startede faktisk i
efteråret, hvor vi havde besøg af
Thilde Moskjær Kofod
familiekonsulent og projektleder af
”Værdifuld Hverdag” – med et super
godt oplæg om ”Hvordan får vi en
værdifuld hverdag?”  Hvordan kan vi i
højere grad leve og opdrage i
overensstemmelse med vores egne
værdier, i stedet for at pejle efter og
sammenligne os med, hvad andre
gør? Hvilke værdier skal fylde i vores
liv sammen i familien – og hvordan
gør vi det rent praktisk?
Og det med en værdifuld hverdag og
hvilke værdier, der skal fylde i den
enkelte familie, er det vi glæder os til
at holde fokus på de næste par
samlinger i 2022.

Kære familier TAK for jeres opbakning
til de arrangementer, vi laver.

Mette Sloth
Levende TroKærlighedsbeholderne skal tjekkes efter

En del af møderne i foråret 2021 blev aflyst, men
alle møder i efteråret blev gennemført. Vi har
gennemgående haft god tilslutning med 25 til
35 deltagere.

Vi har et varieret program. Nogle gange har
vi et tankevækkende foredrag. Andre gange
er det en tale eller et foredrag der motiverer
os i vort seniorliv. Andre møder er mere
præget at vidnesbyrd fra en af vore egne
eller fra en inviteret gæst.

Vores udflugt i år gik til Kolding
Valgmenighed og videre til Nordfyn. Her

besøgte vi Kongsdal have og afsluttede dagen med
middag på HC Andersen Golf.

Gert Kruse
ReFoMotivation i vort seniorliv



Vestermarkskirkens Årsrapport 2021

13

Endnu et år er gået, og ligesom i resten af Danmark har
coronaen gjort, at vi ikke har kunnet mødes som normalt
under nedlukningen. Vi har også fundet ud af, at mange
af de internationale har været utrygge ved at samles i
større forsamlinger, hvilket har gjort at fremmødet ikke
har været så stort som året
før.

I foråret, under
nedlukningen, mødtes vi på
Teams. Specielt for børnene
var det rigtigt godt. Victora
og Natan Clark sørgede for,
at der blev distribueret
materiale til børnene og ud
fra dette holdt rigtig gode
børnemøder. Nogle af
børnene sad klar længe før
mødet gik i gang. For de
voksne, var der senere på
aftenen, bibelstudie, næsten
som normalt. Vi havde også nogle fine aftener, selv om
vi tit ikke var mere end 6-8 som mødtes.

Efter sommerferien har vi kunnet mødes igen, og det har
vi nydt. Vi mødes i Kærhuset i Billund om onsdagen. I
løbet af året er der også kommet nogle få nye til. Vi er
internationale, og vi har kontakt til mennesker fra ca. 10
lande.

I efteråret har vi også haft to gudstjenester. Den første
gang var vi omkring 30 personer, næste gang 20
personer. På den anden gudstjeneste havde vi besøg af

Ruth Cilwik, som prædikede.

I ledergruppen har vi haft besøg af
generealsekretær John Nielsen, som satte
os i gang med en proces for at få beskrevet
vore værdier. Dette vil vi arbejde mere med i
løbet af 2022.
Ledergruppen har også i 2021 bestået af
Victora og Nathan Clark, Karen and Mike
Psiaki og Torgunn og Leif Skov.

Torgunn og Leif Skov
Billund International Fellowship
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Jeg er så taknemlig for, at vi dagligt må mærke Guds omsorg
i vores liv. ”Jeg er sikker på, at Herren vil hjælpe mig, så jeg
oplever hans godhed hele mit liv” Salme 27, 13.

Tak for al den kærlighed og omsorg I alle viser hinanden i
vores kirkefællesskab/familie lige fra børn og unge til voksne
og gamle.
Jesus er vort lys og håb. Når vi følger hans eksempel, kan vi
sammen være stærke!

Vi i ”omsorgsgruppen” forsøger at huske mærkedage, at
tilbyde kontakt og besøg til ældre og syge. Vi har været ude
med 40 julehilsner og juleblomster til de ældre i menigheden.
Tusind tak til dem der har lavet kort, plantet blomsterløgene
og uddelt hilsner.

