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

Bank: Vestjysk Bank
Konto nr. 8210 0740002341
Mobilepay 41220

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

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

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

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

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

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

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

Regnskabsfører Kirsten Dam
regnskab@vestermarkskirken.dk

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

Bønnekæde Tove Andersen
Tlf 5313 0535.
tovejulandersen@gmail.com

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

Gospelkoret Lene Terkelsen
Tlf 2982 8487.
dklenter@lego.com

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

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

KONTAKTPERSONER

Vestermarkskirkens er en åben kirke, der
byder alle velkomne. Vi er en selvstændig
kirke, der selv er ansvarlig for indhold, stil,
økonomi, ansættelser m.v.
Vestermarkskirken vil gerne kendes på
værdierne ,

, en , 
 og at være .

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

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

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

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

Redaktionen bag Kirkemagasinet er:
● Susanne Kortegaard

fam.kortegaard@gmail.com
● Peter Bergholt

peter@vestermarkskirken.dk
● Marien van Beest

marien@vestermarkskirken.dk
● Charley Stephansen

charley@vestermarkskirken.dk
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Senest var det emnet for en stor
konference i København under temaet,
”når kirken svigter”, som havde til fokus
på at imødegå usunde tendenser eller
krænkende adfærd i kristne
fællesskaber.

På konferencen holdt Carsten hjort
Pedersen et oplæg ud fra hans seneste
bog; Påvirk med respekt. Jeg har læst
bogen og synes den er meget
inspirerende. Han taler om to grøfter
man kan falde i omkring den måde vi

formidler troen og
kristendommens sandheder
for både børn og voksne.
Intimisering er det negative
som indgyder frygt,
skræmmer eller overtræder
grænser. Det ser man fx i
filmen: ”Det forsømte” forår
ved lektor blomme.

Den anden grøft er
desertering. Det har udspring
i en soldat som flygter fra sin
post eller tjeneste. Med andre
ord han forlader, lader i
stikken og svigter. Her går A
for langt bort fra B, hvor i mod
intimisering handler om at A
går for tæt på B.

For 20 til 60 år siden har det
måske været mange tilfælde
af intimisering i mange kirken
og mange har oplevet det
som svært og lever måske
med efterdønningerne af det
stadig i dag. Dog tror jeg ikke
det er vores store problem
længere. Det er mere
deserteringen som er vores
udfordring. I takt med at der

udøves mere og mere pres på kristne,
krikelige miljøer og foreninger, så
oplever jeg en større berøringsangst for
at træde over grænsen. Så for at være
på den sikre side, så desertere man ofte
mere end der er nødvendigt. I vores
forsøg på at undgå intimisering , så gør
vi faktisk mere skade på den lange bane
ved at desertere. Vi må ikke lade frygten
og berøringsangsten styre os, men gå
ind i kampen og have en sund tilgang til
opdragelse og undervisning af vore børn
og voksne. Ved at overlade næsten alt
til barnet, så vover vi ikke den gode
konfrontering, nemlig at ville andre
noget godt og påvirke med respekt.

Vi har mere end nogensinde før brug for
god konfrontering, afgrænsning og
fasthed uden at skulle være bange for at
man er for intimiserende. Vi skal blive
ved med at være opmærksom på
intimiseringens fare, men
deserteringens fare er langt større. Hvis
vi ikke er opmærksom på dette tror jeg
vi kommer til at volde større skade for
vores børn, ung og voksne gennem
desertering end gennem intimisering.
De mennesker som har præget mig
mest gennem livet, var dem som havde
noget på hjertet, som var passioneret og
som ville mig noget samtidig med de var
omsorgsfulde.

Lad os blive ved med at udvikle nye og
respektfulde måder at påvirke og
konfrontere vore børn og unge med de
bedste nyheder i hele verden.

De seneste år er der kommet meget mere fokus på religiøs
ekstremisme og social kontrol. Det har primært været fokus
på muslimske miljøer, men også kristne, kirker og kirkelige
foreninger er kommet mere i mediernes søgelys.

