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Kære alle 
Ledelsen havde et langt og konstruktivt møde lørdag d. 17. januar, hvor vi arbejdede med HVM’s formål og 
profil samt de pejlemærker, der blev udstukket for valgmenigheden efter menighedsmødet i august 2013. 
Spændende overvejelser, som vi også vil inddrage resten af menigheden i til generalforsamlingen, som fin-
der sted i Hedensted Missionshus Torsdag d. 19. marts. Kom og vær med til at påvirke vejen frem for Heden-
sted Valgmenighed! 
 
Roar på rejse 
Fra onsdag d. 18. febr. til søndag d. 15. marts er jeg på rejse. Først skal jeg tre dage på en teologisk/pastoral 
konference i Fort Lauderdale i Florida til inspiration for menighedsarbejdet og til personlig opbyggelse. Der-
fra rejser jeg til Peru, hvor jeg skal præsentere nyt videomateriale og undervise forskellige steder.  

Under mit fravær står sognepræst Henrik Højlund, Løsning, til rådighed for dem, der måtte få brug for præst. 
Henvend jer frimodigt til Henrik på tlf. 7565 1111. 

Ved gudstjenesten d. 1. marts er det forstander på Sædding Efterskole, Rasmus Houler, der afløser mig. Og d. 
8. marts er det Ingolf Henoch Pedersen.   
 
Sjælesorg 
Jeg minder igen om muligheden for forbøn, sjælesorg, skriftemål og samtale med jeres præst. Ring og aftal 
et tidspunkt for en samtale eller et besøg. 
 

Lidt fra integrationsarbejdet 
Jeg har haft møde med Integrationsafdelingen, hvor vi bl.a. talte om Stimulancen, som er for flygtningebørn 
og –unge. De er interesserede i at lave aktiviteter sammen med os, og vil bl.a. rigtig gerne have nogle af os 
med på ture. Sig til, hvis du har lyst til at være med på tur en gang i mellem – eller bare en enkelt gang. Måske 
nogen, der vil åbne deres hjem, så børnene kan komme på besøg en enkelt eftermiddag.  

Der kommer et program for Stimulancens aktiviteter for senere. Dette program vil jeg sende rundt, og så 
bede jer melde jer til det, I nu kunne tænke jer og har mulighed for.  

Har I ideer til aktiviteter, så lad mig endelig høre det. Eller skal I ud og fiske eller til fodbold eller en tur i sko-
ven og gerne vil have et par børn eller unge med, så giv også endelig lyd. Der er stort behov for den slags 
helt almindelige aktiviteter, for børnene har ofte meget lidt kontakt med danske familier.  

Derudover har vi brug for en til at afløse Verner som tovholder på handyteamet. Har du tid og lyst til at tage 

opgaven med at få fat i en frivillig eller to og en gang i mellem tage ud og samle lidt møbler og sætte TV op i 

lejligheder til nye flygtninge, så vil vi blive meget glad for din henvendelse. Det er også en opgave kommu-

nen sætte stor pris på at kunne samarbejde med os om.  

 

Til kalenderen 
20.-22. marts er der en stor missionskonference i Kolding arrangeret af bl.a. ELN, IM, LM mfl. Der er et spæn-
dende program, og det vil være godt, hvis en god flok fra menigheden tog afsted sammen og kunne hente 
god inspiration med hjem. Tilmelding snart, se hjemmesiden www.mission2015.dk.  

Jeg har desværre fået skrevet et forkert tidspunkt i gudstjenesteplanen mht. konfirmationsgudstjenesten 
lørdag d. 9. maj. Det er ikke kl. 10, men derimod på vores normale formiddagstidspunkt: Kl. 11.00. Tak, om I vil 
rette det i jeres kalender. Beklager ulejligheden.  

 
Med venlig hilsen Roar Steffensen og ledelsen 

http://www.mission2015.dk/

