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Kære alle 
I ønskes alle en glædelig advent – og snart også en god og velsignet jul! 
Her i den mørke tid får vi på en særlig måde lov at mindes og glæde os over, det lys, Gud sendte til verden til 
frelse for os alle. Jesus er Guds søn og han er Guds herlighed, der er kommet nær til os. Det lys og den herlig-
hed må vi dele med denne mørke verden, ikke bare i juletiden, men hele året rundt. Det er bl.a. derfor, der er 
noget, der hedder Hedensted Valgmenighed. 
Det er også for at dele lyset fra evangeliet om Kristus, at jeg rejser til Peru allerede umiddelbart efter jul. Jeg 
rejser d. 27. december og er væk indtil 1. februar. Jeg skal først deltage på en nytårslejr for unge, og har der-
efter forskellige undervisnings- og prædikenopgaver i løbet af januar. Tak for forbøn under min udrejse. 
 

Afløsning  
Skulle man få brug for en præst, mens jeg er af sted, kan man henvende sig til følgende:   
Uge 52, fra 27. - 31. december: Anders Dalgaard, Øster Snede, tlf. 7589 3211. Mail: adal@km.dk.  
Uge 1 og 2, fra 1. -15. januar: Henrik Højlund, Løsning, tlf. 7565 1111. Mail: henrik-prest@mail.tele.dk. 
Uge 3 og 4, fra 16. - 29. januar: Tage Rasmussen, Århus. Tlf. 4242 1405. Mail: tagejras@gmail.com.  
Henvend jer frimodigt, hvis der bliver behov for det. Tak, om I vil respektere de nævnte datoer.  
 

Gudstjenester i januar 
Første gudstjeneste efter jul bliver d. 8. januar. Her  er det Ingolf Henoch Pedersen, Randers, der afløser mig. 
Gudstjenesten d. 22. januar forestås af Sune Skarsholm, Løsning. Og endelig er det generalsekretær i KFS, 
Christian Rasmussen, Løsning, der har gudstjenesten d. 29. januar. Jeg håber og tror, at det bliver gode guds-
tjenester, og vil opfordre til at møde talstærkt op!  
En stor tak til mine gode kolleger for at hjælpe HVM ved at stille sig til rådighed på den ene eller anden måde! 
 

Julens gudstjenester 
Juleaftensdag er der gudstjeneste kl. 10.00. Juledag er der gudstjeneste kl. 13.30. Vel mødt til julens gudstje-
nester og tag endelig jeres gæster med!  
 

Gudstjenesteliste forår 2017 
Sammen med dette nyhedsbrev følger også en gudstjenesteliste for foråret 2017.  
Tak til alle, som gør det muligt at holde gudstjeneste i HVM. Tak til alle tjenestegrupperne, der påtager sig de 
mange opgaver i forbindelse med gudstjenesterne. Og tak til alle medlemmer, fordi I trofast støtter HVM 
økonomisk, så udgifterne til gudstjenester og andre aktiviteter bliver dækket. Jeg vil gerne opfordre til fortsat 
tjeneste og generøs givertjeneste, så det fortsat er muligt at mødes i gudstjenestens fællesskab og invitere til 
andre aktiviteter, hvor Guds ord lyder og fællesskabet favner! Det er vigtigt, at vi er her, så flere i vores by kan 
inviteres ind i fællesskabet og få et møde med Kristus!  
 

Evangelisk Alliances Bedeuge 

I uge 2 afholdes Evangelisk Alliances Bedeuge. Møderne begynder kl. 19, og mandag d. 9. januar er det i He-

densted Missionshus, hvor Indre Mission og HVM står som indbyder. Onsdag d. 11. er mødet i Hedensted 

Kirke, og fredag d. 10. i Vejlefjordkirken.  

 

Forbøn i HVM 

Bedeugen i januar er også en god anledning til at minde om forbønstjenesten i Hedensted Valgmenighed. 

Ønsker du forbøn for noget, er du velkommen til at henvende dig eller til at skrive dit bedeemne på mail til 

bedebrev@hedensted-valgmenighed.dk.  

Hvis du ønsker at være en del af forbønsteamet, der modtager bedeemner og beder for andre, er du vel-

kommen til at kontakte mig.   

 
 

Med venlig hilsen Roar Steffensen  
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