Her sidst i januar spreder de fine blomster stadig lys og
glæde rundt omkring i stuerne. Vi er altid åbne for input,
påmindelser og ideer fra jer, så vi ikke glemmer nogen. Vi har
i årets løb mistet kære bønnekæmpere, det minder mig om,
hvor afhængige vi er af bønnens magt, og hvor alvorligt det
er, at nogen er villig til at løfte den arv.

Der er gjort rigtig meget godt i 2021.  Noget at det mest
livsbekræftende og glædelige var at opleve mange unge
være med til ”Gi en hånd til Grindsted”. Jeg tror, de fik en god
oplevelse af at gøre noget for andre. Vi oplevede stor glæde
og taknemlighed hos dem, vi var ude hos. Det er dejligt at
opleve fællesskab på tværs af alder og generationer.

Tak for alle besøg. Jeg vil bare opfordre jer til at ”gå”, når I får
tanken om at besøge nogen.
Vi har i ”omsorgsgruppen” arbejdet med at lave handleplan
for, hvordan vi agerer i krisesituationer i familier ved f.eks.
misbrug, vold, kritisk sygdom, ulykker og død.
Hvem går foran? Hvem gør hvad?
For mennesker i krise skal ikke overlades til sig selv.
Den første betingelse for at kunne hjælpe er, at vi bliver kendt
med behovene, og derfor vil vi i sådanne tilfælde opfordre til
henvendelse til ”omsorgsgruppen”

Kærlig hilsen ”omsorgsgruppen” - Charley Stephansen,
Marien van Beest, Johannes Johansen, Puspa, Inger
Jørgensen, Anna Fisker, Erna Pedersen, Britta Kristensen og
Kirsten Hansen.

”Gå” når I får tanken...
Kirsten Hansen
Omsorgsgruppen

Jeg er fortsat glad for at være pedel i
kirken, selvom jeg ikke kan være
hjemmefra så længe, da Grethe jo
ligger i sengen det meste af tiden. Det
er rart at have noget at stå op til, og
jeg får jo tit en snak med folk, når jeg
går og ordner ting i kirken.

I året der er gået, har der været
forskellige ting, der skulle repareres,
bl.a. udendørslamperne, ting i
køkkenet, ligesom det også er mig, der
sørger for at hænge ting op i
forskellige rum.

Jeg har også sørget for, sammen med
et par andre, at få malet i F1 og F2.

Jeg har renset tagrender og jeg vasker
vinduer ude og inde ca. 4 gange om
året.
Af faste ting hver uge sørger jeg for at
ordne 3 – 5 maskinfulde vasketøj,
indkøb af rengøringsmidler, kaffe,
sodavand m.m. Der er altid noget, der
skal ryddes op rundt om i kirken, en
pære der skal skiftes eller røgalarmer,
der skal tjekkes. Jeg fylder også op
med sæbe, håndsprit, håndklædeark
m.m.

Jeg er med til det årlige brandsyn og
sørger for at låse op ved forskellige
lejligheder for eksempel ved
begravelser, besøg af montører osv.

Jeg får tit en snak med folkErling Dahl Pedersen
Pedel
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I Gospel by Choice blev året 2021 endnu en gang
præget af coronaen og en masse uopfyldte drømme,
men det har sandelig ikke været skidt det hele.

Vi har siddet og sunget sammen i behørig afstand,
men har også fået del i flere hyggelige næsten
almindelige koraftner. Vi har afholdt åben kordag, hvor
alle som havde lyst kunne komme og være med. Stort
set alle fra koret deltog, men vi kunne godt have ønsket
lidt flere ude fra. Dagen blev afsluttet med en rigtig
hyggelig gospelgudstjeneste i kirken. Vi var også heldige
at få lov at komme ud til en koncert i november 2021.

I skrivende stund står vi foran en dejlig forårssæson, helt
uden restriktioner – det bliver så godt.
Lissi, vor korleder har gennem hele dette udfordrende år
igen været virkelig inspirerende og nytænkende.
Mandag efter mandag med samme entusiasme og store
smil. TAK!

Drømmene for 2022 vil være et par koncerter,

gospelgudstjenester, gospelweekend og deltagelse i
Stafet for livet. Noget individuel stemmetræning og en
solistworkshop. Vi trænger til en rigtig god fælles
weekend fyldt med gospel.

