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Kære alle 
Nu er sommeren endelig kommet – også sådan rent vejrmæssigt. Det er dejligt at kunne nyde solens varme 
og glæde os over alle de udendørs muligheder, det giver. Ligegyldigt hvordan vi hver især nyder sommeren, 
så lad denne dejlige tid være en påmindelse om, at Gud har skabt denne skønne verden, og han har stadig 
styr på, hvad der sker her. Lad også solen og det varme vejr minde os om at se hen til Jesus, som er verdens 
store lys. Og lad os søge Gud og hans varme nåde og kærlighed her i ferien, hvor mange måske har lidt bedre 
tid til fordybelse og eftertanke og bibellæsning end i en travl hverdag. 
 
Hvem skal vi ringe til, når præsten har ferie? 
Præsten har ferie i ugerne 29-31 og tager afsted allerede fredag d. 10. juli. Så til og med torsdag d. 9. juli kan 
jeg træffes på kontoret eller på telefonen.  
Får du brug for en præst i min ferie, kan du kontakte følgende:  
Uge 29: Anders Dalgaard, Øster Snede, tlf. 7589 3211. Mail: adal@km.dk  
Uge 30: Per Damgaard Pedersen, sognepræst i Kristkirken i Kolding, tlf. 24404828. Mail: pdp@km.dk   
Uge 31: Peter Krabbe-Larsen, sognepræst i Sindbjerg, tlf. 26186333. Mail: petkr@km.dk  
Jeg vil gerne udtrykke en stor tak til mine kolleger for at hjælpe på denne måde. Og tak, om I vil respektere 
de nævnte uger, da præsterne kun har mulighed for at svare på henvendelse i den uge, de står på.  
 
Sommer-arrangementer 
I juli måned, hvor vi ikke har gudstjenester, er der arrangeret følgende muligheder for at mødes i menighe-
dens fællesskab: 
Søndag d. 12. juli kl. 14 på Lystruphave Bibelcamping. Tag kaffen med og mød andre i Mona og Christian 
Thygesens fortelt. Derefter gudstjeneste i teltet. 
Søndag d. 26. juli. Gudstjeneste i Kristkirken i Kolding kl. 10.30 og derefter spiser vi medbragt frokost et sted i 
nærheden af Kolding. Fælles afgang fra Missionshuset kl. 9.45. 
 
Forbønsteam 
Vi har nu fået oprettet en forbøns-tjenestegruppe i HVM. Vi mødtes ca. 10 mennesker i præstelokalet for at 
tale om vejen frem. Vi blev enige om at oprette en mailadresse, som man kan skrive til med bedeemner. Det 
er kun dem, der er med i tjenestegruppen, der modtager disse mails, og der er tavshedspligt i forhold emner 
og navne. Så send frimodigt jeres bedeemner til bedebrev@hedensted-valgmenighed.dk, så vil der bliver 
bedt for det. I kan også henvende jer til præsten med bedeemner, så sender han dem rundt til gruppen.  
En del af gruppen vil også være forberede ved nogle af vores gudstjenester. Fremover vil vi gerne have flere 
gudstjenester med mulighed for forbøn, så gør frimodigt brug af denne mulighed også. 
Vi vil også gerne lægge til rette for flere bedemøder, hvor hele menigheden er velkommen. I vil høre mere 
om dette senere.  
Følgende er med i gruppen og modtager bedeemnerne: Petra og John Feldthaus, Lone Grønkjær, Susanna 
Mathiesen, Anna-Marie og Hans Jørgen Hansen, Elly og Bjarne Nielsen, Pia Jensen, Conny Rasmussen, Inger-
Lise Pedersen, Jonna Andersen og Roar Steffensen. 
 
Gudstjenesteplan 
Sammen med nyhedsbrevet her vedhæfter jeg gudstjenesteplanen for efteråret 2015. Den første gudstjene-
ste efter sommerpausen er søndag d. 9. august kl. 13.30.  
 

Med dette vil jeg ønske jer alle en rigtig god, varm og solrig sommer. Gud velsigne jer alle til at få ny kraft og 

energi og til at vandre hver dag i hans nådes lys. 

 
Med venlig hilsen Roar Steffensen og ledelsen 
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