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VESTERMARKSKIRKEN
Nymarksvej 3. 7200 Grindsted
info@vestermarkskirken.dk
Vestermarkskirken.dk
Bank: Vestjysk Bank
Konto nr. 8210 0740002341
Mobilepay 41220

Vestermarkskirkens er en åben kirke, der
byder alle velkomne. Vi er en selvstændig
kirke, der selv er ansvarlig for indhold, stil,
økonomi, ansættelser m.v.
Vestermarkskirken vil gerne kendes på
,
værdierne
, en
,
og at være
.
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KONTAKTPERSONER
Præst Charley Stephansen
Tlf. 2588 3386.
charley@vestermarkskirken.dk
Ungdomspræst Allan Hansen
Tlf. 5049 8277
allan@vestermarkskirken.dk
Børne og familiemedarbejder Mette Sloth
Tlf. 2089 0655
mette@vestermarkskirken.dk
Diakonimedarbejder Gitte Johansen
Tlf. 7179 2225
gitte@vestermarkskirken.dk
Administrativ koordinator Peter Bergholt
Tlf. 4098 3678
peter@vestermarkskirken.dk

Vestermarkskirken har samme
trosbekendelse som folkekirken og
samarbejder med de øvrige kirker i
Grindsted og omegn. Vi har som kirke et
arbejdsfællesskab med en række andre
kirker i Danmark, Evangelisk Frikirke
Danmark. Læs mere på
evangeliskfrikirke.dk. På verdensplan er
kirken repræsenteret i mange lande og
har et aktivt internationalt missions- og
nødhjælpsarbejde.

Regnskabsfører Kirsten Dam
regnskab@vestermarkskirken.dk

Formand for Børne & Ungdomsarbejdet
Lisbeth Christensen
Tlf. 2344 9009.
bus-formand@vestermarkskirken.dk

Fordele ved at tro - ud
over det evige liv

Til glæde for
mennesker og maver

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

Bønnekæde Tove Andersen
Tlf 5313 0535.
tovejulandersen@gmail.com
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Café Nymark - Caféleder Allan Hansen
Tlf. 2896 1140
cafe@vestermarkskirken.dk

Omsorgsarbejdet Britta Kristensen
Tlf. 5042 5228.
omsorg@vestermarkskirken.dk

Det bevæger mig når
jeg mærker Guds
nærvær

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

Kirkemagasinet udkommer 4 gange om
året i starten af månederne januar, april,
juli og oktober.
Deadline for indlæg til Kirkemagasinet er
d. 1. i måneden før udgivelse (1. december,
1. marts, 1. juni og 1. september).
Redaktionsgruppen modtager meget gerne
konstruktive idéer og forslag til indhold,
teamer og udformning samt indlæg, der
ønskes trykt i Kirkemagasinet.
Redaktionen bag Kirkemagasinet er:
● Susanne Kortegaard
fam.kortegaard@gmail.com
● Peter Bergholt
peter@vestermarkskirken.dk
● Marien van Beest
marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen
charley@vestermarkskirken.dk

Gospelkoret Lene Terkelsen
Tlf 2982 8487.
dklenter@lego.com
ReFo (serniorgruppe) Gert Kruse
Tlf. 3029 7742
ghg.kruse@gmail.com
Søndagsbrev og nyhedsmail
Mona Bergholt
Tlf. 2073 5063
nyhed@vestermarkskirken.dk

Forsidefoto: Vestermarkskirkens Gokartklub
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Mette Sloth
Allan Hansen

Årets konfirmander i VMK, har sat ord
på nogle af de aftryk der er blevet sat i
dem, i deres tid som konfirmander.
Disse aftryk er livsvigtige, i deres vandring her i livet – og
tænk hvilke aftryk de allerede sætter.
Det får os til at stille spørgsmålet: Hvem har sat aftryk i
dit liv? Hvem lader du sætte aftryk i dit liv? Er du
opmærksom på de aftryk du sætter?
Den der har sat det allerstørste aftryk, er GUD. Gud har
sat et kæmpe aftryk, som du og jeg kan vælge at tage
imod.