PÅVIRK MED

Charley Stephansen
Præst

RESPEKT
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Den 18. marts blev WutomiGenbrug åbnet
igen, efter at være lukket siden jul 2021.

Det er butikken på Fælledvej 7 i Grindsted, som vi har kendt
siden 2017 hvor dørene blev åbnet til en ny genbrugsbutik i
bybilledet. I butikken sælges de mange genbrugsvarer til
fordel for WutomiAgri.

WutomiAgri betyder ”liv gennem landbrug” og er en
landbrugsskole i Mozambique. På landbrugsskolen
uddannes unge iværksættere, der opfordres til at starte

deres eget landbrug i den by hvor de er fra, og derved
være et forbillede og til inspiration for mange andre.
Årligt uddannes 12-14 elever og de hjælpes også når
de er startet som selvstændige.

Et fantastisk projekt, så besøg den nyrenoverede
butik. For hver gang du køber noget, går pengene
ubeskåret videre til WutomiAgri.

Butikken bliver drevet af mange frivillige, men der kan
altid bruges lidt flere, så hvis du vil vide noget mere
om at være frivillig i WutomiGenbrug så besøg
butikken der er åben fra mandag til lørdag. Derudover
kan man altid kontakte vores butiksleder Edna
Vingborg på tlf 7532 1658

Marien van Beest
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SÆT ET KÆMPE
26.-28. AUG. 2022

EFTERSKOLEN SOLGAARDEN, TARM
ÅRETS MENIGHEDSWEEKEND

Efter en fantastisk menighedsweekend sidste
år på SE i Bramming glæder vi os allerede til
den næste menighedsweekend.
MEN - det er ikke på SE i år. I stedet for bliver
det på Solgaarden i Tarm, en efterskole med
lækre lokaler og rigtig fine forhold.
Der arbejdes på at finde lovsangsband og
gode talere. I det hele taget et rigtig
spændende program, der er opbyggeligt både
i forhold til at lære Jesus endnu bedre at
kende og til relationer på tværs.
Hold øje med de nyheder der kommer omkring
menighedsweekend, en weekend for alle der
har lyst og interesse.



Mette Sloth

Fra fredag den 11. feb. til tirsdag 15 feb. stod det nemlig på
missionstur til København for vores 7 konfirmander og 4
voksne. Det var virkelig nogle spændende dage, hvor
programmet var lige fra:
˃ at bage kage og vaske op i Café Paraplyen på

Frederiksberg
˃ gåtur med forhenværende hjemløse Steen
˃ se Christiania og være med på gudstjenesten i kirken på

Christiania
˃ være med på gudstjenesten i Hillsong
˃ deltage på 2 byggeevents
˃ dele mad ud til hjemløse
˃ re-charge morgen og aften
˃ ture i metroen

Re-charge samlingen var et fast program-
punkt morgen og aften, hvor der var tid til at
være sammen med Gud, hver for sig og
sammen. En skøn og opmuntrende måde at
starte og slutte dagen på, samt at se
hvordan Gud bandt det hele sammen, og at
det hele gik op i en større enhed.

Konfirmanderne fik virkelig prøvet at tjene
på mange forskellige måder, og hvor var de tjeneste villige. Om
det var kagen der skulle bages, samle skrald, snitte grønsager,
bygges med Lego, forberedes biblevers som skulle bruges på

byggeevents, stå
for en leg, dele
mad ud – det var
virkelig en
fornøjelse og
fantastisk at
opleve deres
villighed til at
hjælpe til. – og

der blev lagt mærke til det de forskellige steder vi var at tjene.
Konfirmanderne fik stor ros for deres tjenestvillighed.

Det som virkelig var både overraskende og tanke-
vækkende for mange, var mødet med forhenværende
hjemløse Steen og det at dele mad ud til de hjem-
løse. At høre Steens historie, og at møde nogen som
er hjemløse, satte sine fodspor i vores tanker og
hjerter – og lærte os utrolig meget. Både på den
skræmmende og den gode måde.

