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Kære alle 
Det er dejligt at være godt i gang igen med gudstjenester og aktiviteter efter sommerpause! Nu hvor som-
mervarmen har forladt os, så lad os varme os i fællesskabet om Jesus og ved Åndens brændende ild, der vil 
tænde vores hjerter for ham og for hinanden.. 
 
Ny kasserer 
Da Kenneth har valgt at trække sig som kasserer, har ledelsen været i gang med at finde en afløser. Det er 
glædeligt at kunne fortælle, at Lone Grønkjær har sagt ja til at overtage posten. Stor tak til Lone, fordi hun vil 
tage dette arbejde på sig. Vi er sikre på, at økonomien fortsat er i gode hænder hos hende. Fremover vil alle 
mails sendt til kasserer@hedensted-valgmenighed.dk tilgå Lone. Alle spørgsmål og henvendelse angående 
gaver, medlemsbidrag og økonomi i øvrigt er velkomne.  
  
Der skal også lyde en kæmpe stor tak til Kenneth for det store arbejde, han har udført som kasserer lige siden 
valgmenighedens start for 5 år siden. Der er mange tal, givere, budget, medlemsbidrag og meget mere, der 
skal holdes styr på som kasserer. Og Kenneth har med overblik og indsigt holdt godt styr på den økonomiske 
side af Valgmenighedens arbejde. Hjertelig tak for en god og vigtig indsats! 
 
Open By Night 
På fredag d. 22. august afholdes der Open by Night i bymidten, hvor butikkerne holde længe åbent og for-
eningerne præsenterer sig selv. I år er Hedensted Valgmenighed også tilstede med en stand. Her vil der være 
et par aktiviteter/konkurrencer, kaffe på kanden og venlige mennesker. Vi vil bl.a. invitere til Alpha-kursus og 
dele info-foldere ud om Hedensted Valgmenighed. Vi kan godt bruge lidt flere folk, så kom frimodigt og vær 
med. Bed for arrangementet og bed om godt vejr! Og bed om at bare nogle få må få lyst til at komme enten 
til Alpha-kursus eller til gudstjeneste. 
 
Alpha-kursus  
Forberedelserne til efterårets Alpha-kursus er godt i gang. Vi er i spændt forventning til Gud om, hvad der 
skal ske. Vi har trykt ca. 3.000 foldere, og mange af dem vil vi gerne husstandsomdele her i byen. Tak, om du 
vil hjælpe med at dele ud. Vi vil infomere mere om dette ved gudstjenesten på søndag. Der kommer også 
avisannoncer, og vi får hængt plakater op forskellige steder. Men det vigtigste er, at mennesker bliver mødt 
med en personlig invitation fra en, de har tillid til. Overvej igen, om du skal invitere en med til Alpha-kursus. 
Kom og spørg, hvis der er noget, du er usikker på. Og tak om alle vil tage Alpha-kurset med i forbøn.  
 
Jeg vil slutte med et godt ord fra den gamle andagstbog Ny Kraft: ”Ordet, fulgt af bøn, er som dynamit, fulgt 
af ild. Det sætter i brand, hvor det kommer.” 
Guds ord skal fortælles til mennesker, og vi skal bede om Helligåndens ild, så ordet overbeviser og fører 
mennesker til levende tro. Her er bønnen vigtigt. Vi må løbe Gud på dørene og bede ham virke i os selv og i 
dem, vi møder.  
 
Med venlig hilsen Roar Steffensen og ledelsen 
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