”Jeg har fået en stærkere
tro på Gud og at Gud er der
for alle.”
”Det at følge Jesus, er at tror
på ham og at vi elsker
hinanden”
”Han elsker mig uanset
hvad, hvis det er jeg ikke
føler mig elsket så ved jeg at
han elsker mig.”
”Jeg har fundet ud af, at han
gerne vil bruge mig / os
selvom vi er børn.”

Som vi bliver mindet om i Johannes 3, 16–17. Hvor især
vers 17, er for os der gerne skal høre ting et par gange –
en slags fodnote for at præcisere hvad der blev sagt i v.
16!! – GUDs formål med at sende Jesus var at redde DIG! –
SIKKERET et aftryk at sætte.
Fordi du først og fremmest er elsket, du er dermed ikke dømt
ude. Og husk heller ikke at dømme jer selv eller andre ude.
Gud ønsker/tilbyder at være Gud i dit liv, han ønsker at sætte sit aftryk i
dit liv. Da når vi mennesker forsøger at være gud i vores eget liv, går det ikke
så godt… Det giver frihed, tryghed, fred når jeg ikke er den største i mit eget
liv – men giver den plads til Gud og hans aftryk!
”Gud tilbyder sin frelse, Igennem sin Søn, som blev ofret, for os, af den
RENESTE Kærlighed til dig, fra Gud” Dette er til hele Verden, ja til et hvert
menneske uanset aldre.
Gud har opfundet zoom-muligheden, lang tid før det blev muligt for os. Guds
redningsplan/ hans aftryk gælder hele verden – zoomet helt ud!
Zoomet helt ind - er Hans kærlighed rettet direkte på dig – ja, DIG! DU kan
vælge at sige ja til ham, vælge at lade hans aftryk få betydning og indflydelse i
dit liv.
Dette har en kæmpestor
betydning for dit og mit
hverdagsliv sammen
med Gud og
mennesker. Som
helt sikkert vil
hjælper os til at
sætte gode aftryk i
mennesker
omkring os.
Så hvad vil dit svar
være til vores
spørgsmål om
aftrykkende i dit liv?
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Charley Stephansen
Præst

Endelig kom vi i mål med
relationspagten som en del af vores
projekt VITAL, som handler om at
blive en sund og missional menighed.
Ved fælles hjælp på
menighedsmøder og i smågrupper
landede vi på de 7 sætninger. Et stort
arbejde at komme hertil, men det
virkelige arbejde begynder nu fordi
nu skal vi integrere det i vores
fællesskab og minde hinanden om
det igen og igen for at det ikke bare
bliver noget flot og fint som står på et
stykke papir.

Vi vil arbejde på, at alle føler sig
værdsat i og bidrager til fællesskabet.
Vi kommunikerer direkte gennem
ærlighed, respekt og empati.
Vi vil tilgive hinanden og aktivt arbejde
for genoprettelse af tillid.

Joh. 15:12-13 Dette er mit bud, at I
skal elske hinanden, ligesom jeg har
elsket jer.
Joh. 13:34-35 Et nyt bud giver jeg
jer: I skal elske hinanden. Som jeg
har elsket jer, skal også I elske
hinanden. Deraf kan alle vide, at I er
mine disciple: hvis I har kærlighed til
hinanden.«

Vi tilstræber at være et fællesskab, hvor
enhver yder sit bedste og hvor der er
plads til at fejle.
Vi tror på det bedste i hinanden og vil
fremelske dette.
Vi lytter til hinanden, vi taler med
hinanden og taler positivt om hinanden.

Relationspagten handler om hvordan
vi ønsker vores kultur skal være i
Vestermarkskirken når vi omgås
hinanden og arbejder sammen. Det
er ikke nogen lov, men et redskab
som giver os et fællessprog og
tilgang. Der kommer flyers, roll ups
og andre tryksager i løbet af
sommeren. Vi skal have dem
synliggjort på gudstjenesten og i
arbejdsgrenene. Vi skal fortælle den
gode historie om hvordan den er til
glæde og opmuntring for os som
fællesskab.

Vi tør tage de svære samtaler og er
villige til at modtage/give konstruktiv kritik.