Endnu engang vil vi bare sige tak for al den støtte, vi får
fra kirken og er stolte af at være en del af
Vestermarkskirken.
Koret og dets ledere har trods udfordringer haft et dejligt
2021, og vil gerne invitere flere ind i korfamilien. Vi
ønsker at kendes på, at vi er med til at sprede glæden
om troen på Gud og livet med Gud gennem dejlig
gospelsang.

Stolte af at være
en del af kirken

Lene Terkelsen
Gospel by Choise

Hver anden onsdag fra kl. 19-21 samles
vi og øver til gudstjeneste. Vi indleder
med andagt og fællesbøn. I midten af
aftenen har vi et kvarters pause i
øvelsen.
Inden gudstjenesten øver vi igen en
times tid.

Vi er pt. 9 personer med i gruppen,
sangere og musikere i forskellige aldre,
hvilket vi sætter stor pris på. Vi er helt
åbne overfor flere deltagere, som har et
ønske om at være med til at lede
menigheden i lovsang. Det kræver blot,
at man henvender sig til Rita Belland
eller Margit Jul Hansen, at man er god til
at synge eller spille. Vi har en lille
optagelsessamtale og musikalsk prøve.
Fælles for os alle er, at vi ønsker at
være med til at lede menigheden i
lovsang til Gud. At vi alle oplever det

livgivende ved og muligheden for
at komme til Ham. Både dem der
deltager fysisk i gudstjenesten og
dem, som sidder hjemme og
følger med online. Vi tror på, at
det er Guds vilje at tale til os i
fællesskabet i gudstjenesten.

Af og til har vi besøg af en
inspirator udefra. Det har i det
forløbne år været Joan og Mikkel,
som har undervist og inspireret
både i den bibelske forståelse af
lovsang og det rent musikalske i forhold
til sangere og musikere.
Indbyrdes giver vi også hinanden
feedback og inspiration. Frank Engslund
og Jonathan Dam har ofte været lydfolk
til vores øveaftener.

I de forløbne år har vi haft stor glæde af

Peder Vinkels rolle som kontakt fra
menighedsrådet til lovsangsgruppen.

Det har været godt at vi, dog stadig med
restriktioner, det sidste år har kunnet
være flere i den fysiske gudstjeneste, og
at restriktionerne nu fremover er
ophævet.

Margit Jul Hansen
Lovsangsgruppen Livgivende at komme til Gud
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Lisbeth Christensen
Formand

Vestermarkskirkens Børn og Unge



Jeg er stolt af at være formand for BUS
(børne-unge styrelsen), som er det
samlende led for Vestermarkskirkens
Børn og Unge.
Det er jeg fordi, der sidder en masse
fantastiske ledere, som gør det muligt at
have så mange arbejdsgrene, som vi
har. Vi har aktiviteter for alle børn og
unge, faktisk kan man sagtens vælge
flere arbejdsgrene.

Det er dog mit håb at vi bliver bedre til at
lave noget for de 25-30 årige.
Vi kan glæde os over, at vi øgede vores
medlemstal i 2021 med over 20 procent i
forhold til 2020.

Jeg er i sær glad for at se de unge træde
til som ledere, men det kan kun bære,
hvis vi også har lidt mere erfaring og vi er
en rigtig god blanding.

Desuden er vi glade for de 2
medarbejdere, der er tilknyttet vores
område i kirken. De er med til at løfte
arbejdet.

Jeg håber I vil nyde at læse om alle
vores aktiviteter i de forskellige
årsberetninger.

Bønneemne: bed for, at vi må nå ud til
børn og unge, både dem der kender Gud
som deres frelser, men også dem, der
endnu ikke kender ham så godt.
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I starten af 2021 havde vi 3 spejdere og
en håndfuld ledere. Flere af lederne
savnede selv at lave spejderaktiviteter,
så i foråret besluttede vi at holde en
pause med flokken og i stedet starte en
seniorpatrulje op.

Vi holder spejdermøder en lørdag hver
anden måned, hvor vi aftaler dato og
hvad vi vil lave fra gang til gang. Så er
det nemmere for dem der bor lidt
længere væk at være med, og vi kan
derfor være lidt flere. Vi er omkring 10,
hvis alle kommer.
Vi har blandt andet pioneret, lavet en
3-rettersmenu af madrester, vi havde

med hjemmefra. Vi har været ude at
vinterbade, hvor vi også lavede lækre
toast over bål.