”Vi kender ikke altid hele historien til hvorfor de er
hjemløse, Så pas på at vi ikke dømmer dem på
forhånd” som en af konfirmanderne var kommet til at
tænke på efter turen. JA, hele teamet er kommet
hjem med mange forskellige spændende,
overraskende og tankevækkende oplevelser. Og dybt
taknemlig for at GUD er med os overalt hvor vi går.
(Josvabogen 1,9)

Det er nogle af de ord vores seje konfirmander
sætter på deres missionstur til København.

OVERRASKENDE

TANKEVÆKKENDE
SPÆNDENDE

SÆT ET KÆMPE
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Denne overskrift kommer fra Heidi Pascu, hun nævner det
imens vi drikker kaffe. Ja netop, jeg er til kaffesnak hos Heidi.

Heidi bor i Grindsted er gift med Gabby, og sammen
har de fire børn. Heidi er en del af ledelsesteamet i
formiddagscafeen, som afholdes hver onsdag
formiddag fra 9.30-11.30. Formiddagscafeen, som for
ca. syv og et halv år siden blev stiftet af Edna
Vingborg, er i dag noget i Vestermarkskirken, som
rigtig mange har haft glæde af at besøge.

Hver første onsdag i måneden starter vi med en
mini Gudstjeneste. Den bliver afholdt af vores
præst Charley Stephansen. Hver sidste onsdag
laver vi noget ”anderledes” Det kan f.eks. være at
tage ud af huset eller få besøg af en fortæller. Når
det er en almindelig onsdag formiddag starter vi
med kaffe og rundstykker, hvorefter vi hygger os.
Det er et hit for nogle af mændene at spille bob.
Dem der udover Heidi er med i ledelsen er Britta
Kristensen og Tove Andersen .
Efter vi havde forsynet os med kaffe og chokolade,
kom vi til det første spørgsmål af de syv der hører
til kaffesnakken.

Hvad gør at du virkelig stortrives?
Jeg stortrives når jeg kan hjælpe andre mennesker,
det giver mig rigtig meget energi. Jeg har selv også
nogle gange brug for hjælp pga dårligt syn. Jeg ser
25%. Derfor er det måske ekstra betydningsfuldt for
mig at hjælpe eller tage ud på besøg. At lytte, være
til stede og give et kram - det gør at jeg stortrives,
siger Heidi.

Hvad udfordrer dig?
Jeg synes at mit synshandicap udfordrer mig, f.eks.
når jeg skal finde nogle ting i kirkens køkken, som ikke

ligger på sin plads, men også når der kommer nye til
formiddagscafeen. Jeg kender folk på stemme og
påklædning, så det kræver lige lidt ekstra af mig. En
udfordring kan også være at få ideer til nye ting vi skal
opleve i Cafeen eller at nå rundt og få talt med alle der
kommer fra gang til gang.

Hvilken ting i hverdagen kan gøre dig glad?
Det gør mig glad når jeg besøger folk, men også når vi
selv får besøg f.eks. af en af de ældre i kirken.

Hvilken begivenhed i dit liv har haft stor betydning
for dig?
Det har haft stor betydning for mig at blive gift med
Gabby, og da vi fik vores børn. Men da jeg lærte
Gabby at kende, der oprindeligt er fra Rumænien, var
det vigtigt for mig at lære mere om hans kultur. Jeg
arbejdede et halvt år på et børnehjem i Rumænien,

ENERGI Marien van Beest

DET GIVER MIG

NÅR JEG HJÆLPER ANDRE
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hvilket var en rigtig spændende tid, og som gjorde en kæmpe
forskel for mig, sagde Heidi med et smil.

Hvad får dig til at blive ked af det og føle afmagt?
Hver gang vi er i Rumænien, og ser nogle rigtig fattige
mennesker, føler jeg afmagt og tænker hvor skal vi starte, hvem
skal vi hjælpe? Jeg bliver meget berørt af det hver eneste gang,
siger Heidi.

Hvilken karaktertræk ved en person tiltaler dig?
Det jeg godt kan lide ved en person er, at man er ærlig,
autentisk, hjerte varm, ægte og at folk er lyttende, mener Heidi.