Kids Fun Night
Alle børn til og med 5. klasse er
Velkommen til masser af sjove,
kreative aktiviteter, forfriskning
og festlig afslutning i kirkesalen

Entré 25 kr
Inklusiv
forfriskning
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MISSION

POSSIBLE

Marien van Beest

I Vestermarkskirken har vi gang i mange missionsprojekter
- hele ni forskellige steder

Vi har nogle i fællesskab med Evangelisk
Frikirke Denmark; Grønland, Thailand,
Ghana og Rumænien.
Derudover har vi også nogle vi som kirke
har valgt at støtte op om; Aids Care i
Thailand, WutomiAgri i Mozambique,
Bangla Kids i Bangladesh, Open Doors
(støtter op om de forfulgte Kristne i hele
verden) samt Børnebussen, der kører i
hele Denmark for at nå så mange børn
som muligt med evangeliet.
Vi er en gruppe mennesker i
Vestermarkskirken der brænder for
mission, og synes det var godt at se på
vores missionsarbejde med nye øjne. Vi
var samlet og fik arbejdet med
spørgsmålet ”Hvordan bliver vi en tydelig
og dristig missional menighed?”
For at starte op på det havde vi noget
som kaldes Open Space. Det er baseret
på at der sker mest kreativitet, hvor der

ikke er en låst dagsorden eller
udefrakommende krav. Alle fik udleveret
små sedler, hvor man kunne skrive et ord
eller en kort sætning på hver seddel, som
skulle relatere til problemstillingen.
Efterfølgende endte vi med otte
forskellige kattegorier:
● Sammenhold
● Rejser
● Børn/unge
● Deltagerorienteret
● Forbøn
● Pr-info
● Økonomi/budget
● Praktisk mission/diakoni
Koklussionen fra mødet er at vi
opfordrer til mere mission på
gudstjenesterne, hvor vi kan
gøre brug af billeder og tekster.
Der kan afholdes en
høstgudstjeneste med mission.
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Kids Fun Night kan arbejde med mission
gennem aktiviteter, Børnebussen kan
have fokus på mission. Lad os se
muligheder for begrænsninger.
Det næste spændende møde foregår d.
22. august 16.30 hvor alle initeresserede
er velkomne.
Vores mission i Vestermarkskirken er
baseret på hvad Jesus selv sagde før
han steg op til Himmelen. ”Mig er givet al
magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen
og gør alle folkeslagene til mine disciple”
(Math. 28, 16-20)
Se og læs meget mere på
vestermarkskirken.dk

GIVER HÅB FOR FREMTIDEN
Nong Yam er 25 år gammel og blev støttet af AIDS Care i
15 år, indtil hun afsluttede sin uddannelse.
Hendes mor og far døde, da hun var lille, og hun er vokset
op hos sin tante og onkel. Familien var meget fattig og
havde mange problemer. Derfor blev Nong Yam sendt på
kostskole i Lamphun, hvor hun var i 6 år. AIDS Care
støttede hendes skolegang og besøgte hende hver måned
for at opmuntre hende i hendes studier mens hun var der.
På kostskolen blev hun en berømt ro-atlet for skolen.
Efter 9 års skolegang studerede hun forretnings økonomi
bl.a. via 7-elevens netværk og fik også økonomisk støtte
derfra. Nong Yam måtte være hjemmefra igennem lang tid,
bl.a. gennem sin elevtid måtte hun være i Bangkok.
Nu er hun færdiguddannet og arbejder for et andet firma,
som giver hende mulighed for yderligere uddannelse. Hun
er nu tilbage i Chiang Mai og studerer og arbejder on-line.
Familien har nu revet det gamle faldefærdige hus ned, og
med hjælp fra Nong Yam og hendes indtægt fået bygget et
nyt og bedre hus. Nong Yam har fået et godt liv og er i
stand til at forfølge hendes drømme om mere uddannelse,
og hjælpe den familie, som hjalp hende, da hun blev
forældreløs.

Uden AIDS Care’s støtte og hjælp havde dette ikke været
muligt.

Nong Aum er 21 år gammel. Hendes mor døde af AIDS, da Nong
Aum var lille og hendes far giftede sig igen og flyttede til en anden
by. Hendes bedsteforældre tog sig af Nong Aum og hendes søster.
Nong Aum har været støttet af AIDS Care siden 2013, og i
øjeblikket studerer hun på sidste år på et universitet.
I 2022 støtter AIDS Care 130 AIDS-ramte børn/unge og deres
forældre. 12 af de unge bliver derforuden støttet i deres
videregående uddannelse (tekniske skoler, universitet m.m.).
Tak for din og menighedens forbøn og støtte til AIDS Care’s
arbejde i det nordlige Thailand.

