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Kære alle 
Først og fremmest tillykke til hele tre konfirmander i Hedensted Valgmenighed! Christian Hjort Jensen blev 
konfirmeret i Engum St. Bededag. Silje Thomsen blev konfirmeret i Løsning d. 3. maj. Og i lørdags var mange 
af os med til at fejre Laura Mejlvangs konfirmation i valgmenigheden. Tillykke og Guds velsignelse til de tre 
unge! 
 
Orientering om Alpha-kursus 
På tirsdag d. 19. maj kl. 19.00 er der orienteringsmøde på Kløvervej om Alphakursus. Vi planlægger at afholde 
et Alphakursus til efteråret, og vil derfor gerne informere i menigheden om, hvad Alpha er. På mødet vil vi 
fortælle om Alpha-konceptet og give nogle indblik i erfaringerne fra efterårets kursus. Alle er velkommen – 
også hvis man bare er nysgerrig. Og også selvom man ikke lige umiddelbart har nogen at invitere til Alpha til 
efteråret. Kom og vær med på tirsdag og bliv lidt klogere på, hvad Alpha er.   
 
Stimulance-aktiviteter 
Valgmenigheden er i dette forår involveret i en del aktiviteter i Stimulancen, kommunens tilbud for unge 
flygtninge. Karin Nedergaard har haft besøg i keramik-værkstedet. Margit og Jørgen Jørgensen har haft be-
søg på gården. Steen Andersen har vist sin arbejdsplads frem: Havnen i Vejle. Og Elly Nielsen får besøg af 
nogle piger, der skal ride på hest. De ansatte i Stimulancen har udtryk stor glæde over samarbejdet og over 
de gode oplevelser, børnene og de unge får. Der skal også lyde en stor tak herfra! 
Skulle nogen have lyst til at åben deres hjem for et besøg eller tilbyde en eller anden aktivitet, må I endelig 
sige til. Det vil blive modtaget med taknemlighed.  
 
Tjenester 
Har du ikke en tjeneste i Hedensted Valgmenighed? Eller vil du gerne prøve en anden opgave, end du vare-
tager for tiden? I begge tilfælde er du velkommen til at sige til, så vi kan få en snak om det. Vi vil gerne, at alle 
får et tilbud om at være med i en eller anden form for tjeneste i menigheden, og det skal naturligvis gerne 
være en tjeneste man trives i.  
 
Vi mangler fx en tovholder og kontaktperson for Handy-gruppen.  Opgaven går ud på at løse og koordinere 
mindre praktiske opgaver som fx at samle møbler, hænge persienner op osv. i lejligheder til nytilkomne 
flygtninge. Er det noget for dig, så sig endelig til. 
 
Til kalenderen 
Søndag d. 13. september vil vi afholde menighedsdag på Bøgballe Friskole. Der vil være gudstjeneste, oplæg 
og samtale, hygge og aktiviteter.  
Den første weekend i marts 2016 (4.-6. marts) afholder vi menighedslejr på Hestlund Efterskole.  
 
Kan nogen hjælpe en bror i bolignød? 
Peter Mogensen, som har været med til bibelundervisning og gudstjenester nogle gange, står uden bolig fra 
1. juni og spørger, om nogen kan hjælpe. Han søger noget her i området, da han har familie og arbejde i Ju-
elsminde. Økonomien er ikke til en høj husleje, men hvis nogen kan hjælpe ham, er han meget interesseret i 
at høre fra jer. I er velkommen til at henvende jer til mig eller til Peter selv (petermogensen12@gmail.com 
eller 2889 8823), hvis I kan hjælpe eller for at få flere informationer.  
 
Besøg 
Jeg er i gang med at planlægge besøg for de næste par måneder frem mod sommerferien. Har I lyst til et 
besøg af præsten, er I meget velkommen til at henvende jer, så vi kan få sat en aftale i kalenderen. 
 
Med venlig hilsen Roar Steffensen  