Hvilken slags litteratur, ud over Bibelen , sætter du stor pris
på at læse?
Jeg vil starte med at sige, at jeg ikke læser ret meget, men jeg

har været til en foredrag med Frank Clifforth, og hans bog, som
handler om hans liv med narkotika, fængsel og alt muligt andet
kriminelt, er en af de få bøger jeg har læst. Autentiske bøger fra
det virkelige liv, mener Heidi.

Efter vi kom igennem de syv spørgsmål, tog vi en kop kaffe
mere, og Gabby og en af børnene kom og var med til at
bekræfte at Heidi gør en stor indsats for dem som kommer i
formiddagscafeen. Vi er glade i Vestermarkskirken for at kunne
tilbyde noget som formiddagscafeen. Det at der er ildsjæle som
Heidi, som gør en kæmpe indsats for at tjene Jesus en onsdag
formiddag er en velsignelse for mange mennesker.

Har du lyst til at være med til formiddagscafe, så er du altid
velkommen hver onsdag kl 9.30-11.30 i Vestermarkskirken.

For 8 år siden gik Edna Vingborg lidt
rastløs rundt i hendes stue og tænkte
over hvad hun skulle lave af frivilligt
arbejde. Hun har altid været aktiv i
butiksfaget i mange år og havde lyst til
at prøve at arbejde med café arbejde for

at hjælpe udsatte og folk som have
brug for fællesskab.

Hun henvendte sig til
Frivilligkonsulenten i Billund
kommune, som på det tidspunkt
var Erhardt Fisker. Han vidste at
præsten i Vestermarkskirken,
Charley Stephansen, gik og
puslede med ideen om at have en
formiddagscafe i Vestermarks-
kirken som kunne være en tryg
base for ensomme, ældre
sygdomsramte folk som have brug
for et trygt og varmt fællesskab.

Erhardt bragte Charley og Edna
sammen og de fandt hurtigt fælles
fodslag for hvordan rammerne for sådan
en cafe skulle være. Andre frivillige blev
spurgt og et caféteam kom op at stå

med Edna i spidsen. Hver onsdag fra kl
09.30 til 11.30 har cafeen været åbent
på nær sommerferien, juleferie og
vinterferie. Hver gang er der friske
rundstykker med kaffe og frugt som
ekstra tilbehør.

Igennem alle disse år har Edna sammen
med cafeteamet arrangeret en masse
events i cafeen lige fra koncert med et
stort blæseorkester, til ture rundt i
Jylland og kreative dage, hvor man
enten har bagt eller lavet blomsterpynt.

Mange mennesker er kommet igennem
cafeen gennem alle disse år og vi er
meget glade og taknemmelig over
Ednas indsats. Heldigvis fortsætter hun
som frivillig og Heidi Pascu har
overtaget ledelsen af cafeen.

TAK TIL EDNA
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Nu skal vi endelig mødes til sommerstævne på Efterskolen
Lindenborg igen. Baptistkirken i Danmark, Evangelisk
Frikirke Danmark, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
samt Evangelisk Frikirkes Børn og Unge inviterer til
Sommerstævne i uge 29 - den 17.-22. Juli 2022.

Årets tema er Guds rige - midt imellem jer. Guds rige er et
centralt tema i den kristne tro. Det vil vi samles om og
udfordke nærmere på Sommerstævnet i 2022. Helt jordnært
imellem mennesker. Både i familien, menigheden,
samfundet hvor kirken er, lokalt og internationalt og i
fremmede kulturer.

På Sommerstævnets Facebook-side
(facebook.com/sommerstaevne) og hjemmesiden
sommerstævne.dk ligger der allerede nu en del af
programmet og der kommer løbende nye spændende tiltag.