MENIGHEDS
WEEKEND
26.-28. AUGUST 2022
PÅ EFTERSKOLEN SOLGÅRDEN
Så er det igen tid en weekend i et godt fællesskab - socialt som åndeligt.
Temaet for årets menighedsweekend er ”Levende lys”.

Levende
lys

Vi indleder weekenden fredag aften med et godt måltid mad og en fælles
opstart efterfulgt af en lovsangsfest hvor vi får besøg af Joan og Mikkel
Højgaard med band. Senere på aftenen vil der være tid til hygge, snak,
spil - og kaffe.
Lørdag formiddag kommer Henriette Vinkel.
Henriette er ansat som gymnasie- og
studentersekretær i KFS (Kristeligt
Forbund for Studerende). Hun er uddannet
teolog og har skrevet speciale omkring
medvandring, hvilket hun vil udfordre
omkring i løbet af formiddagen. For alle børn
vil der være en særskilt aktivitet.
Inden frokosten serveres skal der planlægges en
Alle Sammen gudstjeneste til søndag.

Dagen fortsætter med en masse aktiviteter i løbet af eftermiddagen, og
efter en festmiddag krydret med sjove indslag vil lørdagen blive afsluttet
med endnu en lovsangsaften efterfulgt af hygge og godt samvær.
Søndag formiddag byder på den planlagte gudstjeneste inden der er
frokost og oprydning.
Har du lyst til at komme med på en fantastisk weekend er du mere end
velkommen.

DET BEVÆGER MIG

GUDS

NÅR JEG
MÆRKER

Marien van Beest

NÆRVÆR

Hvert år afholder vi årsmøde i Vestermarkskirken, det betyder at alle medlemmer
og interesserede er velkomne til at deltage, alt bliver drøftet på årsmødet, men
der afholdes også valg af menighedsråds medlemmer, det ene år er der 3 ud af 7
på valg og det andet år 4.I år skulle der vælges 3 nye ind, og efter konstituering,
blev mange årige mellem af rådet Henrik Dam valgt som ny formand.

Henrik bor i Sønderby, syd for Grindsted i Billund
kommune, er gift med Dorthe og har tre børn. Han er
ansat på Lynghedeskolen som pedel, og har sit eget
firma ved siden af som handler med
genbrugsbyggematerialer.
Så opstår der en mulighed, igennem kaffesnakken, at
lære Henrik lidt bedre at kende. Og mens kaffen
dufter, går vi i gang med vores 7 spørgsmål.

Hvad bevæger dig?
Det bevæger mig, siger Henrik, når jeg mærker Guds
nærvær, at Han er interesseret i hvad jeg laver. Jeg
glædes når ting lykkes, det som var tænkt lykkes,
både for mig selv og dem omkring mig.
Hvad længes du efter?
Jeg længes efter at Gud må gøre det igen, som en
missionær, Svend Aksel, sagde det da han var på
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besøg i Vestermarkskirken. At vi må få lov til at opleve at folk fra
vores fantastiske by kommer til tro på Jesus. Jeg drømmer om at
vi må opleve mirakler på vores Gudstjenester. Jeg tror Gud gør
meget mere i vores liv, end hvad vi tænker over, fortæller Henrik.
Hvilken ting i hverdagen kan gøre dig glad?
Når Dorthe og drengene kommer glade hjemme, og de synes
tingene lykkes den dag, selv om de måske var svært. Når man
på arbejde, har været med til, at nogle opgaver lykkes. Jeg
prøver at huske at kigge efter de gode ting som sker, de svære
ting kommer helt af sig selv, siger Henrik med et smil.
Hvilken begivenhed i dit liv har haft størst betydning?
Da jeg blev kæreste med Dorthe, vi blev gift og fik vores tre
børn. Det har sikker været det, som har haft den største
betydning i mit liv, beamer Henrik.
Hvad får dig til at blive ked af det og føle afmagt?
Henrik sukker: Når ting som man har tænkt, ikke lykkes. Og når
der er nogle folk som lider, og bare kæmper. Man vil så gerne
tage det væk fra folk, men det kan man ikke. Men kan give
omsorg og lægge dem frem for Gud.
Hvilken karaktertræk ved en person tiltaler dig?
Det der tiltale mig ved en person er, Ærlighed, humor, en man
kan dele liv med, vi er i samme båd (livet) og har hver vores
udfordringer på forskellige tidspunkter i vores liv, fortæller Henrik.
Hvilken slags litteratur, ud over Bibelen, læser du?
Jeg læser ikke så meget, erkender Henrik, men det bliver da til
lidt. En af bøgerne som har betydet mest for mig er: Plads til
Guds nærhed, af Bill Johnson, den satte virkelig nogle ting på

