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Kære alle 
Jesus er opstået fra de døde. Han er ikke længere i graven, men lever i dag. Og han er her hos os, møder os og 
følger os på vores vandring gennem lys og skygge her i livet. Det er påskens glædelige budskab, at Jesus har 
overvundet død og synd og mørke for os, så vi nu i troen på ham – midt alt det, der tynger og truer – må 
have håb og glæde os over, at han vil føre os ind til det evige liv. Og det er det evangelium, vi gerne vil for-
kynde i HVM. Evangeliet om, at der pga. Jesu død og opstandelse er tilgivelse at få, og at der er en evig me-
ning med livet, fordi døden ikke får det sidste ord. Det budskab skal vi tage til os, og vi skal tage det med os, 
for der mange, der endnu ikke kender det. Mange, som trænger til at høre og tro det.  
 

Mange muligheder 
Og faktisk er der mange muligheder i vores tid og vores by for at være budbringere af Guds kærlighed og 
Jesu store nåde. Jeg synes, der bliver åbnet mange døre for Hedensted Valgmenighed i disse år. Vi har et 
rigtigt godt samarbejde – og et godt ry – hos kommunen pga. vores indsats på integrationsområdet. Vi bliver 
inviteret med, når der skal tænkes nyt, og man regner med os som en troværdig samarbejdspartner. Senest 
er jeg kommet med i en arbejdsgruppe, der skal arbejde med at lave et forum for samskabelse og samarbej-
de mellem kommunen og de frivillige på integrationsområdet.   
 

Vores mange kontakter til flygtninge må vi også glæde os over. Tænk sig, at 45 var med til vores middag på 
tværs! Det må vi gøre igen! Og bl.a. på grund af middag-på-tværs fik vi kontakt med familien fra Eritrea, der 
var med på vores lejr, og som fortsat kommer til vores gudstjenester.  
 

Endelig er det også ret fantastisk, at Red Barnet i Hedensted selv har spurgt efter, om vi kunne lave nogle ting 
med og for deres oplevelsesklub for socialt udfordrede familier. Første gang var til Fastelavnsgudstjenesten. 
Der har været flere gode tilbagemeldinger på dette arrangement, så vi håber og beder til, at vi kan fortsætte 
dette samarbejde med de muligheder, det nu giver.  
 

Identitet 
Sammen med vores gudstjenester, vores cellegrupper, vores frivillighedskultur med mange tjenestegrupper, 
vores Alfa-kurser (og snart BETA), er alt dette med til at give vores menighed identitet. Vi er en menighed, der 
ønsker at forkynde og formidle det bibelske budskab om frelsen i Jesus, og som vil tjene med Guds kærlig-
hed i den by og det samfund, vi er en del af. Og det bare rigtig godt at mærke, hvordan HVM efterhånden 
finder sin identitet og sin plads i byen. Det glæder jeg mig meget over. Og jeg er meget taknemmelig og glad 
for, at I som er en del af valgmenigheden går ind i denne identitet og bakker op om menigheden og vores 
mange muligheder for at nå ud til flere.  
 

Peru-aften 
Husk, at der fredag d. 8. april kl. 19 er Peru-aften i præsteboligen på Kløvervej. Alle er velkommen til at høre 
mere fra min missionsrejse, høre lidt mere fra vores venskabsmenighed og se billeder fra et fantastisk land. 
 

Beta-kursus 
Onsdag d. 20. april begynder noget helt nyt i HVM, nemlig BETA-kursus. Det er for dem, der har været på Alfa-
kursus og gerne vil mødes i et mindre fællesskab og lære mere om Bibelens budskab og den kristne tro. Det 
kommer til at foregå i en lille studiegruppe, som Merete og jeg leder. I første omgang skal vi læse Markus-
evangeliet sammen. Tak, om I vil bede for, at vi må få nogle gode aftner.  
 

Projekt-uge 
I næste uge, fra 4-10. april har jeg igen en uge, hvor jeg arbejder på Peru-projektet. Jeg vil kun være til rådig-
hed i tilfælde af uopsættelige forhold. Men opstår der noget, er I velkommen til at ringe.  
Denne gang skal jeg have lavet et arbejdshæfte til de to dele af materialet til Romerbrevet, som jeg fik opta-
get, da jeg var i Peru. Og forhåbentligt kan jeg også komme i gang med tredje og sidste del.  
 
 

Med venlig hilsen Roar Steffensen  


