


Tør vi sætte sejlet på vores båd, så
Helligånden kan fylde sejlet? Har vi
hver især løsnet fortøjningen, så vi kan
sejle ud på havet, hvor båden er, og
hvor den er lavet til at være. Jeg tror
Jesus kalder på os alle til at komme
tættere på Ham, som har elsket os
først. Jesus ønsker at vise os, at Han er
med os hver dag. Jeg tror Jesus kalder
os tættere på Ham, for vi kan ikke
noget uden Jesus, det er nødt til at
være Ham, som vi peger hen
på.

Jeg er bare så taknemlig for alt
det, der sker i og omkring
vores kirke, for alle som er
medlem-mer, alle som kommer
forbi kirken i ugens løb, alle
som har berøring med kirken,
alle som følger med i, hvad der
sker. Jeg er meget taknemlig
for alt det, som så utrolig
mange frivillige er med til at
løfte af opgaver i kirken. Det
gør en KÆMPE forskel for
mange mennesker og for vores
fantastiske by, som vi er en del
af.

Har du tænkt over, at du er
med til at gøre en forskel i
andres liv, ved at være en del af
Vestermarkskirken?
Det tager tid og det kan være, man må
lægge noget andet til side, men det har
stor betydning for andre mennesker i
vores by. Tak for det, som du bidrager
med, om det er stort eller småt, så er
du værdifuld for andre og et redskab i
Guds hånd.

Jeg håber også, du bliver begejstret,
når du læser alle de andre beretninger
her i årsrapporten. Der sker meget

forskelligt i kirken. Det er der også
brug for, da vi gerne vil nå ud til
mange forskellige mennesker.
Vi har også i det sidste år arbejdet med
Vital, hvor vi har fået lavet måske
noget af det vigtigste for Vestermarks-
kirken i dag og dem som kommer efter
os, nemlig måden vi snakker om og til
hinanden. Vi har fået lavet en
relationspagt, som er en forventnings
afstemning til, hvordan vi skal snakke

om de svære ting, som der også er
brug for at blive snakket om. Vi har
også fået lavet en fælles bibelsk
historie, og når man læser de mange
kommentar, som er blevet sammen-
skrevet til et fælles udsagn, så bliver
man fyldt at håb for vores kirke.

Jeg vil gerne sige stor tak til alle i
menighedsrådet. Tak for det gode
samarbejde. Det er godt og lærerigt at
være så tæt på andre mennesker og
man kommer til at se ting

fra nye vinkler.

Der skal også lyde en stor
tak til de 5 ansatte,
Charley, Allan, Mette, Gitte
og Peter, som på hver deres
måde har gjort en kæmpe indsats.
Selvom vi desværre har været nødt til
at opsige Gitte, da vi kunne se, vi det
ikke var muligt at få de økonomiske
ender til at nå sammen. Vi har meget

at være Gitte taknemlig for. Hun har
virkelig et stort hjerte for mange
mennesker. Det tror
jeg, mange har fået lov at opleve.

Til sidst vil jeg ønske jer god læselyst i
de mange beretninger fra vores
forskellige arbejdsgrene i kirken.
Sæt sejlet på dit skib og opleve at
Helligånden lader vinden fylde dit sejl.

Må Gud velsigne vores kirke og vores
fantastiske by.

TØR DU SÆTTE SEJL OG
LØSNE FORTØJNINGEN?
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2022 gav Vestermarkskirken en
masse oplevelser og minder, som vi
kan være glade og stolte af. Året
startede med fælleskirkelig
bedealliance, hvor vi igen oplevede
at relationerne og netværket mellem
kirkerne bare bliver
bedre og bedre.

I onsdagscafeen har
vi fast
minigudstjeneste en
gang om måneden
på 30 min. og vi
oplever at mange
støtter op omkring
det og er glade for
det. Fantastisk at et
levn fra Corona
tiden kan være så
frugtbart. Den årlige
missionstur med
konfirmanderne gik
til København for
første gang, og
turen var fantastisk
på mange måder.
Der blev sat varige
aftryk både
menneskeligt, men
også åndeligt.

Krigen mellem Ukraine og Rusland
begyndte i februar og det gav os en
unik mulighed for at samarbejde
med polske søstermenigheder, som
arbejdede med at både give mad,
men også husly til de mange
ukrainske flygtninge. På en søndag
samlede vi mere end 23000 kr. ind
for at støtte deres fantastiske
arbejde.

Foråret bød på Vlado weekend
sammen med hans kone, hvor vi
havde mandeaften med masser af
biler, grill og oplæg fra Vlado.
Lørdag var der kvindekonference
og søndag afslutningsgudstjeneste.

Samarbejdet med Frivilligcenteret
her i byen udvikler sig hele tiden. Vi
er en anerkendt medspiller i byen
og flere ønsker at samarbejde med
os.

Året bød på ikke mindre end 5
bryllupper og 6 som blev døbt. Efter
sommerferien havde vi en
fællesgudstjeneste med vores
kirkeplantning i Billund, Billund
Christian Fellowship. Mange kom

og gav deres støtte til Torgunn og
Leif som leder arbejdet. Vi stoppede
samarbejdet med Dansk Folkehjælp
omkring julemarkedet til fordel for
at etablere en social støtteforening,
som hedder WeCare. Den blev

søsat i løbet af efteråret med
vedtægter og generalforsamling.
Desværre fik vi ingen økonomiske
midler i 2022 så vi kunne ikke give
julekasser ud til økonomisk trængte
familier, men vi vender frygtelig
tilbage i 2023.

Året blev bl.a. afsluttet med 355
solgte billetter til julekoncert med
Karina og drengene.

VARIGE AFTRYK
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GUD GIVER VALGFRIHED
Vestermarkskirken er velsignet med en dejlig flok unge
mennesker - 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 der ingen af Jesu handlinger,
mens han gik på jorden, der var 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. Livs-valg kan ikke pålægges eller
overdrages, de kan kun fremelskes til egenhændigt
selvvalg.

Desværre viser allernyeste forskning chokerende og
alarmerende data på, hvor svært det er at fastholde de
unge i kirken. Tal som er kommet på bagkant af corona-
tiden. Dette er derfor også en bøn til jer unge og forældre,
der læser dette - vær seriøse omkring at støtte op om jeres
kirke – snak om vigtigheden af, at vi alle har brug for et
åndeligt fællesskab, for at du eller dit barn ikke ender i den
triste statistik.

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

- DOG KALDER HAN

Cafe Nymark har i 2022 haft et rekordår.

Cafeens opgaver er mangeartede, såsom mandagsspisning,
mindesamvær, madlavning til diverse arrangementer.
En af de spændende, givende og fascinerende ting ved
Cafe Nymark er alle de forskellige
frivillige, der hjælper til i køkkenet,
både unge, voksne og ældre. Både
medlemmer og ikke medlemmer af
Vestermarkskirken. Dette er noget
af Cafe Nymarks DNA. Uden disse
fantastiske frivillige – var Cafeen
ikke noget! Desværre har vi måtte sige et sidste farvel til et
par kære trofaste frivillige medarbejdere.

En stort TAK til de frivillige. Noget af det jeg har hørt fra
de frivillige er, at de sætter pris på 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.

Må 2023 være dette varme, dejlige arbejdsfællesskab, som
producerer velsmagende mad. Mad produceret af
mennesker i et unikt fællesskab til glæde for alle! Et sted
hvor nogle mennesker møder kirken for første gang.

PRAKSISFÆLLESSKAB
I CAFÉ NYMARK
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Her fra børne- og
familiearbejder
stolen ser jeg tilbage
på et år 2022, hvor
flere ting bringer et
stort smil frem på
mine læber og et
hjerte fyldt med

taknemlighed for de mange
stjernestunder, der har været i året, der
er gået.
En stjernestund, som kan
nævnes, er missionsturen til
København sammen med årets
konfirmander. En fantastisk tur,
hvor de skønne unge mennesker
lod sig udfordre og bare gav den
fuld gas på flere områder. At få
lov til på nært hold, at følge disse
unge mennesker i deres vandring
i troen på Jesus. Også dette hold
som er i gang nu, ja det er
virkelig et stort privilegium at få
lov til at være med på deres
vandring.