plads. Er jeg opmærksom på Helligånden, lytter jeg når Gud
taler. Jeg har også haft rigtig meget ud af at læse Max Lucado,
som er utrolig god til at skrive, så det bliver næsten som billede
sprog, når man læser det.
Efter endnu en kop kaffe, og vores spørgsmål kom jeg til at
tænke på hvor velsignet det har været at have Henrik med i
ledelsen i så lang tid, ud over menighedsrådet, er der mange
andre ting som Henrik er med i, og når men har kendskab til
resten af familie ser men, at de alle sammen er aktiv som
frivillige i Vestermarkskirken.
Det som er vigtig i almindelighed at vi som menighed bakker op
omkring vores ledelse og frivillige, så de beholder gejsten, og
gnisten til at holde ud, for i det sidste har vi alle sammen en
opgave i at ære Jesus, ved at bygge på hans Menighed.
Hvis i løber ind i Henrik, og har spørgsmål omkring arbejdet i
Vestermarkskirken, så tvivl ikke, han vil sikkert gøre alt for at
besvare dem.
Må Gud velsigne dig i din tjeneste Henrik.

Morgenmad søndage kl. 9.45
Velkommen til en indbydende morgenmadsbuffet,
serveret af Café Nymark, inden gudstjenesten
kl. 10.30 på følgende søndage:
3. juli - 10. juli - 17. juli - 24. juli - 31. juli - 7. August.
Pris: Voksne 35 kr. - Børn (til og med 17 år) 20 kr.
Familiepris 100 kr.
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CENTERLEDER

Charley Stephansen
Præst

OG GOKARTMOR
Frivilligcenter Billund har nu haft Noémi Fodor Rasmussen ansat
som centerleder i næsten 3 år og undertegnede som også er med
i bestyrelsen og været med til opstart af frivilligcenteret, har talt
med Noemi om hvordan det står til med frivilligcenteret.

Frivilligcenter Billund er en non-profit- og paraplyorganisation, for de frivillige sociale foreninger, organisationer
og grupper i Billund Kommune. De er et af de 68 lokale
frivilligcentre i Danmark.
Hvordan har du oplevet de første 2.5 år som leder af
frivilligcenteret?
Meget spændende og foranderligt hele tiden. Der har været
meget at tage fat på, da mange nye grundsten skulle lægges.
Samtidig har centeret en fortid som Frisam og frivilligcenteret
bygger videre på det fundament, der er blevet lagt for mange
år siden. Det har været en pionerfase, hvor jeg både skulle
blive bekendt med foreninger, kommune, byen og hele
samfundet, men også sammen med bestyrelsen finde ud af,
hvor jeg skulle navigere og videreudvikle.
Først var det kun mig, en enkelt anden ansat og bestyrelsen
og i dag er vi seks ansatte og ved at skabe en struktur af en
reel arbejdsplads med kollegaer. I starten gjorde jeg rigtig
meget og næsten alle ting, men i dag er jeg mere lederen og
facilitatoren, som har delegeret meget arbejde ud, så jeg kan
koncentrere mig om mine hovedopgaver.
Jeg har arbejdet meget på at bygge bro mellem foreninger og
frivillige på tværs af generationerne, fordi man kan meget
mere, når man står sammen, specielt i en by som Grindsted
og omegn. Vi har koordineret lysmarch i midtbyen, March
mod ensomhed og hjælp til Ukraine som eksempler på
brobygning. Frivilligcenteret skal ikke være den som udfører
det, men skabe gode rammer, så ildsjæle kan føre det ud i
livet.
Jeg ønsker at endnu flere kan blive en del af et større
fællesskab, hvor de trives og samarbejder på tværs. Det har
vi oplevet i Ungenetværket, hvor de unge måske har nogle
udfordringer, men finder stille og roligt ud af at de kan selv
bidrage med meget og gøre en forskel som kan blive en
succesoplevelse.