I efteråret var vi på Fanø og vandrede
sammen med nogle spejdere fra de
andre grupper i MS. Her holdt vi en
turnering i kongespil, men kampene var
ikke helt fair, da vinden væltede flere at
klodserne.
Derudover har vi været på ledertræf
sammen med de andre MS’ere, hvor vi
kunne konstatere, at vi ikke er mange
tilbage på landsplan. Vi holdt igen
turnering i kongespil, denne gang uden

så meget vind, men også næsten uden
lys.

Vi deltog også i Kids Fun Day, hvor
kirken holdt åbent hus, her kunne man
lave toast over bål. Vi var også med til
Christmas Fun, hvor vi traditionen tro
lavede romkugler.

Vi forsætter på samme måde med
spejdermøderne frem til sommer.
Hvordan det kommer til at være derefter,
afhænger af situationen på landsplan.
Alle fra 7. klasse op til 101 år er meget
velkomne - om du er tidligere spejder
eller aldrig har prøvet det før.

I Børnekirken har vi mange skønne
stunder med kirkens børn. Antallet af børn
er faldet, hvilket naturligt hænger sammen
med, at der er knapt så mange unge
børnefamilier i kirken for tiden. Det lader
vi os dog ikke skræmme af.

Vi nyder at være sammen med de børn
der kommer og glædes over, at der også
fra tid til anden dukker nogen op, som vi
ikke ser så tit. Vi holder fast i, at der kun
er én samling for børnene om søndagen
bortset fra den 1. søndag hver måned,
hvor vi udover den almindelige børnekirke
også har musikalsk legestue for
aldersgruppen 0-4 år.

Vi har i samarbejde med Legestuen brugt
efteråret på at indrette nogen af vores
lokaler, så der er ekstra gode rammer for
de mindste. Det er blevet rigtig godt.

Da der ikke er en gruppe i between-kirken
tilbyder vi børnene i 5. klasse, at de kan
vælge at blive i børnekirken eller gå med i
teenkirken. Vi lader det være op til børn
og forældre at finde ud af, hvilket tilbud
barnet trives bedst i.

En af årets ekstra gode oplevelser var
udflugten til Museumsgården
Karensminde i august. Vi ramte en skøn
solskinsdag og var en herlig flok på lige

omkring 20 børn og voksne af sted. Vi fik
en mini rundvisning på gården og kørte
med hestevogn, men det, der virkelig
fangede børnenes opmærksomhed, var
de sjove lege fra gamle dage. Alle kunne
være med og da det fastlagte program var
afsluttet, vendte børnene tilbage til
legene. Flere forældre mødte op med
madpakker og vi spiste fælles frokost,
drak kaffe, spiste kage og hyggede os
mens børnene susede rundt mellem
træerne og legede jorden er giftig. Det var
i den grad en dejlig dag!
STOR TAK til ledere, hjælpere, børn og
forældre fordi I bakker op om
Børnekirken. Må Gud rigt velsigne jer.

Mange skønne stunder med kirkens børn

Vinterbadning og lækre toast over bål

Dorthe Dam
Børnekirken

Sanne Lysholm Christensen
Gruppeleder - MS Spejder
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I legestuen har vi i 2021 oplevet en stor interesse for
deltagelse og øget medlemskab. I foråret 2021 var vi
som mange andre desværre plaget af restriktioner, men
formåede at få fantastiske timer til at gå udendørs, med
varm kakao, mad over bål og masser af leg, helt frem til
påsken, som blandt andet bød på skattejagt. Da vi
endelig måtte gå ind i varmen, var der fokus på det
kreative, bibelhistorier og lærerige motoriske sanglege,
med Gud som fællesnævner.

Hen over sommeren vakte
vand, sæbebobler og udeliv
igen glæde, og historier og
sange blev afviklet under
den blå himmel. Hen over
efteråret fik legestuen
etableret et fantastisk
pude/tumlerum. Det store
legerum fil en make-over, så
det nu er 100% i
børnehøjde. Julen bød på
mange timers hyggelig
julestue, med
pebernøddebagning,
produktion af julegaver og
juletræsdans med sange og salmer.