En anden stjernestund var en
aften, hvor vi (Levende Tro
udvalget) prøvede noget andet,
nemlig at holde en aften, hvor vi
inviterede forældre fra byen til en
aften om ”Hjælp til balance på
den følelsesmæssige konto” med
udgangspunkt i de 5 kærligheds sprog.
20-25 forældre deltog i aften, og en
kæmpe opmuntring at mærke at det
virkelig var brugbart for de fremmødte.
Fedt at vi som kirke, kan være med til
at give videre af de redskaber, vi har,
og ikke blot holder dem for os selv.
Ja, mon der ikke i året, der ligger
foran, kommer en aften eller 2, hvor vi

vil have fokus på at invitere forældre
fra byen.

En tredje stjernestund, var menigheds-
lejren. Fantastisk med en hel weekend,
hvor fællesskab på tværs af generati-
oner er naturligt. Armene var højt over
hovedet da vi tog hjem, da det virkelig
var en skøn lejr på så mange
parametre. Temaet på lejren var
”Levende lys”, som blev belyst fra

forskellige vinkler. Lørdag formiddag
var lyset tændt på medvandring. Hvad
er medvandring og hvorfor med-
vandring, ja vigtigheden af at have en
medvandrer i sit liv, som kan hjælpe
med at sætte spotlys på livet, når det
går godt, og når det går knap så godt.
Medvandring står højt på dagsorden
på året der kommer, at lyset ikke må

slukkes, men forblive tændt.

En fjerde stjernestund, er et stort
stjerneskud – nemlig alle de mange
herlige stunder, der er med børnene i
legestuen og børneklubben i gennem
året. OG dem er der mange at se frem
til i året, der kommer.

En femte ……. Ja, der kunne nævnes
mange flere. Men det at få lov til at

arbejde i Vestermarkskirken på så
mange områder, at arbejde med det,
som Gud ligger mig på hjerte på de
forskellige områder, sikke et
privilegium.

Ja må Guds tanker, som er langt
højere end mine – være dem som
gennemsyrer året, der kommer.

TAKNEMLIGHED
FOR DE MANGE

STJERNESTUNDER
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I året, der er gået, har vi haft forskellige samlinger, som
sigter efter fællesskab og relationer. Hver mandag har
en gruppe mødtes og overskriften har været: ”Gør mere
af det der gør dig glad”. Vi er enige om at en af de ting
der gør os glade, er at glæde andre. Derfor har vi prøvet
at gå ud og glæde mennesker i vores by. F.eks. har vi
bagt kager, som vi delte ud, og en anden dag lavede vi
50 buketter blomster som vi delte ud til alle i de
beskyttede boliger. Vi har arrangeret udflugter og
inviteret nogen med, som ikke kommer ud så tit, og vi
har besøgt nogle ældre.

Der er en sang der hedder ”Kærligheden vokser når du deler den
ud”, og jeg tror faktisk, der ligger en vigtig sandhed i, at når vi
deler ud af næstekærlighed, opmærksomhed, omsorg eller giver af
vores tid til andre, så sker der noget inde i os selv, så vokser gode
ting frem. Man bliver ikke fattigere af at give til andre. Det har
været rigtig godt for gruppen at opleve, at selvom man slås med
udfordringer i sit eget liv, kan man alligevel godt være med at gør
godt for andre.

Som noget nyt, har vi inviteret Praktisk team, til at være sammen
med os den 2. mandag i måneden, hvor vi sørger for servering, og
hyggeligt samvær. Det har været rigtig godt, at opleve et fællesskab
om praktiske opgaver, og være en del af noget meningsfuldt. Det
er tydeligt at nogen har nemmere ved at finde vej til kirken, når
der er en konkret opgave man skal hjælpe med. Vi slutter altid med
en andagt.

Tirsdag formiddag, er der gåtur, hvor ca.
30 har været med, men ikke alle kommer
hver gang. Der er typisk 8 – 14 der går
med. Vi starter altid med et bibelord, og
slutter med kaffe. Engang imellem tager vi
på tur, og vi har været i Blåvand, Ansager
og Kvie sø.

Det er dejligt at mærke at vi er ”sammen på
vej”, og der skabes relationer og nye
venskaber spirer frem. Nogen er begyndt at
besøge hinanden og andre går tur sammen i
løbet af ugen.

Jeg er blevet opsagt som
diakonimedarbejder af økonomiske grunde,  men jeg håber at vi
som kirke fortsat må have fokus på diakoni, og at vi skaber
fællesskaber, hvor der er plads til alle, og nye kan blive inkluderet,
og opleve Guds livsforvandlende kærlighed.

KÆRLIGHEDEN VOKSER
NÅR DU DELER DEN UD

- der i 2022 blev drukket ca. 14.000
kopper kaffe i Vestermarkskirken
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STØVSUGEREN

Endnu engang kan jeg sidde og reflektere over et arbejdsår i tjeneste
for Vestermarkskirken, hvor jeg har fået lov til at bruge nogle af
mine evner og talenter. Det har været et år fyldt med spændende
opgaver, vanlige opgaver og nye opgaver. En af de ting, der heldigvis
kom til at fylde meget mindre, var at sætte sig ind i
retningslinjer og anbefalinger i forhold til C…..
(noget vi ikke snakker ret meget om længere).

Meget af mit arbejde tager afsæt i både forberedelse
og udfærdigelse bag computerskærmen. Der er ofte
nye løbesedler og plakater, der skal opsættes grafisk,
nogle gange endda med kort varsel. En del af disse
opgaver følger jeg helt til dørs, lige ind til de kommer
varme ud fra printeren i kirken. Vi har en
hjemmeside og nogle sociale medier, der skal holdes
vedlige og opdateres. Der er en koordinering af
rengøringsopgaver, så alle huller bliver fyldt ud,
hvilket betyder at jeg enkelte gange selv må i gang
med klud og støvsuger.

Vi har som ansatte et ugentligt stabsmøde, hvor jeg
oplever at vi i løbet af 2022 har rykket os tættere på hinanden. Det
er både socialt under kaffen, åndeligt gennem andagter og i en fælles
forståelse af hinandens opgaver og funktioner. Vi koordinerer også
kirkens kalender og vender mange af kirkens arrangementer, både i
korte og lidt længere snakke.

Jeg ser frem til et år hvor vi som fællesskab og menighed har sat et
tema som fælles ramme for det, vi vil i Vestermarkskirken. Jeg
glæder mig til, kreativt grafisk, at tænke temaet ind i de
produktioner, jeg skal lave. Og jeg glæder mig over at være med til
at tjene med mine talenter og evner i en kirke, der kan rummes af
alle og kan rumme alle med Gud i hverdagen.

Tak fordi jeg må tjene med.

Vi er en kirke bestående af en masse fantastiske
mennesker. Nogle af disse fantastiske mennesker
tager del i at holde vores kirke ren og pæn. Hver
uge bliver toiletterne rengjort, der bliver støvsuget
og fejet gulv (nogle gange flere gange om ugen),
der bliver tørret støv af, der bliver pudset glas og
vinduer og der bliver ca. hver anden uge vasket
gulv. Samlet set bliver der brugt flere timer hver
uge for at vi kan møde en kirke, der er
indbydende, og ikke mindst at vi kan præsentere
en indbydende kirke for de gæster, vi tager med.