10

Hvordan ser du på de næste tre år?
Jeg ser endnu flere tiltag bl.a. et alsidigt værkstedsområde i
frivilligcenteret som vi har fået fondsmidler på 400.000 kr. til
at iværksætte.
Jeg ser at huset bliver repræsenteret af alle aldersgrupper og
bliver mere og mere et mødested for mange foreninger. Et
sted hvor mange kan engagere sig og fokusere på bl.a.
bæredygtighed sammen med andre medspillere såsom
”Grindsted den grønne hovedstad”.

Jeg vil gerne hjælpe socialt udsatte, men også arbejde på at
få dem til at opleve at de kan tage ansvar og gøre en forskel.
Jeg vil gerne opleve at folk ved hvad frivilligcenteret er, og
man altid kan komme forbi og drikke en kop kaffe. At der altid
er liv i huset og folk med forskellige behov bliver mødt. Vi
kunne godt tænke os flere projektansættelser side om side
med de faste ansatte for at blive ved med at bygge bro og
forankre Frivilligcenteret endnu mere i hele kommunen.
Vi skal selv kunne følge med og det er ikke altid let, når
tingene udvikler sig hurtigt. Coronatiden har været svær for
os, men samtidig har det også givet os god til at finde
fodfæste med struktur, samarbejde med kommunen,
organisering og renovering.

udvikle sig. Som familie stikker det lidt af, fordi Oliver er
kommet op i en højere liga med flere løb både i
Skandinavien, men også resten af Europa. Oliver har hele
familiens opbakning, hvilket betyder at feriedage og ferier
bliver brugt på gokart og camping rundt om i Europa.
Noémi fortæller; for os er det vigtigt, hvordan vi er i sporten.
Det betyder at vores værdier som familie går vi ikke på
kompromis med. Det betyder at vi tænker hele mennesket
både som familie, men også på Olivers vegne. Hvis vi støder
på noget som strider mod vores værdier, ændrer vi kurs fx i
samarbejdet med andre aktører, sponsorer og medspillere.
Det er et familieprojekt, hvilket ofte betyder at
campingvognen bliver spændt bagpå bilen. Udover gokart, så
er der også tid til familiehygge, spil og andre sjove ting. Nogle
gange deler Ronnie og jeg os, andre gange tager vi alle fire
sammen afsted. Vi skal jo have familie/job kabalen til at gå op

Jeg ser meget positivt på fremtiden og glæder mig over alle
de både der bliver søsat i regi af Frivilligcenter Billund.

Udover at Noémi Fodor Rasmusen er centerleder i
frivilligcenteret, så er hun også gift med Ronnie og har to
børn som hedder Selina og Oliver. Oliver kører gokart
ligesom hans far har gjort og hans farfar har startet
Vestermarkskirkens gokart klub i sin tid.
Oliver har talent for at køre gokart og er lige for nylig blevet
udtaget som fabrikskører for et stort italiensk fabriksteam,
som han kører løb i Italien med ca. 10 gange om året. Oliver
er kun 11 år gammel og derfor er gokart et vigtigt
omdrejningspunkt i familien, som kræver tid og penge for at
holde hjulene i gang.

og det kræver en del koordination.
Oliver skal jo heller ikke gå for meget glip af skolen. Derfor
knokler han ekstra med skolearbejde inden han skal afsted
og når han kommer tilbage til skolen igen. Han er meget
ihærdig med skolearbejdet, fordi han ved at det er en del af
det at køre gokart, at skolen bliver passet. Mange børn og
unge lærer engelsk ved at spille computerspil, der lærer
Oliver det i stedet ved at skulle kommunikere med på
engelsk, når han kører gokart i udlandet.
Olivers lillesøster – Selina snuser også til gokart, men det er
lidt uvist om hun også har den samme passion og interesse
som sin storebror. Hun er også glad for at spille håndbold og
svømme, hvilket der også skal være plads til.