Her i 2022 har vi taget de afsluttende skridt mod at
skabe en legestue som er helt i top. Nye møbler,
legesager til både ude og inde er klar til mange timers
brug, og ny pusleplads og ammekrog er det sidste prik
over i’et. Derudover vil der
blive lavet strukturerede
planer for aktiviteter, som
udkommer på
Facebooksiden, så alle
medlemmer altid er
opdateret på, hvad der sker
og rører sig hos os de
kommende uger.

Tak for et kanongodt 2021.

Ditte Jakobsen
LegestuenMed Gud som

fællesnævner
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Hvis I ikke ved det, så har vi den
fedeste kirke at lege gemmeleg i. I
er velkomne til at komme en
mandag eftermiddag og lege
gemmeleg med børnene i
børneklubben. Så vil I ikke være i
tvivl om, at vi har en kirke, som
kan bruges til mange ting.

Er gemmeleg ikke lige noget, der
siger jer noget, så kom og være
med for at få en snak med de
skønne børn over ”kaffen”.
Børneklubben starter altid med
god tid til en forfriskning, hvor der
er tid til at snakke og hygge.

Inden vi går videre i dagens

program, har vi altid
”Ordet på bordet”,
hvor vi hører en
historie ofte fra
Biblen og vender,
hvor stor og kærlig
Gud er eller hvad,
der nu lige kommer
op. Herefter kan
programmet stå på bagning, et
eller andet krea, bygge med Lego,
fri leg og ikke at forglemme
gemmelegen.
Det vigtigste er, at der er god tid,
ro og nærvær - megaopmuntrende
at høre fra forældre, hvordan
børnene nyder og sætter stor pris
på at komme i børneklubben. Fedt

med et sted for børn, hvor der er et
godt fællesskab børnene imellem
og med Gud i centrum.

Børneklubben så dagens lys igen,
efter at spejderarbejde lukkede for
denne aldersgruppe. Vi mødes om
mandagen fra 15.30-17.00.

Mette Sloth
BørneklubbenDen fedeste kirke

til gemmeleg

Kids Fun Night oplevede i 2021 igen et specielt år, hvor der
var lukket ned for mange aktiviteter i vinter og foråret.

Der blev ikke nogen arrangementer frem til sommeren, men
i oktober blev der afholdt et arrangement, som var en
søndag for at få det kombineret med, at der var ”fritidsdage”
i Billund kommune. Det var et indendørsarrangement, hvor
hele kirken var i brug, der var masser af aktiviteter og en
god flok glade børn og forældre.

Derudover blev der afholdt Christmas Fun i december
måned.
I skrivende stund er der ikke sat datoer på to arrangementer
i foråret 2022.

Vi takker for opbakning og en stor tak til alle dem, som
trofast hjælper til, til teenagerne som kommer og hjælper og
til alle dem som træder til, når der lige er et ekstra behov.
Vi ser frem mod et nyt år, som forhåbentlig bliver mere
normalt og uden en masse restriktioner. Hvor der igen kan
komme gang i en masse leg, fest og glade børn i kirken. Vi
glæder os over Guds velsignelse for det arbejde, der er

forbundet med Kids Fun Night.

Økonomisk er Kids Fun Night en del af BUS arbejdet i
Vestermarkskirken.
Der arbejdes på at finde nye personer, som vil træde til i
udvalget omkring KFN. Det er fordi, vi ser et behov for at få
nye kræfter og input til udviklingen af Kids Fun Night, og da
der til sommer er to der
træder ud af temaet.

Tak for alle de foldede
hænder gennem året, og vi
håber også, I vil bede for
situationen om at få nogle
nye med i temaet, så der
forhåbentlig fortsat kan
være KFN i
Vestermarkskirken i årene
fremover.
Det venligste hilser fra
teamet bag Kids Fun Night.
(Ina, Kristian og Jakob)

Jakob Dam
Kids Fun Night
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Gokart i 25 år

Jeppe Dam
Rizky teenagere

2021 blev endnu et anderledes år på grund af covid-19
pandemien. I starten af 2021 valgte vi at droppe opstarten på
værkstedet. I stedet mødtes vi nogle ledere og enkelte af de
store kørere og gjorde klar. Det gjorde, at vi ikke gik helt så
meget i dybden, som vi plejer, men alligevel var vi rimelig
forskånede for de store tekniske problemer.