Stor stor tak til alle dem, der tager fat i
støvkluden, kosten eller støvsugeren og bruger lidt
af deres tid på noget, der måske ikke altid er så
synligt. Hvis du kender en af dem, der er med på
kirkens rengøringshold, så husk at påskønne det,
de gør. Ikke alle områder i kirken er dækket ind af
kontinuerlig rengøring, så har man lyst og tid,
måske bare en times tid hver måned, er der altid
en rengøringsopgave der kan ”støves op”.



2022 har ikke været et godt
økonomisk år for Vestermarkskirken.
Selvom at gaveind-tægterne er steget,
så nåede vi ikke målet for
gaveindtægter og mangler ca. kr.
123.000. Det har betydet et underskud
på kr. 148.038.

Vestermarkskirken består at gavmilde
medlemmer. Der gives rigtig mange
penge til kirkens drift og hertil kom-
mer knap 75.000 til andre projekter,
hvor gaven formidles gennem
Vestermarkskirken.

På udgiftssiden havde vi forventet en
del flere udgifter i takt med de stigende
priser. Vi har dog været gode til at
holde igen på udgifterne og derfor er
det kun nogle få poster, hvor vi har en
øget udgift. F.eks. ”El, vand, varme”,
”Kontorartikler” og ”Reklame”.

Heldigvis havde Vestermarkskirken
penge på kontoen til at dække under-
skuddet, men nu er de brugt og derfor
trækkes nu på kassekreditten, hvilket
koster ekstra i renteudgifter.

I 2022 har vi haft Nymarksvej 1 fuldt
udlejet. Vi har også afholdt en
rigtig fin menighedsweekend og
har fået et rimeligt overskud på
koncerter. På de fleste andre
udgiftsposter har vi forsøgt at
holde lidt igen med udgifterne.
Vi er dog glade for stadig at give
kr. 45.000 til det lokale B&U
arbejdet og give de aftalte kr.
150.000 til Evangelisk Frikirke,
Danmark.

Diagrammet her ved siden af
viser, hvordan
Vestermarkskirkens udgifter har
fordelt sig i 2022:

2023 ser vanskelig ud, da vi selv efter
forskellige bespar-elser, budgetterer
med et underskud på kr. 49.289. Der
budgetteres med 1.7 mil. i
gaveindtægter og her skal man være
opmærksom på, at vi selv med en
ekstra indsats i 2022, kun nåede knap
1.6 mil.

Gruppen af faste givere i Vestermarks-
kirken er vokset i 2022, men der er
brug for endnu flere, for fortsat at
kunne være en aktiv kirke i lokalsam-
fundet. Derfor opmuntrer vi hinanden
til ”Bliv Fast Giver”. Jeg håber at du vil
tage en god snak med Gud om din
givertjeneste. Gud har velsignet
Vestermarkskirken med gode med-
arbejdere og mange gode aktiviteter.
Dit gavebidrag kan være med til at
skabe den nødvendige sammenhæng i
kirkens økonomi. Giver du det, som
Gud tænker at du skal give?

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
naturlig-vis også glade
for gaver, som gives uden mulighed for
skattefradrag. Gaver kan overføres via
bankkonto 8210-0740002341 eller
MobilePay til 41220.

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

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

I 2023 skal vi gerne have kirkens
økonomi til at balancere igen. Tak for
din hjælp til at løse den opgave.
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TÆNKER AT DU SKAL GIVE?



FÆLLESSKAB
OG BIBELSTUDIE

Vi ser tilbage på et år, hvor det har været muligt at samles som
normalt igen.

I første halvår havde vi samlinger hver onsdag eftermiddag og
gudstjeneste den første søndag i måneden. Vi havde enkelte
gæstetalere, men for det meste var der egne kræfter, som stod
for både gudstjenester og samlinger.

Onsdagssamlingerne var både
fællesskab, hvor vi spiste sammen,
og bibelstudie. Desuden havde
børnene deres egne samlinger,
med gedigen bibelundervisning.
Påskedag havde vi gudstjeneste, og
det var dejligt at kunne fejre Jesu
opstandelse på den måde.

Vi har fortsat mange småbørns-
familier, og derfor var der et stort
ønske om at samles om søndagen i
stedet for onsdag. Efter sommer-
ferien ændrede vi så vores sam-
lingsdag til søndag formiddag.

Gudstjeneste var den første søndag i måneden, de
andre søndage var der bibelstudie og
børnesamlinger. Desuden begyndte vi med
smågrupper for kvinder og mænd hver anden uge.
Her var vi ikke så mange, og havde bedre tid til at
fordybe os i emner fra Bibelen.

I september havde vi en fælles gudstjeneste i
Billund Idrætscenter sammen med Vestermarks-
kirken, noget alle i vores gruppe var rigtigt glade
for. Godt at være med i et større fællesskab nogle
gange.
Juleaften havde vi også, for første gang,
gudstjeneste i Billund.

Til vores samlinger er vi mellem 10 og 20 personer, både børn
og voksne. Vi samles i Kærhuset, hvor der er lokaler som
fungerer godt for vores gruppe.

Ledergruppen har i 2022 bestået af Torgunn og Leif Skov,
Karen og Mike Psiaki, Victoria og Nathan Clark og Ruthie og
Travis Ousley.
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- hvis alle medlemmer uden fast gavebrev gav 100 kr. om måneden til
Vestermarkskirken ville det forøge kirkens indtægt med over 100.000 kr.
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Bøn udvider vores territorium og minder os dagligt om
en virkelighed, der er større end os selv.

Ørnen svinger sig op i højere luftlag, hvor den kan
overskue et langt større område.  Den foretrækker
“helikopterperspektivet”

Jesus så op mod himlen, når Han bad og løftede sit blik
mod sin himmelske far.

Hvad retter du din radar mod? Er det denne verdens
ting/tilstand eller er det Gud -  himmelens og jordens
skaber?
Bønnen er som en åndelig radar.

Den retter sit fokus mod sin himmelske far og Han
opfanger signalet fra dig med det samme, fordi han har
skabt dig.
Og har du dit sinds radar ret indstillet og aktiveret, giver
Gud dig et gensvar på dit bønnesignal og navigerer dig
gennem livets brogede udfordringer, og du kan opleve
Hans fred midt i kaos, fordi du har den direkte
forbindelse til din skaber.

Så lad os - også som kirke - altid have vores åndelige
radar/ bønnen rettet mod Jesus. Det er livsnerven for
vækst både for den enkelte og for fællesskabet.
(et endnu og langt større mysterium end en SMS)

BØN SOM EN
ÅNDELIG RADAR

Et døgn om måneden, nærmere den 2. tirsdag i måneden,
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 og også vores
udsendte medarbejdere i andre lande, Israel og for
forfulgte kristne mm.

Vi beder 1/2 time derhjemme ud fra et tilsendt mailoplæg,
og vi er en del af et større bønnefællesskab, der
efterhånden dækker det meste af Danmark.
Det giver en stærk oplevelse af - gennem bønnen - at
kunne være en del af Guds riges udbredelse i vores by og i
vores land.

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, og hvor vi vil være med at løfte situationen op for
vores himmelske Far. (Er det for en bekendt, må
vedkommende give sin accept)
Vi tror at Gud hører vores dybeste suk, og at der er magt i
bønnen.

De fleste torsdage mødes vi nogle kvinder i forskellige
hjem. Her deler vi liv over en kop kaffe m. rundstykker,
synger sammen og en af os kommer med et kort oplæg,
hvorefter vi beder for hinanden, for kirken og hvad der
ligger os på hjerte.
Vi går gerne derfra opmuntrede og styrkede i vores fælles
liv med Jesus.