Mange familier i Vestermarkskirken har tradition for at
deltage på Sommerstævnet. Gennem flere år har vi været
blandt de største menigheder på stævnet, både målt på antal
deltagere og antal campingenheder. Fællesskabet på tværs
dyrkes i stor stil, mange snakke finder sted under den blå
himmel og solens varme stråler (eller i forteltene hvis solen
skinner knapt så meget). Litervis af kaffe bliver drukket for at
skylle den hjemmebagte kage eller de købte roulader og
mazerintærter ned.

At undgå det varme fællesskab er næsten umuligt.

VELKOMMEN TILBAGE
PÅ LINDENBORG

Peter Bergholt



11

Inden årsmødet havde tre personer valgt at træde ud af menighedsrådet i forbindelse
med årsmødet: Peder Vinkel, Benny Gohr Jensen og Marien van Beest.

Årsmødet gav derfor valg til tre kvinder til ledelsen, der nu består af følgende
persooner (fra oven):
Hanna Bruun (ny-valgt), Linda Augustinus (ny-valgt), Lisbeth Christensen (ny-valgt),
Bo Lundgaard (genvalgt), Henrik Dam, Ina Christesen og Peter Bergholt.

Søndag d. 6. marts afholdt Vestermarkskirken sit årsmøde,
et årsmøde der i år gav en større udskiftning i ledelsen.

Menighedsrådet i Vestermarkskirken er demo-
kratisk valgt på årsmødet for to år ad gangen.
På www.vestermarkskirken.dk findes yderlig
præsentation af menighedsrådet og de
poster/opgaver de enkelte bestrider.
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Café Kilden (Kilden) er en kristen
ungdoms Café med et tværkirkeligt
bagland, og med en tradition som
går langt tilbage, flere af jer der
læser dette har selv kommet på
Kilden i mange år.

Kilden blev til, da nogle unge manglede et alternativ til at
gå i byen fredag aften.
Kilden har holdt til i kælderen på ungdomsgården i ca.
25 år.  Kælderen bestod af 2 rum og et lille bitte køkken,
en masse sofaplads med gode gamle sofaer, som
efterhånden var blevet repareret flere gange. Lyskæder i
loftet, stearinlys på bordene, lovsang i højtaleren og
duften er kaffe fyldte rummene sammen med mange
unge mennesker, alt mellem 8-30 personer kunne vi
mønstre en fredag aften.

Kilden er åben hver fredag fra kl. 22.00 til ca. kl. 02.00
eller til de sidste går hjem. For mange var det et fast
sted at komme hver fredag.
En fast del af programmet er at synge nogle lovsange og
holder en lille andagt. Der er en masse aktiviteter bl.a.
bordfodbold, air-hochey, pool og masser af spil, der
bliver drukket en masse kaffe, spist snacks, der bliver
snakket i sofaen, og opstår mange gode grin.

Med gåafstand til centrum, kunne der førhen hentes
pizzaslice på Pizzahouse når vi blev sultne ud på natten,
eller man kunne svinge forbi gademission, eller snakke
med gymnasievennerne som var i byen, og måske få
mulighed for at invitere vennerne med ned på Kilden.
Det har været et sted hvor vi (Lotte og Thomas) har

tilbragt mange af vores fredage, med en masse andre
unge i alderen 16 til 30+ år.

Efter mange år på ungdomsgården, blev lokalerne i
sommeren 2021 solgt, hvilket betød at det ikke længere
var muligt, at holde kilden på ungdomsgården. Da alle
var enige om at lukke kilden, ikke var en mulighed,
måtte vi se os om efter nye lokaler, dette blev ikke så
nemt som først antaget, da vores drøm var en
beliggenhed lignende den vi havde på Ungdomsgården,
tæt på centrum.

I August havde vi Kilden på
Ungdomsgården for sidste gang, og
aldrig er der blevet sunget så højt
før, der kom mange den aften, også
mange af de ældre 30+ kom og var
med. Denne aften bad vi for, at vi
kunne finde nye lokaler, med en billig
husleje, da det er gratis for alle at
komme på Kilden.