Vi oplevede en stor interesse fra nye kører efter sommerferien.
Dette er jo fantastisk, men vi skal ændre konceptet med tre
gratis køreaftener. Vi fik udnyttet vores kapacitet fuldt ud, både
med materiel og personale. Vi må dog bare igen konstatere at
motorsport kan noget helt specielt. Vi har igen fået
understreget vores vigtighed for Grindsted og omegns unge
mennesker. Derfor ser vi frem imod et nyt år med fortrøstning.

Det var jo vores 25. år vi kørte, så vi havde talt en del om,
hvordan vi skulle markere det. På grund af covid-19 havde vi
slet ikke mulighed for at lave et event, som vi havde ønsket.
Da vi så fik et tilbud fra Odense Gokart Hal, som var absolut
attraktiv, valgte vi at gøre noget særligt for vores kørere og
forældre. Vi havde en fantastisk søndag, hvor både kørere,
forældre og ledere, fik lov til at få vind under hjelmen. En dag
hvor vi fik lov til at bryde ud af vores rammer og dyrke
fællesskabet, som vi ikke har tid til i det daglige.

Vi vil gerne sige tak til alle som gør denne aktivitet mulig. Jeg
tror ikke at konceptet har 25 år mere foran sig, som det ser ud
nu, men bed og arbejd gerne for, at vi finder vejen frem, for der
er brug for VGK i Grindsted.

Leif Jensen
Vestermarkskirkens Gokartklub

Rizky 2021 startede med en nedlukning,
så vi havde Rizky online og havde det til
at køre og havde nogen fede
konkurrencer.
Da vi måtte møde op igen, kom vi tilbage
til Rock Solids programmer, som også er
det, der blev brugt mest i løbet af året. De
har mange gode lege som har
sammenhæng og en andagt, der passer
godt til.
Vi har også været ude af huset. Vi har

været i Ecaperoom og det var et kæmpe
hit for alle sammen. Vi havde en fed
sommerafslutning, hvor vi var med på tur
med Agape sammen med Grow. Vi have
en speedbåd ude, og så var der vandsjov
og aktiviteter på båden. Til sidst var der
hygge og ikke mindst grillmad.

Vi har haft besøg af konfirmanderne fra
Haderslev og havde en fed aften, hvor der
blev knyttet bånd mellem deltagerne. Vi

har lavet lege som Capture the flag og
kæmpe gemmeleg i kirken, hvor det hele
har været mørklagt. Vi har også haft
turneringer i bl.a. bordtennis og
bordfodbold.

Vi, som ledere, er engageret i det, vi gør
og nyder at lave et fedt program for
deltagerne. Vi har nogle vilde planer på
programmet, som vi stærkt regner med
bliver en kæmpesucces.

Vilde planer på programmet

2021 blev lige som 2020 en udfordring for
foreningslivet pga. Coronarestriktionerne,
som væltede ned over os. De første
måneder med GROW i 2021 foregik derfor
virtuelt, med svingende fremmøde og
svingende kvalitet af programmet, grundet
den store udfordring i at skabe et godt
produkt gennem en skærm. Men efter
genåbningen af samfundet kom vi stærkt
igen! Deltagerne havde ikke glemt GROW
- og gensynet var mere end tiltrængt.

Siden da har vi haft mange forskellige
talere forbi, sunget en masse lovsang,
spillet spil, leget lege, lavet rav i den hist
og her, og mest af alt; nydt hinandens

selskab og dyrket vores tro sammen.
Vores relationer fortsætter med at gro!

Efter sommerferien var der en større
ledelsesrokade; Lotte, Kristian og Jesper
som har siddet i ledelsen i flere år, trådte
ud, og er blevet erstattet af Rebekka
Sloth, Viktoria Dam og Josva Skov med
supplering af den nye ungdomspræst
Allan Hansen.

Derudover har GROW lært en god
håndfuld nye deltager-ansigter at kende
og er nu oppe på et fast fremmøde på
omkring 20 - enkelte gange helt op til
30(!!). Vores gruppe er meget blandet af
unge der er på vej i forskellige retninger

uddannelsesmæssigt og en håndfuld som
er uddannede eller noget helt andet. I kraft
af dette ser vi at gruppen lærer utroligt
meget af hinanden og gror sammen i
forskellighederne.