- det koster ca. 330 kr. om dagen at varme Vestermarkskirken op
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I forbedergruppen er vi 11 faste forbedere samt et par
afløsere. En forbeder er en person, som stiller sig til
rådighed, for at lytte til og bede sammen med andre. Vi vil
så gerne stå sammen med andre og bede for hvad den
enkelte har brug for – stort som småt. Vi har tavshedspligt,
så man kan roligt komme til os. Vi kan ikke noget, andre
ikke kan. Men vi elsker at række ud til andre mennesker
og vi ønsker at møde folk der, hvor de er. Vi bliver også
begejstrede, når vi oplever mirakler, når Gud griber ind i
den situation, vi har bedt ind i. Vi længes efter at se endnu
flere mirakler – at mennesker bliver berørt på alle planer.
Så kom meget gerne til forbøn – der er altid tid til dig!

Bøn er rigtig vigtigt. Vi har en tendens til at glemme Gud,
når livet går godt. Jeg oplever, at Gud konstant udfordrer
mig. Vi kan have mange udfordringer. Vi kan vælge at
bekymre os, og det gør vi naturligvis også nogle gange.
Men noget af det, der er blevet tydeligt for mig, det er, at
når jeg er magtesløs, så er jeg dybt afhængig af Gud. Og
det er der, han møder mig. Han fixer ikke problemerne,
men går med os igennem dem. Han åbner døre og lukker
andre, men vejen skal vi selv gå – sammen med Gud. Og
det er der, at bøn bliver så vigtigt. For vi må være i et tæt
forhold til vores Gud, hvis vi ikke skal drukne i denne
verdens elendigheder. Jeg drømmer om, at vi alle må blive
bedre til at tale med Gud, bede til Ham og lytte til Ham.

Jeg drømmer om at vi må blive bedre til at bede for
hinanden og bede sammen med hinanden. At vi står
sammen.

VI ELSKER AT STÅ
SAMMEN MED DIG

Mange ting er vigtige i Vestermarkskirken, men bøn er
utrolig vigtig. Vi er nødt til at være en bedende kirke, hvis vi
vil være lys og salt i den verden, som vi lever i. Vi har brug for
at det ikke bare er Vestermarkskirken, folk møder, når de
træder ind i kirken, men at folk får et møde med Jesus. Det
er kun Jesus, som kan ændre det, som vi står i og det, som er
omkring os. Vi har brug for at se flere nådegaver i brug og vi
har brug for at se at Jesus gør mirakler i vores kirke og by.

Det er været fantastisk at kunne have masser af lovsang, kun
afbrudt af bøn, hvor man kan bede sammen i små grupper
eller gå rundt til nogle bønnestationer. Vi er glade for at have
det sammen med de unge, som er utrolig vigtige i vores
kirken. De er vores fremtid.

Vi bor midt i en fantastisk by, med masser af fantastiske
mennesker. Vi har bønnevandring, hvor vi går rundt og beder
om at Gud må velsigne vores by. Vi ønsker at Grindsted må
være et godt sted at bo, hvor der er fred og ingen
kriminalitet.  I Jeremias 29,7 står der følgende: Arbejd for, at
den by, I bor i, får fremgang, og bed Herren om at velsigne
den, for når det går godt for den, går det også godt for jer. Vi
er sat i byen, for at være en velsignelse for den.

Der er bøn før alle gudstjenester kl 9.45 til 10.20, kom
endelig og vær med. Det er stærkt at være med til at bede om
at Jesus må virke på vores gudstjenester. Vi mødes i F4, så
kom endelig, også selv om det bare er 10 minutter, du har tid
til at være med. Vi tror og oplever, at det gør en forskel.



Sammen på vej -  livgivende fællesskab med
Gud og mennesker

Med denne overskrift, som dels er en af
vores værdier, dels årets tema i kirken, vil jeg
gerne beskrive vores formiddagscafé.
Vi mødes en flok - fra godt 20 til op til 35
hver onsdag formiddag kl 9.30 (nogle lidt
senere) - til rundstykker og kaffe.
For mange er det nok ugens højdepunkt, da
vi her har et samvær og fællesskab, der
betyder rigtig meget. Det bryder den daglige
trummerum - måske ensomhed - og gør, at
man får snakket med både kendte og nye
mennesker.

En person, som fornylig er begyndt at
komme, sagde: “Jeg er så glad for den
kontakt til kirken og jeg glæder mig til hver
gang”.
Vedkommende er nu også begyndt at komme

om søndagen og nyder, at “glemte” bekendte
fra arbejdslivet og andre kommer hen og

hilser, og man får en
opmuntrende snak.
Flere “nye” er kommet
til det sidste år!

For os, der er en del af
kirken, er det utroligt
givende at være med til
at skabe rammen til at
kunne formidle Guds
kærlighed og måske
også af og til få en lidt
dybere snak om livets
mening og udfor-
dringer.

Noget, som har løftet
den mulighed, er, at
hver den første onsdag
i måneden har vi en
“minigudstjeneste” på
1/2 time, hvor vi
synger sammen
(kendte salmer og
sange med musik til),
og Charley kommer
med en betragtning
om livet og dets udfor-

dringer og peger på Guds plan og hjælp ind i
den enkeltes situation. Her slutter vi altid
med sammen at bede Fadervor.
Der er stor tilslutning til de samlinger!

Den sidste onsdag i måneden har vi forskel-
lige arrangementer som f.eks. besøg i
Bindeballe købmandsgård, bankospil,
fortæller time og sangtime.

Vi er taknemmelige og opfordrer flere fra
kirken til at dumpe ind og være med at “løfte
livet” for andre.

Gruppen bag formiddagscaféen er Heidi
Pascu, Bente Kalø, Britta Kristensen, Charley
Stephansen og Tove J. Andersen.

LIVGIVENDE FÆLLESSKAB
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MED GUD OG MENNESKER

- med et gavebrev kan
du trække hele beløbet

fra i skat - så længe
det ikke overstiger

15% af din indkomst



VI ER I BEVÆGELSE
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I G-teamet er året gået med at komme i gang efter 2 år
med corona. Vi har holdt mange forskellige gudstjenester i
den periode og der er mange ting vi har prøvet som aldrig
ville have kommet på tale at prøve i ”Fredstid”. Det har vi
flere gange haft oppe at vende og vi har evalueret på hvad
der giver mening at holde fast i fremadrettet.

Streaming er kommet for at blive for nu i hvert fald. Det
fungerer godt og teamet omkring dette arbejder godt
sammen. Det giver en ny platform, som vi under
Gudstjenesten selvfølgelig skal være opmærksom på uden
at dette tager fokus fra nærværet i kirkesalen. Der er
stadig udfordringer, vi arbejder med så som ting, der
spontant opstår under en gudstjeneste, hvor vidt, det skal
streames eller ikke. Men ellers er vores arbejde i bevægelse
hele tiden og vi lærer nyt fra andre kirker, som vi tager
med ind som inspiration til at gøre vores egne
gudstjenester bedre.

Der er i sidste halvår arbejdet sammen med ”Mission
Possible” gruppen om at få Mission bedre ind på vores
gudstjenester. Det er ført til at vi fra nytår har et
missionsfelt i fokus hver måned, både på selve
Gudstjenesten men også med en stand i Hall’en hvor der
kan informeres om arbejdet og evt. sælges ting til fordel
for feltet. Vi håber at det kommer til at fungere godt og at
det giver et løft til vores missions felter.

Alle sammen Gudstjenesterne har fået deres eget team som
helt har fået ansvaret for de gudstjenester. Det er med
Børne- og Familiemedarbejderen i spidsen og med alle
generationer repræsenteret. Det har vi allerede set frugten
af, ved et par gudstjenester og vi ser frem til mange flere
Gudstjenester som er lidt anderledes.

Senest er Rebekka Sloth og Viktoria Dam blevet en del af
G-teamet, som i øvrigt består af Charley Stephansen,
Henrik Dam, Anni Schrøder, Ina Christesen, Johannes
Johansen, Annette Lundgaard, Heidi Kjeldgaard, Kristian
Sloth og Margit Jul Hansen/Rita Belland… så 2023
HereWeCome.