Oliver er ikke blevet presset til at køre gokart, men er
naturligvis blevet præsenteret for gokart. Han har dog selv
revet det til sig og er meget dedikeret til at blive bedre og
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FORDELE
VED AT
Bo Lundgaard

TRO

UDOVER DET EVIGE LIV

For år tilbage var tro forbundet med ulemper. Det
man havde lyst til, måtte man ikke og det man
ikke have lyst til, skulle man. Dårlig kombination.

I dag tales anderledes om tro. Selv hvis man ikke tror på
det evige liv, mener mange at der er store fordele ved at
tro.

giver langt de rigeste svar på det, vi ikke ved, og svar, der
inddrager både hjerte og hjerne”.
Selv om at dine venner ikke ønsker at tro på det evige liv,
er det vigtig at tale tro med dem, da der er så mange andre
fordele ved at tro. Så lad os tale meget mere om tro.

Jeg har læst Svend Brinkmann: ”Mit år med Gud” og det er
spændende læsning. Svend tror ikke på en overnaturlig
Gud eller det evige liv, MEN han ser mange
fordele ved tro. Derfor anbefaler han alle at tro,
da det bl.a. er med til at gøre tilværelsen hel og
meningsfuld.
Troende udviser i højere grad tillid, kærlighed,
tilgivelse og barmhjertighed. Det er meget
betydningsfulde livsegenskaber, som verden kun
bliver bedre af.
Tidsnormen siger at du altid skal arbejde på at
blive en bedre version af dig selv. Troen siger at
du allerede er god nok, selvom at du fejler.
Mange ville have gavn af at tænke sådan og
dermed undgå stress, depression og andre
sygdomme. Man bliver simpelthen udmattet af
hele tiden selv at skulle være mest muligt og
bedst muligt.
Undersøgelser viser at færre troende har
depressive symptomer, at tro er gavnlig for
overlevelsen ved livstruende sygdomme, at tro er
på linje med effekterne af motion og at undgå at
ryge, at troende er mere tilbøjelige end andre til
at hjælpe en fremmed i nød.
Ved at tro rettes dit syn ud mod din næste,
lokalsamfundet og verden. Troende hjælper,
tilgiver, elsker, er gæstfri, er imødekommende, er
åbne, uden at forvente at få en fortjeneste af det.
Dermed undgår du egoisme og selvoptagethed.
Margrete Auken, præst og politiker udtaler: ”Jeg
synes, det at tro på en gud giver en meget større
rigdom i ens liv. Jeg synes så, at kristendommen
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Kristian Sloth

Det Maskuline hjerte er titlen på den bog vi læser i vores lille
mande gruppe. Det er en bog der udfordrer til at se sig selv som
Gud har skabt en.
Hvad er det at være maskulin og hvordan kommer det til udtryk
hos den enkelte mand. Hvad vil det sige at være en mand efter
Guds hjerte, det er et af de spørgsmål vi er gået på jagt efter.
Vi mødes hver anden tirsdag et par timer og er 8 i alt. Det er nogle
spændende snakke vi har haft allerede og jeg er sikker på at
efterhånden som vi kommer ind på hinanden og ind i bogens
emner bliver det ikke mindre interessant.
Gruppen kommer til at mødes ud over efteråret, og vi har snakket
om at afslutte med en konference for mænd i Norge til januar.

BØN OG LOVSSANG MED GROW
I foråret prøvede at arrangere nogle bøn- og
lovsangsaftner som havde stor tilslutning,
men de unge fra GROW havde også deres
lovsangsaftner hver fredag. Derfor var det
naturligt at prøve at koble dem sammen.
Det gjorde vi to gange i foråret og det var til
stor opmuntring for både de unge, men også
for alle dem som kom til disse aftner. Derfor
har vi besluttet at fortsætte disse
arrangementer i efteråret.

GROW oplever stor glæde og vækst ved at stå for lovsangen.
Mange glæder sig over fællesbønnen og bøn i grupper.
Rigtig mange glæder sig over forbønnen som altid bliver tilbudt
samt at der er plads til vidnesbyrd, ord og billeder fra Gud.

Der er altid til samvær bagefter hvor
slikbiksen er åben og kaffe på kanden.