I 2022 ser vi først og fremmest hen til at
fortsætte arbejdet i den rutine, vi har
dannet os og fundet i orden. Dernæst ser
vi frem til dette skoleårs slutning, hvor en
større gruppe kommer hjem fra efterskole.
Vi vil selvfølgelig lægge stor vægt på at
velkomme dem i GROW og udvide
gruppen yderligere.

Vi takker for 2021, og nu kan 2022 bare
komme an - vi glæder os!

Johanne Engslund
Grow UngdomskirkeVores relationer fortsætter med at gro
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På samme måde som jordskælvet udløser bølger af ødelæggende energi omkring sig fra et hypocenter
lodret under, kan vi gennem kontakten til Gud over os - via trosbønner udløse og frigive bølger af
velsignelse og fred/ lægedom omkring os

Muligheder for inspiration til bøn i fællesskabet
er mange og varierede:

“Et døgn med bøn”
Et døgn om måneden den 2. tirsdag hver
måned, går vi sammen som menighed for at
fokusere på bøn for Grindsted/Billund by og
byråd, for samfundet og vores politikere, andre
trosfællesskaber i byen, Vestermarkskirkens liv
og aktiviteter, vores udsendte medarbejdere i
andre lande, Israel og for forfulgte kristne mv.
Vi beder 1/2 time derhjemme ud fra et tilsendt mailoplæg, og vi er en del af et større bønnefællesskab,
der efterhånden dækker hele Danmark.
Det giver en stærk oplevelse af - gennem bønnen at kunne være en del af Guds riges udbredelse i vores
land.

Bedemøde for kvinder
Ca. 2 gange om måneden mødes vi nogle kvinder til bøn i kirken en torsdag formiddag. Her deler vi liv
over en kop kaffe med rundstykker, synger sammen, og en af os kommer med et kort oplæg. Derefter
beder vi for hinanden, for kirken og hvad der ligger os på hjerte...
Vi går gerne derfra opmuntrede og styrkede i vores fælles liv med Jesus.

Bønnekæden
Oplever du at stå i en svær situation, sygdom, svære udfordringer eller andet, som du gerne vil at andre
kan stå sammen med dig i, har vi en bønnekæde, som du kan gøre brug af. Vi vil være med til at løfte
situationen op for vores himmelske Far. Er forbønnen for en bekendt, må vedkommende give sin accept
af bønnen.

Ønsker du at være med i en eller flere af disse former for bøn, så sig gerne til.

Vi tror, at Gud hører vores dybeste suk, og at bønnen har magt.

Bønnen er som
et Epicenter for
Guds kraft
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Tove Andersen
Et døgn med bøn

Bedemøde for kvinder
Bønnekæden



Vi er bare så taknemlige for at kunne være med til at bede for folk til vores
gudstjenester. Vi er taknemlige for at kunne være med til at kæmpe
sammen med folk eller måske at lægge bekymringer frem for Jesus. Det
kan også være nogle bare ønsker at blive velsignet.

Vi beder ikke anderledes end du selv gør, og vi beder ikke om andet end
du selv gør, men det gør en forskel at kunne stå sammen. I Biblen står der
rigtig mange steder, at disciplene ’lagde deres hænder på’ og der skete
mirakler. Vi tror og oplever det gør en forskel, at der er en, som lægger sin
hånd på dig og velsigner dig.

Der kommer flere og flere til bøn før gudstjenesten, som er i F4 fra kl. 9.45
til 10.20, hvor man bare kan dumpe ind, den tid man har mulighed for. Det
er fantastisk at kunne være med til at lægge gudstjenesten i Guds hænder,
inden vi begynder. Så hvis du ikke har været med, så kig ned i F4.

Vi har haft nogle aftner, hvor vi har været på bønnevandring i Grindsted, og
det har været en rigtig god oplevelse. Det var utrolig spændende og dejligt
at kunne gå igennem vores fantastiske by og velsigne alle, som bor her.

Vi tror og oplever, at Jesus har mere til os som menighed, og vi glæder os
til at se, hvad Gud har til os som fællesskab i 2022. Vi ønsker og længes
efter at se Jesus gøre endnu mere i vores fællesskab.
Så hvis du tænker til en gudstjeneste, at du har lyst eller behov for at blive
bedt for, så tag frimodighed til at komme ned og bliv bedt for. Vi glæder os
til at bede sammen med dig.
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Henrik Dam
Forbedere

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

Vestermarkskirkens værdier
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