I lovsangsgruppen ønsker vi at være med til at lede
mennesker i lovsang til Gud. At vi alle får mulighed for at
rette fokus mod vores Far i Himlen, der giver liv (i
overflod).
Vi tror på, at det er Guds vilje at være hos og tale til os,
også i gudstjenesten og hvor vi ellers samles om Ham.

Vi samles i lovsangsgruppen hver anden onsdag fra 19-21.
Vi deler indledningsvist liv, Guds Ord, beder sammen,
hvorefter vi øver til gudstjenesterne.
Inden gudstjenesten øver vi igen en times tid.

Vi er 11 i gruppen i alt. Den er repræsenteret af sangere,
musikere og lydfolk. Vi giver hinanden indbyrdes feedback
og inspiration og har også mulighed for inspiration udefra.

Hvis man ønsker at være med i lovsangsgruppen har vi en
lille optagelsessamtale og evt. musikalsk prøve. Det kræver
blot en henvendelse til Rita Belland eller Margit Jul
Hansen.

I menighedsrådet er det Ina Skov Christesen og Linda
Augustinus, som er vores kontaktpersoner. Rita og Margit
mødes med dem m.fl. ca en gang i kvartalet og planlægger
og taler om forskellige emner.

En hilsen med ordet fra Matt. 18, 20: “For hvor to eller tre
er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem.”

VI RETTER
FOKUS
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HVORFOR SNAKKE OM VÆRDIER I FAMILIEN?

Hvilke værdier er vigtige i din familie, hvor bæredygtige
er de og hvorfor overhovedet snakke om værdier i
familien.

Sammen med familierne har vi i Levende Tro udvalget
afholdt en aften, hvor hver familie skulle prøve at finde
frem til 3 værdier, som de kunne nikke genkendende til
og som de gerne vil, der gennemsyre den hverdag
hjemme hos dem som familie. Det kan være værdiord
som gæstfri, optimisme og indflydelse. En ting er at finde
frem til ordene, med lige så vigtig er det at beskrive, hvad
ordene så rent praktisk betyder i dagligdagen. Jamen
hvorfor arbejde med værdier i familien? Det er for at
hjælpe den enkel familie til at finde sit eget værdimæssige
ståsted, som kan være en stor hjælp i hverdagen, til at
finde ud af hvad er rigtig og forkert for vores familie og
ikke alle mulige stemmer, som lyder i dagens Danmark.

Vores værdier hjælper også os som forældre, til at ville
vores børn og unge det bedste, at give dem noget
værdifuldt med i hverdagen. Men puha hvordan agerer vi
som mor og far, når vores børn bliver teenager og vi

stadigvæk gerne vil være en stemme ind i deres liv, på en
god og konstruktiv måde? I efteråret havde vi inviteret
forældrene til en dialog aften, netop om dette, hvordan
forholder vi os til….. skal de betale for at bo hjemme når
de er 18 år, hvad med når de får en kæreste, kan vi tvinge
dem med i kirke. En rigtig god aften, hvor der ikke var
noget facit, ud over en åben og god snak omkring
bordene. Værdierne kommer også i spil sådan en aften,
hvor det ofte er ud fra dem, at man som forældre træffer
sin valg i hverdagen.  Det har været med til at vi her i
starten af 2023 afholder en aften med hvor vi har fokus
på hvordan kan vi påvirke med respekt.

Vi har brug for hinanden og vide at vi ikke står alene med
det at være familie på godt og ondt. Levende Tro udvalget
har et stort hjerte for at være med til at støtte og hjælpe
familierne anno 2023, hvor det både er til ånd, krop og
sjæl.

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

”Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til
hinanden.”

Vi er taknemlige for at vi igen frit har kunnet aflægge besøg. Der er
blevet delt blomster og hilsner ud til fød-selsdage og jul. Og aflagt
sygebesøg.

Vi har haft ”gi en hånd til Grindsted/Billund kommune” Vi oplevede
gensidig glæde ved at hjælpe. Det er meget positivt at så mange unge
både fra kirken og ”ungenetværket” bakker op.

I besøgstjenesten har vi nogle faste, vi besøger, og mange er også glade
for spontane besøg. Vi vil gerne kunne vise Guds kærlighed til endnu
flere, der af en eller anden årsag sidder alene. Så meld dig gerne.
Man bliver selv glad af at glæde andre! Vi vil rigtig gerne ha hjælp af I
unge - det er så godt med et -friskt pust- på tværs af generationer.

Der ydes også stor omsorg på andre måder i vort fællesskab, som f.eks.
gennem det diakonale arbejde, hvor vi gennem arbejdsfællesskab støtter
op om hinanden.

Omsorgsgruppen består af Puspa, Erna Pedersen. Britta Kristensen.
Inger Jørgensen. Charley Stephansen. Johannes Johansen, Marien van
Beest og Kirsten Hansen.

GENSIDIG GLÆDE VED AT HJÆLPE



IMØDEKOMMENDE OG BEHJÆLPELIGE

Velkomsteam er altid på om søndagen,
ved koncerter samt andre større
arrangementer i kirken, hvor det
forventes at der kommer gæster. Vores
funktion er b.la. at være
imødekommende og få hilst på dem,
der kommer i kirke, at være
behjælpelig overfor folk der kommer,
at besvare spørgsmål vedr.
arrangementer i kirken, at finde tolk
hvis der skal tolkes til en gudstjeneste
og mange andre opgaver i samme stil.
Teamet består af 11 personer.

I år har vi forsøgt at opdele os i 2 hold,
så man enten er på som velkomst eller
er “springer”.
“Springer” har til opgave at være
opsøgende i.f.t. nye besøgende i
kirken, samt hvis nogen har brug for
hjælp til noget. Velkomst er den
person, der står i informationen ved
indgangen og byder velkommen.

I år har vi også fået blå veste med navn
på for at tydeliggøre vores funktion.
Det har givet god respons især for
gæster, at vi bærer veste, så vi udadtil
viser, at man kan spørge
velkomstteamet om praktiske ting.

Teamet mødes ca 1 gang i kvartalet og
evaluerer, hvad der fungere godt samt,
hvad vi kan justere på for at få
tjenesten til at lykkes endnu bedre. Når
vi mødes deler vi også de små gode
oplevelser vi har haft i.f.m. vores
funktion i kirken. Flere har oplevet
Guds inspiration til at snakke med
nogen og været opmærksomme på
hvem Gud leder den enkelte hen til,
når den blå vest bæres i kirken.

I det kommende år vil vi gerne udvide
velkomstteamet med et par stykker
mere. Især til informationen som
velkomst mangler vi 1-2 mere, som vil
være en del af vores dejligt lille team.
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Endnu et år er gået i vor dejlige kor. Dejligt frie af coronaens
lænker, med plads til et tættere fællesskab, noget vi virkelig
har nydt. Vi har virkelig kunnet udfolde os som ønsket uden
at skulle sidde med afstand og synge. Vore aftner er fyldt
med sang, smil, alvor og skøn samvær over en kop kaffe.

Dog har 2022 ikke været uden en vis bekymring. Dalene
medlemstal og indtægter fra optrædener, har medført et
langt større underskud end tidligere. Vær gerne med til at
bede om, at mange flere må få lyst og mod til at være en del
af vor skønne gospelfamilie. Måske det kunne være noget
for dig, der læser?

Vi har haft to rigtig dejlige gospelgudstjenester, og den sidst
med hjælp af fantastiske musikere. Det var virkelig en
fornøjelse, som vi håber kan blive en fast tradition. Som-
meren 2022 deltog vi også nede på torvet i det store telt,
hvilket var en rigtig god oplevelse. Faktisk fik vi også 2 nye
medlemmer af koret efterfølgende. Her efter jul er der også
startet et par nye op, så håbet lever stadig om et større kor.

Marts byder på en længe ventet korweekend til Fredericia
Gospel Workshop. Derudover håber vi på et par koncerter,

deltagelse i Stafet for livet og ellers bare rigtig dejlige
koraftner.

