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Kære alle 
Menighedsledelsen var samlet til møde i sidste uge, hvor der bl.a. blev talt om vidensindsamling. Dette og 
meget andet, kan du læse om i dette nyhedsbrev. 
 
Vidensindsamling 
Vi samler penge ind til mange forskellige gode ting i HVM. Nu vil menighedsledelsen gerne samle viden ind. 
Det kan naturligvis ikke puttes i en kollektpose eller sendes pr. MobilePay. Så derfor planlægger ledelsen at 
komme rundt og besøge alle medlemmer af valgmenigheden for at tage pulsen på menigheden og få en 
snak om, hvad der rør sig. Ledelsen deler medlemmerne imellem sig og kommer ud på besøg én og én. Be-
søgene skal være afsluttet til oktober.  
Formålet med samtalerne er at give alle en mulighed for at komme til orde med det, der nu måtte ligge den 
enkelte på hjerte for på denne måde at få et billede af, hvor vi er som menighed. Det vil give ledelsen vigtig 
viden om medlemmernes trivsel, tanker og drømme, og giver mulighed for at korrigere kursen, der hvor det 
måtte være nødvendigt. Så tag godt imod ledelsens medlemmer, når de kommer for at aftale et besøg. 
 
Projekt-uge 
I næste uge, fra 8.-14. juni har jeg igen en uge, hvor jeg arbejder på Peru-projektet. Jeg vil kun være til rådig-
hed i tilfælde af uopsættelige forhold. Men opstår der noget, er I velkommen til at ringe.  
Konkret er jeg i gang med at skrive et undervisningsmanuskript til Romerbrevet.  
 
Alpha-kursus 
Tirsdag d. 19. maj var der informationsmøde om det kommende Alpha-kursus. Det var kun deltagere fra sid-
ste års kursus, der mødte frem, men det var helt fint, for alle var motiverede til en ny omgang. Så mødet blev 
bl.a. brugt til at påbegynde planlægningen af næste Alpha-kursus.  
Alle er naturligvis stadig velkommen til at invitere en nabo, kollega, ven eller andet med og sammen med 
vedkommen selv være med på kurset.  
Vi vil gerne bede om forbøn for forberedelser og for selve kurset. Bed om, at Gud må kalde på mennesker, der 
kunne være interesseret i at være med på kurset. Og bed om frimodighed til at invitere. Og hvis du tør, må du 
også gerne bede Gud om at vise dig, om der er nogen, du skal invitere.  
 
Forbønstjenestegruppe 
Vi vil gerne give forbønstjenesten lidt mere struktur, end tilfældet er i øjeblikket. Det er ikke en stor og meget 
tidskrævende opgave at være med i gruppen, men ikke desto mindre er det den måske vigtigste opgave, vi 
kan være med i. Indtil videre er tankerne, at vi gerne vil have en flok af forbedere, der efter tur kan stå for 
forbøn ved nogle af vores gudstjenester. Og derudover at vi kan have nogle bedeemner og bede for der-
hjemme. Er du interesseret i at høre mere og måske være med bare til noget af dette, så giv gerne besked.  
 
Venskabsmenighed 
Peru er langt fra Danmark. Og derfor kræver det lidt kreativitet og noget indsats at fastholde og udvikle vores 
venskabsforhold til menigheden Encuentro con Cristo i Arequipa. Har du lyst til at tænke lidt med på, hvad vi 
kan gøre, og hvordan vi kan sætte dette på skinner, så tag endelig kontakt til mig.  
 
Juniorklub 
Flere af børnene i Hedensted Valgmenighed er med i juniorklubben i Hedensted Missionshus. Der er en god 
flok friske juniorer, der samles hver mandag. Efter sommerferien står de med det problem, at der kun er en 
leder tilbage. Har du lyst til at hjælpe klubben, enten som leder eller ved at stå for/hjælpe til en enkelt aften, 
vil hjælpen blive modtaget med tak. Henvendelse kan ske til David Christensen, tlf. 40340315. 
 
På menighedsledelsens vegne og med venlig hilsen Roar Steffensen  