KRISTEN
MED TVÆRKIRKELIGT BAGLAND

Lotte og Thomas Benner

UNGDOMSCAFÉ
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Vi var blevet gjort opmærksom
på frivillighedscentret, gennem
flere forskellige personer, men
havde ikke undersøgt det
nærmere før Charley viste rundt i
centeret til ”Giv Grindsted en
hånd”, da var vi sikre på at det
kunne være et godt sted at holde
Kilden.
Efter en snak med centerlederen
Noémi og bestyrelsens
”velsignelse” kunne Kilden blive
medlem af Frivilligcenteret og
derefter få lov at indrette nogle
fede lokaler sammen med et
Ungenetværk og en Juniorklub,
som vi nu ”deler” lokaler med.

Vi har haft frie tøjler til at indrette lokalerne, og har brugt en
del weekender og aftner på at male, indrette, lave bar,
sætte airhockey og bordfodbold op, finde møbler, malet
lamper, sat lys op, hængt lyskæder op osv.
Nu ”har” vi et lokale som er delt i to, hvilket er ideelt ift. at
kunne larme ved et fodboldbord imens nogle andre kan
sidde stille og roligt i en sofa med en kop kaffe og en god
snak.

Når jeg skriver, ”har” er det fordi vi ikke har eneret på

lokalerne, men booker de lokaler som kilden ønsker at
bruge, men fordi der er andre som kunne få glæde af et
lokale som vi efterspurgte, fik vi lov at indrette et
”ungdomslokale” som vi syntes er fedt! lokalet kan bookes
af alle, men vil primært blive brugt af Kilden,
Ungenetværket og Juniorklubben.

Vi glæder os nu til igen at tilbringe vores fredag aften/nat
med mange unge mennesker til hygge, spil, lovsang,
andagt og en god snak. Alle er velkomne. Vi takker Gud
for denne mulighed.
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Torsdag den 3 marts havde vi i Refo et
spændende foredrag, om noget så spændende
som en bjergbestigning af Mt Ararat for at se
resterne af Noahs Ark. Fortællerne var Henri
Nissen og Kalli Christesen.

Foredraget var jo spændende af
flere grunde.
Først selve bjergbestigningen og
strabadserne i den forbindelse.
Dernæst selve Noahs ark, som jo af
mange betragtes som en hyggelig
fortælling for børn, en begivenhed
som man ikke på nogen måde kan
fæste tillid til. Derfor giver det jo
enorme modsigelse og vrede og
benægtelse fra flere sider i
forbindelse med fundet. For så er
det jo ikke kun et hyggeligt
(uhyggeligt) eventyr, men
beretningen om at Gud i vrede
ødelagde og dræbte alt han havde
skabt pga. Synden.

For os der tror på Bibelen, er der
ingen tvivl om at det er en
sandfærdig beretning. Jesus og nye
testamente henviser ofte til
beretningen. (Også i de
Hieroglyfiske skrifter som ikke er

med i bibelen, er det profeteret at
arken skal blive fundet inden Jesus
kommer igen).

Selve bestigning blev levende
beskrevet, også med selvironiske
betragtninger om manglende evner
og fysik som bjergbestiger. Både
varmen om dagen og kulden om
natten såvel som stigningen og den
tynde luft gav problemer. Henri
nåede ikke langt men måtte opgive.
Kalli nåede næsten op til fundet pga.
at han fik mulighed for at ride noget
af vejen. To fra gruppen nåede helt
op til fundet, men kunne ikke komme
ind i hulerne fordi de var fyldt med
smeltevand.

Under foredraget fik vi vist billeder
fra denne og en tidligere
ekspedition. Der var også tidligere
taget prøver med ned for at blive
undersøgt både hvad angår alder af

træet og rester af dyregødning mm
som var blevet fundet.
Selv kritikkerne undrer sig over
fundet af en konstruktion af noget
som kunne være et kæmpe skib i
over 4000 m højde med den
indretning og placering, et sted hvor
mennesker ikke kan opholde sig.

I øvrigt var der også mulighed for at
købe bøger om fundet. Henri har
selv skrevet flere bøger om emnet
hvor der spændende fortælles om
forhold i forbindelse Noahs ark.

Charley Stephansen
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