Vi ønsker at kendes på, at vi er med til at sprede glæden ved
troen på Gud og livet med Gud gennem dejlig gospelsang.
Tak for al den støtte vi får fra kirken. Vi er stolte af at være
en del af Vestermarkskirken.

KAFFE, SMIL, ALVOR OG SKØN SAMVÆR
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DET MINDRE OG DET LIDT
STØRRE FÆLLESSKAB

Jeg er stadig glad for at være pedel i kirken. Grethe har
ligget i sengen hele året, og det har betydet at jeg ikke kan
være så lang tid væk ad gangen. Men det er dog rart at
have noget at skulle tage sig til indimellem.

I løbet af året har der været forskellige ting der har trængt
til at blive ordnet: Dørene i vindfang, lamper uden for,
lamper i fløjen, opvaskemaskine, m.m. Jeg sørger fortsat
for indkøb af rengøringsmidler, og der har i år, på grund
af corona, været rigtig meget at få styr på.

Jeg sørger for at der hele tiden er fyldt op med sprit og
sæbe. Ellers er der alt det daglige vasketøj m.m. som jeg
tager mig af. Vi har under nedlukningen gjort hovedrent i
hele kirken.

På forskellige hverdagsaftner mødes der gruppe af
personer i forskellige hjem, hvor der tales tro, deles glæder
og sorger med hinanden og man udfordrer hinanden. Det
mindre fællesskab kan noget, i forhold til at skabe en åben
dialog om forskellige emner, hvor der også er plads til at
lytte til hinanden og ikke mindst stå sammen i bøn.

En af de grupper, som mødes en hverdags aften er
boggruppen, hvor Den gode samtale starter kl. 19.00 hver
anden mandag i fløjen og hvor vi reflekterer, griner og
sammen bliver klogere på det, vi har læst. Vi topper med
kaffe og kage, som vi skiftes til at medbringe.

En anden gruppe som mødes en hverdagsaften er
Strikkeklyngen.  De er en lille trofast flok, der lader
strikkepindene eller hæklenålen arbejde den sidste onsdag i
måneden i et privat hjem. En enkelt kan dog ind imellem
medbringe et broderi, men der findes jo også andre hobbyer, så
du skal være velkommen til at få en plads i sofaen og senere til
en kaffetår. Vi deler et ord - et digt - en andagt eller hvad, der
ligger på hjertet netop den aften.  Vi er ikke tabt bag en maske,
så kom bare og få hjælp til …

En tredje gruppe er forholdsvis ny, mødes en tirsdag aften.
Hanne og Gert Kruse er sammen med Charley om at lede
denne gruppe. De er nye smågruppeledere og de fortæller at en

af grunden til at de er smågruppledere er, at ”

Ja, så i løbet af en uge, mødes forskellige smågrupper og deler
liv med hinanden. I 2023 vil det være fedt at se at endnu flere
fandt vejen til de mindre fællesskaber, som virkelig kan noget,
som det store fællesskab ikke kan.

HOVEDRENGØRING
I HELE KIRKEN
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Så gik endnu et år. Det føles ikke lang
tid siden at vi tog hul på 2022, men
når jeg kigger tilbage, er der alligevel
sket en masse på børne og ungefronten
i Vestermarkskirken.

Den enkelte arbejdsgren har deres
egen beretning, så her kan du blot læse
om nogle af de fælles ting. Vi har nydt
at coronaen har løsnet sit greb og gjort
det muligt at køre på i et højere gear.

I sommerferien havde vi et lego-event
for alle byens børn,  hvor vi fik bygget
en togbane med mange fantasifulde
tog og vogne samt en lego-friends-by.
I december havde vi en julehygge dag,
hvor byens børn havde mulighed for at

komme og lave gaver til venner og
familie, samt hygge med risengrød og
småkager. Det er fantastisk at opleve
hvor mange børn, der ellers ikke har
deres gang i kirken, der kommer forbi
til sådanne aktiviteter.

Vi har lagt en del tid i arbejdet med ny
legeplads og i skrivende stund kan
gravearbejdet begynde når som helst.
Vi glæder os til at få udvidet
sandkassen, skiftet gyngestativ, lavet
en bakke med rutsjebane og en
balance-bane. Når tid og økonomi
tillader det, har vi mange drømme om
hvordan legepladsen kan blive endnu
bedre og sjovere for alle vores børn og
unge.

I oktober deltog vi en kommunens
fritidsdage, hvor vi præsenterede vores
arbejdsgrene ved et åbent hus-
arrangement. Besøget var begrænset,
men nogle børn fik øje på os og
startede efterfølgende i børneklubben.
Desværre var 2022 også året hvor vi
lukkede vores spejderarbejde. Vi kan
med glæde se tilbage på alt det, som
spejderarbejdet har gjort for mange
børn. Denne opgave har vi heldigvis
flere andre arbejdsgrene, der er klar til
at løfte.

Vi glæder os til i 2023 at nå endnu
flere børn med Guds kærlighed, smil
og sjove aktiviteter.

GUDS KÆRLIGHED, SMIL
OG SJOVE AKTIVITETER

”
kommentar fra en mor, som kommer
sammen med hendes 2 drenge om
tirsdagen i legestuen.

I september fejrede legestuen 2 år, og
fantastisk at tirsdag formiddag efter
tirsdag summer fløjen i
Vestermarkskirken af liv og glade
dage. Ja, indimellem overvejer vi er
lokalerne ved at være for små 12
Når der er omkring 20 børn i aldrene
8 måneder til 5 år, +
forældre/bedsteforældre.

I årets løb har der været afholdt

fastelavn, bålhygge, naturbingo,
cykelbane, motorikbane, så
kasse, kreativitet  i forskellig
afskygninger, julebageri… Mere
eller mindre hver tirsdag er der
en fælles aktivitet som børn og
voksen frivilligt kan deltage i.

Hver tirsdag holder vi en lille
samling, hvor vi synger sammen.
Synger sammen om at Jesus
elsker alle børn, at de er skabt af Gud
og Gud kan li at de er sprællevende og
fuld af godt humør, m.fl. Altid en rigtig
skøn samling, hvor børnene bare er
med og er aktive. Det er en fornøjelse
at opleve at børnene fra gang til gang,
fanger mere og mere hvad der sker
m.m.
Derudover er der altid en lun bolle til

formiddagskaffen, som nydes af både
børn og forældre.

Sådan en tirsdag formiddag er fuld af
masser af små hygge stunder, smilene
bliver bragt frem på læberne. Og vi ser
frem til endnu flere hyggestunder i
2023 og hvor vi glæder os helt vildt til
at den nye legeplads skal indvies…

MASSER AF SMÅ
HYGGESTUNDER
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VI SYNGER
EN MASSE

Vi mødes så vidt muligt første søndag hver måned i F1
(første rum til højre i fløjen) - enkelte gange rykkes
musikalsk legestue til søndagen efter.
Rummet er indrettet med bløde gulve og masser af
spændende legetøj for de mindste. Børnene har altid en
forælder, søskende eller bedsteforældre med.

Vi synger en hel masse og hører en lille bibelhistorie,
hvorefter der er god tid til leg.

Vi er som regel ikke så mange, så det hele foregår i en
afslappet atmosfære, hvor vi nyder børnenes glade leg, og
at de voksne har tid til at snakke.
Er børnene til lidt mere halløj, er det muligt at trække ind
ved siden af i F2, som er indrettet med blød gulv,
rutchebane, puder osv.

Man medbringer selv lidt at spise, hvis man ved at ens
barn trænger undervejs.

Vel mødt til de mindste i kirken.

JESUS
ELSKER DEM
LIGE NETOP
SOM DE ER

Søndag formiddag summer fløjen af glade og forvent-
ningsfulde børn i alderen fra 4 år til 11 år, der mødes i F3
til børnekirke efter at have været med på den første del af
gudstjenesten.