Disse aftner er hovedvægten på lovsang, bøn og små oplæg som
højest varer 5-10 min. Vi oplever at Guds nærvær på en helt
speciel måde, som gør at tiden bare løber afsted og de to timer
mærkes som et øjeblik.
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TIL GLÆDE FOR
MENNESKER
OG MAVER
Hanna Schrøder Bruun

Der er serveret meget lækkert mad i kirken siden Café
Nymark startede i 2005. Caféen har været og er stadig
rammen om mange meningsfyldte arrangementer, hvor både
det sociale liv i kirken, imellem kirkens brugere, og målet med
at række ud og hjælpe andre mennesker, har været i fokus.

Jeg er beæret over at få tilkendt den tillid, det er at være
Formand, for så vigtig en rolle som Caféen har i vores
kirke. Det giver selvfølgelig også lidt præstationsangst,
men med det enormt kompetente og hårdtarbejdende
team, der danner grundlaget for den daglige drift,
imponeres jeg i stedet.
Jeg er en ’voksen’ kvinde i sin bedste alder af 40 år, jeg
er gift med Peter og sammen har vi 3 artige teenagere.
Jeg har været selvstændig i en årrække og kan rigtig god
li’ at have mange bolde i luften og ikke mindst følge dem
til dørs. Til daglig arbejder jeg som projektleder hos HTH
Erhvervs center i Ølgod og har nu været i
Byggebranchen i 3-4 år, hvilket jeg trives med.
Jeg vil gøre mit bedste for at bidrage strategisk med ideer
og løsninger, til at Caféens drømme og mål kan blive
realiseret. Samtidig skal der ikke være nogen tvivl om at
Caféen er i en kirke med klare og tydelige værdier med
bøn i fællesskab og for den enkelte, hvor fortælling af
livs- og tros historie og små hyppige andagter vil benyttes
for at udbrede de gode nyheder om Jesu kærlighed til os
alle.
Fakta og nyt i Café Nymark
Caféen drives som en selvstændig socioøkonomiske
virksomhed/forening.
Foreningens bestyrelse består af det til en hver tid
siddende menighedsråd i Vestermarkskirken. Formanden
konstitueres ved førstkommende rådsmøde efter
generalforsamlingen. Caféen har et selvstændigt
regnskab med udgifter og indkomster.

Der er for nylig dannet et forretningsudvalg, der sammen
med Caféleder og formanden tager vare på caféens
formål og aktivt udvikler på arrangementer, så værdierne
og de nye økonomiske tiltag stræbes efter målrettet.

Da Vestermarkskirken har valgt at ansætte en Caféleder
øges vores udgifter naturligt i takt med dette.

Der har været lidt ’snak’ om at Café Nymark skal
generere et stort overskud på 300.000,- . Dette vil jeg
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gerne slå fast. Det handler ikke om at Café Nymark skal lave
et stort overskud, men om en øget fast lønudgift som skal
financiers, ikke fra år 1, men over en længere periode. Det er
vi i forretningsudvalget ved at lave en plan for, med nye
aktivitets tiltag og en helt ny gennemsigtig struktur. Derfor vil
jeg gerne appellere til at denne ’bekymring’ ikke fylder
uhensigtsmæssig og tager fokus fra alle de fantastiske
aktiviteter, arrangementer og muligheder, Caféen har.

men der arbejdes med 3 overordnede kategorier, som de
forskellige arrangementer kan placeres i og dermed
defineres ud fra. Det vil sige at formålet dermed styrer
økonomien heraf. Det vil på denne måde naturligt give
mening grundet formålet, hvilken prissætning arrangementet
skal have. Denne nye struktur glæder vi os til at få
implementeret i Caféen og ikke mindst i kirken, så det bliver
mere enkelt og gennemsigtig, hvordan vores Café Nymark
kan drives til glæde for rigtig mange mennesker og ikke
mindst maver.

Forretningsudvalget har mange nye bolde i luften og arbejder
bl.a. med at få lavet en struktur, hvor det bliver overskueligt
for både ansatte og frivillige, hvordan Caféen fungerer rent
lavpraktisk og økonomisk. Dette er ikke helt på plads endnu,

Af hjertet tak for den varme modtagelse jeg har fået,

Åben have
Velkommen til samvær og
fællesskab på tværs af alder.
Medbring gerne din egen havestol
Søndage i juli måned samt
første søndag i august
kl. 14.00 - 17.00
Følg med hvor det sker på
facebook.dk/vestermarkskirken
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