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Kære alle 
Rigtig glædelig advent! Det er på mange måder en god tid, vi er gået ind i nu med adventstid og december. 
Vi tænder lys i adventskranse og i lyskæder for at sprede lidt af mørket omkring os – og måske også i os. Og vi 
gør det for at minde os selv og hinanden om, at vi i adventstiden ser frem til at fejre, at Guds søn, kom til jor-
den som verdens lys. Han kom for at sprede syndens og dødens mørke, så vores fremtid kan blive lys og glæ-
delig. En evig fremtid vi også ser frem i mod i denne tid med bøn om, at Jesus snart må komme igen. 
 
24/12 
Lad også advents- og juletiden være en anledning til at fortælle andre om, julens budskab og vores tro på 
ham, der kom for at frelse. Valgmenigheden har indkøbt 100 stk. af bladet 24/12. Et flot magasin, der gennem 
artikler, interviews, beretninger m.m. fortæller enkelt og folkeligt om kristendommens indhold og budskab. 
Tanken er ikke, at de skal ligge hjemme på vores egne natborde, men at vi kan dele disse magasiner ud til 
naboer, kolleger eller venner. Så tag nogle med hjem fra kirke og del frimodigt ud af dem. Og bed om, at 
Guds Ånd vil virke gennem dem og give anledning til gode samtaler.  
 
Vi synger julen ind 
Som noget nyt vil Hedensted Valgmenighed og Hedensted Indre Mission sammen invitere til ”Vi synger julen 
ind” i Hedensted Kirke torsdag d. 11. december kl. 19. Det bliver med vægt på adventstidens og julens salmer 
og melodier gennem fællessang, korsang og orgelspil, m.m. Vi skal også lytte til nogle af Bibelens tekster om 
Frelserens komme.  
 
Korøvelse 
Til arrangementet d. 11. december skal der sammensættes et kor af både mænd og kvinder. Alle interessere-
de (m/k) inviteres derfor til korøvelse på Kløvervej, mandag d. 8. kl. 19. Lejlighedskoret skal også medvirke 
ved julegudstjenesten d. 24. december.  
 
Gudstjenesteliste forår 2015 
Sammen med dette nyhedsbrev følger også en gudstjenesteliste for foråret 2015. Vi glæder os over, at vi 
generelt har en god opbakning til vores gudstjenester med alle aldersgrupper repræsenteret. Og vi håber, at 
der også i det nye år vil være stor trofasthed og engagement omkring gudstjenesterne.  
 
Der er et par ”skæve” tidspunkter i forårsplanen: D. 15. februar og d. 31. maj kan vi have gudstjeneste kl. 11 i 
Hedensted Kirke, selv om det ikke er første søndag i måneden. Og lørdag d. 9. maj har vi konfirmationsguds-
tjeneste for Laura Mejlvang. Hele menigheden er velkommen til gudstjenesten.  
 
Samtaler, sjælesorg, m.m. 
Jeg vil minde om, at jeg står til rådighed for samtaler, forbøn og skriftemål. Vi har alle fra tid til anden brug 
for, at et andet menneske vil lytte til os. Vi har brug for at høre Guds ord ind over vores liv, og ikke mindst at 
få tilsagt vores synders forladelse. Så gør frimodigt brug af denne mulighed. Du er velkommen til at henven-
de dig for lave en aftale.  
 
Kirkekaffe på Kløvervej 
Efter gudstjenesten på søndag, d. 7. december, er alle velkommen til æbleskiver på Kløvervej. Vi håber, at 
mange vil være med og glæder os til at se jer.  
 
 
Med venlig hilsen Roar Steffensen og ledelsen 