Børneantallet svinger fra gang til gang. Der er mellem 4 –
15 børn, der samles om søndagen. Vi nyder tiden sammen.
Uanset om der er 4 børn eller flere – så er det fedt at få lov
til at være sammen med børnene og dele bibelhistorie og
tro med dem. Det er dejligt med de små snakke, der
kommer hen over bordet, når der bliver spist et stykke
æble eller lavet en perleplade, det kan være næsten alt
mellem himmel og jord.

Jeg er dybt taknemlig for den fleksible børnekirkeleder
gruppe, som søndag efter søndag stiller sig til rådighed og
giver det bedste af det bedste til børnene, der deltager i
børnekirken – nemlig at Jesus elsker dem lige netop som
de er. De er klar uanset om der er 4 eller flere børn og
lader sig ikke slå ud af den store aldersspredning.

I året, der ligger foran os, vil vi fortsat holde fokus på at
skabe trygge og hyggelige rammer for børnene, hvor der
kan snakkes om Gud og hverdagen. Derudover vil vi se
lidt på de fysiske rammer i F3. Vi tror det er tid til en lille
makeover.

Til slut TAK til jer forældre som sender jeres børn i
børnekirken. Uden dem var der jo ikke nogen børnekirke.



SIDE 19

VESTERMARKSKIRKENS ÅRSRAPPORT 2022

2022 betød første hele år med Kids Fun Night efter
”you know what”! Teamet bag havde meddelt at de
stoppede til sommerferien så der skulle findes andre til

at overtage stafetten. Kristian Sloth meldte sig og
samlede et team som fulgte med bag kulisserne i
forårets 2 aftner. Herefter tog de over fra
september/december. Kids Fun og Christmas Fun har
samtidig fået samme ledergruppe så de kører som et
fælles oplæg 4 gange om året.

I første omgang arbejder vi med showet og kører de
øvrige aktiviteter lidt, som vi plejer. Vi vil gerne have
lige så høj Jesus faktor som vi har show faktor.
Samtidig vil vi arbejde på et fælles tema for et helt år ad
gangen så der bliver et gennemgående tema i både
sange og bibel fortælling. Håbet er, at vi med tiden kan
få både en Sang-, Drama- og Dansegruppe op at stå,
som medvirker de 4 gange om året. Her vil det være
oplagt at invitere deltagerne med, når de bliver for
gamle til at deltage. Så kan de fortsat komme, men
bliver en del af teamet, der laver showet. Det bliver
spændende at arbejde videre med.

Vi har også hævet alderen fra 5. til 6. klasse for at give
en nemmere overgang til Rizky, hvor de jo kan gå hele
det sidste år, de kan komme til Kids Fun. Der er faktisk
en stor gruppe 6. klasser, som trofast kommer, så der
er helt sikkert et grundlag for denne gruppe.

I slutningen af året gik med at planlægge kids Fun on
tour, da vi havde sagt JA til at komme til Aabenraa og
hjælpe dem i gang med Kids Zone. Det bliver 2 gange i
det nye år, vi pakker vores udstyr ned og tager afsted
med en god flok fra Grindsted.

JESUS FAKTOR OG SHOW FAKTOR

I 2022 har Teenkirken igen sørget for at teenagere har
kunnet få Guds ord på en nærværende og aktuel måde, og
på samme tid opleve, at de kan dele tanker og tro med
jævnaldrende.

De ældste tog afsted på efterskole i sommers, og efterlod
derved et tomrum, men som det så tit sker i dynamiske
fællesskaber, så er der pludselig nogle nye som dukker op,
og nogle andre får lov at fylde mere, og vi får nye sider af
teenagerne at se.

Vi er typisk en flok på 7-15 teenagere, alt efter om der er
nogle hjemme fra efterskole Sommetider kan vi også
”bare” være to, men det giver andre muligheder som f.eks. at
bede for hver enkelt eller virkelig få snakket i dybden, om
hvad der rører sig i deres liv/hverdag.

Vi vil i det kommende år, have fokus på at skabe trygge
rammer i vores Teenkirke, så vi sammen kan udfordre og
styrke vores tro. Det gør vi bla. ved at bruge en nogenlunde
fast struktur, ved at gøre plads til forskellige meninger/tanker
og ikke mindst gennem sjov og leg.

Vi er lige nu fire mandlige ledere, hvilket fungerer rigtigt
godt, men vi håber på at Gud vil kalde en kvinde, til at indgå
i arbejdet, så andre perspektiver af livet og troen kommer i
spil.

For ikke længe siden tog en teenager fat i mig efter vi havde
bedt sammen, ”Thomas! Jeg har lyst til at vi samler jer teen
ledere og jeg beder for jer” Fantastisk at de også giver til os
ledere!

DYNAMISK FÆLLESSKAB
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Det var et af svarene, da børnene i børneklubben fik
spørgsmålet, ”hvad er det bedste ved at komme i
børneklubben?”
Det hele indebærer:
● at man kan lege sammen, får nye venner.
● maden, at vi får noget at spise og hygger os med det
● kreative ting, at indimellem laver vi kreative ting.
● at vi lærer om Gud og Jesus.

Det er vist den bedste beskrivelse vi kan få af børneklubben,
fortalt af børnene selv.

Vi mødes om mandagen fra kl. 15.30 – 17.00 og der
kommer mellem 5 – 12 børn i aldrene 5-12 år. Det er en
skøn gruppe børn, som nyder fællesskabet omkring bordet,
hvor vi får en bolle eller 2, snakke om det som rører sig hos
dem lige nu. Inden vi går i gang med dagens aktivitet, læser
vi en historie fra biblen og snakker lidt om det læste. Og
slutter snakken af med 30 sekunder stilhed hvor de selv kan
fortælle Gud, hvad de har på hjertet og slutter det hele med
en fælles bøn. Børnene har mulighed for at sige, hvis der er
nogen eller noget vi skal bede for.

Vi har i årets løb, oplevede flere børn som er kommer og er
nysgerrige på børneklubben, nogen bliver hængende andre

ikke… Fantastisk at der hver mandag kommer en gruppe
børn, drenge og piger, som hygger sig og nyder fællesskabet
med hinanden.

Der er mange stjerne stunder sådan en mandag eftermiddag,
som f.eks når en dreng siger: kan vi ikke godt læse 2
historier fra biblen i dag, eller kan vi ikke godt lege gemme-
leg?… ja mandage i børneklubben er fuld af mange små
stjerne stunder og DET HELE oser af fællesskab og nærvær
OG det alt sammen er MED GUD i midten. Og vi i børne-
klubben ser frem til endnu flere stjerne stunder i 2023…

DET HELE

I Vestermarkskirkens Gokartklub (VGK) oplever vi at 2022
har været et specielt år. Det har været et specielt velsignet år,
fordi vi har oplevet en søgning til klubben, som vist ikke er
set siden de første år af klubbens historie. Dette bekræfter os
i, at det er en vigtig arbejdsgren, hvor vi på en hel særlig
måde får lov til at møde både børn og forældre. Ikke møde
dem med løftet pegefinger, men møde dem i kærlighed og
omfavnelse af alt, hvad de kommer med.

Vi tog en chance ved opstarten af sæson 2022 og søgte

gokart licens til lidt flere gokarter, end vi plejer. Vi har jo i
mange år haft andre klubber at køre imod, men alle de
kommunale ungdomsklubber er stoppet med gokart af
forskellige årsager. Derfor er der ikke andre klubber at
konkurrere imod og konkurrence er jo trods alt en del af
motorsporten. Vi valgte derfor at forsøge os med 8 gokarter
i alt. Fire 60 ccm og fire 100 ccm. Dette fungerede godt,
bortset fra transporten fra kirken til banen og opbevaring i
kirken. Vi fandt nogle gode løsninger og da vi skulle på
værkstedet, valgte vi at dele dem op i to hold, sådan at alle
kørere på 60 ccm møder klokken 16:45 til 18:15 og kørere
på 100 ccm møder klokken 18:30 til 20:00. Dette har
fungeret fint.

Alt dette kan kun lade sig gøre, fordi der er en stor flok
ledere som er 100% i opgaven. Det er en fornøjelse at være
en del af denne lederflok.
Så vi er mega tændt på at starte op her i 2023. Der er så
mange ting, som Gud vil med det her.

Bed om visdom til os ledere. Visdom til at møde børn og
forældre i Guds kærlighed og visdom til at se Guds veje i
fremtiden for VGK

MEGA TÆNDT PÅ 2023
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Vi har haft en rigtig godt år i Rizky. Vi har lavet en
masse sjov. Vi har blandt andet lavet glidebane,
som var et kæmpe hit, og da der her til vinter kom
sne, har vi været ude og have det rigtig sjovt.

Vi kører efter rock solid programmerne, som har
et fedt indhold hvor legene giver mening i forhold
til et tema, så der bliver holdt en rød tråd gennem
legene. Vi holder ”ugens tanke”, som er en
andagt, der giver mening i forhold til emnet.

Vi startede året med ca. 12 deltagere, hvor der så
var nogle der tog på efterskole. Men efter
sommerferien var der nye til at træde ind, så der er
ca. 12 deltagere som kommer flittigt.

Vi har en masse sjove lege, gemmeleg, sild i en
tønde, gulvvask og capture the flag er et hit. Vi er
glade for at kunne samle teenagere og have en fest
hver torsdag sammen med dem.

Højdepunkterne fra i år har været, skøjtning,
Lazer game, glidebane, sjov i sneen og kæmpe

bordfodbold. Vi ledere nyder at lege med
deltagerne og have det sjovt. Planerne i 2023 er
først og fremmest at have det sjovt med
deltagerne.

Vi har nogle vilde planer med programmet hen
over sommeren og håber på det bliver en stor
succes.

FEST HVER TORSDAG

2022 har været et år med nye bekendtskaber,
seriøsitet, men også med plads til sjov og leg. Vi
har i GROW haft flere talere forbi i løbet af
året, og gennem året har vi haft fokus på
forskellige emner så som motivation, fællesskab,
grænser og vandring med Gud. Vi har nydt en
masse god lovsang og derudover har vi været
ude og besøge flere fra menigheden, været ude
af huset og haft nogle forskellige løb.

Der er i midten af 2022 kommet en god flok
hjem fra efterskole, og vi har derfor enkelte
gange haft et deltagerantal på omkring 35. Vi har haft et meget
svingende antal på mellem 15 og 30, men som oftest har det
ligget på omkring 20 deltagere.

Vi har i slutningen af 2022 haft en BZ-uge, som var en stor
succes, hvor vi var en 30-40 deltagere i løbet af ugen, og vi har
nydt godt af hinanden selskab. Derudover har vi i løbet af året
også haft flere arrangementer om fredagen, hvor vi også har
mødt stor opbakning.

Vi slutter 2022 af med, at Johanne træder ud af ledelsen. Det

er derfor planen, at der skal nogle flere ind i ledelsen, hvilket vi
ser frem til.

Vi ser derudover frem til fortsat at opleve Guds nærvær i
2023, og se hvilke planer, der er for vores fællesskab.
Derudover glæder vi os til næste skoleår, hvor vi kan sende
flere af vores deltagere på efterskole, og hvor der også kommer
nogle tidligere deltagere hjem.

2022 har været et godt år, og vi glæder og til at se, hvad 2023
har at byde på.

VANDRING MED GUD
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Så skriver vi 2023, et nyt år er os givet, og vi venter
stadig på, at Gud skal komme og hente os hjem.
Mens vi venter, er det vigtigt at vi hører, læser,
snakker, lytter og beder om/til ham.

I bogsalget er vi så heldige, at vi kan være med til at
viderebringe budskabet om hans kraft, nåde og
frelse igennem fx børnebøger, romaner, Bibelen,
faglitteratur og skønlitteratur. Vi kan også bidrage,
når der skal bringes glæde til andre igennem en

kærlighedsgave f.eks. en engel, der lyser i mørket,
et smykke, billede med et skriftsted og
meget mere.

Vi glæder os over, at I bruger og støtter op om
bogsalget, tak for det.
Vi prøver hele tiden at forny os, så det altid er
spændende at komme ind og kikke til os. I år har vi
blandt andet fået billeder med skriftsteder fra
”Guds ord på væggen”.  Gå gerne ind og kik på
deres hjemmeside, så kan vi bestille hjem til jer.

I december måned havde kirken en ”hytte” nede på
torvet. Her havde vi også nogle ting med fra
bogsalget.
Vi har haft en omsætning på 25.670.95 med et lille
positivt resultat, hvilket vi synes er fantastisk.

Personalet er pt. Gitte Johansen, Inger Jørgensen,
Anni Pedersen, Britta Kristensen og Kirsten
Højgaard. Kontakt os gerne ved spørgsmål, eller
bestillinger, også uden for åbningstid, så finder vi
sammen en løsning.

GLÆDE TIL ANDRE

ENERGI OG LIVSMOD
I seniorgruppen Refo har vi igen haft et godt år med
gode foredragsholdere.

Vi har været omkring mange forskellige emner og
fortællinger, som har været tros styrkende, givet energi
og livsmod.
Vi er ca. 25 til 30 til møderne og samles almindeligvis i
cafeen den første torsdag i måneden kl 14.30.

Til Udflugten i sensommeren var der igen stor
tilslutning, og vi havde en dejlig dag med højt humør.
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MISSION POSSIBLE
For at holde fokus på vores missionsprojekter i
Vestermarkskirken, er det vigtig med en fornyet
indsprøjtning af entusiasme. I Mission Possible-
gruppen var vi samlet for at inspirere hinanden. Vi
blev enige om, at vi i vores kirke har mange gode og
støtteværdige missionsprojekter.

De projekter, som vi kalder vores egne projekter, er:
● AidsCare, hvor man har fokus på børn fra

aidsramte familier i Thailand.
● Assist-Banglakids, hvor der arbejdes i

Bangladesh for at give børn fra udfordrede
familier mulighed for at få skolegang,
kristendomsundervisning og uddannelse.

● Assist-WutomiAgri, som handler om en
landbrugsskole i Mozambique, hvor elever fra
mindre landsbyer får en landbrugsuddannelse
og kan blive et forbillede på, hvordan man kan
starte sin eget virksomhed.

● BørneBussen, et fantastisk initiativ, hvor bussen
bruges til hjælp til kirkers børnearbejde og til
mangeartede events for at fremme evangeliet.

● Open Doors, organisation som hjælper forfulgte
kristne i hele verden.

Sammen med gudstjeneste-teamet er det aftalt, at
hver af disse missionsprojekter får en måned ad
gangen, hvor der skabes opmærksomhed på
missionsprojektet med forskellige aktiviteter. Dvs. at
i løbet af måneden bliver der lejlighed til at give
information på en gudstjeneste, og i hall’en kan
opstilles informations PR og eventuelt også et lille
salgsbord til fordel for projektet. De
projektansvarlige er selv initiativtagere til de
forskellige tiltag. Der kan også i samme måned
inviteres til caféaften og lign., hvor projektet
udbredes mere.

Mission Possible håber på, at menigheden i
Vestermarkskirken får en fornyet interesse for
mission, som er en vigtig sag! Har du lyst til at være
med i en arbejdsgruppe under et af projekterne, så
spørg.

Mission Possible vil gerne være med til at opfylde
den befaling, som Jesus selv gav os i Mattæus 28,19:
”Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til
mine disciple”.

- det koster 137 kr. om dagen af forsikre Vestermarkskirken
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