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Kære alle 
For få uger siden fejrede vi Pinse. Fejrede, at Helligånden er udgydt over os og hele Guds kirke. Og vi sang: 
”Skin over vang som en morgen med sang, morgen i maj, når det grønnes! Lifligheds magt gøre dorskhed 
opvakt, så på Guds nåde der skønnes!” (DDS 291). Det er netop Helligåndens opgave og ønske at vække os, 
så vi gribes af og glædes over Guds nåde. Så kan vores menighed vokse i tro og kærlighed til Jesus og blive så 
frugtbar og livfuld, som naturen der grønnes rundt om os i denne tid. Lad os bede om, at det må ske! 
 

Middag-på-Tværs 
Vi har nu fastast næste Middag-på-tværs-arrangement til fredag d. 17. juni i Hedensted Missionshus fra kl. 
17.30 – 21.00. Har du kontakt til nogle flygtninge eller nydanskere, så giv dem endelig en invitation. Der vil 
komme nærmere information, en invitation m.m. senere.  
 

Kontaktperson/-familie 
Jeg har fået oplyst, at en ung mand på 26 år fra Eritrea lige flyttet fra Roskilde til Hedensted. Om han er kri-
sten vides ikke, men han har før været med til et kristent arrangement et andet sted, og har brug for en fami-
lie eller en person, der vil være en god medspiller for ham og lære ham lidt dansk. Meld gerne tilbage til mig, 
hvis du er interesseret i at hjælpe denne unge mand til bedre integration. 
 

Alpha-kursus og -møde 
Til efteråret vil vi igen indbyde til Alpha-kursus. Kurset er for alle, der gerne vil vide lidt mere om kristen-
dommen, for dem, der er søgende, og dem, der måske helt nye i troen. Gennem socialt fællesskab, fælles-
spisning, oplæg og gruppesamtaler knyttes der bånd mellem deltagerne, og sammen går vi nogle skridt i 
troens og Bibelens verden.  
Det er en oplagt lejlighed til at invitere naboen eller kollegaen, som du alligevel har snakket lidt med om tro 
og kirke og kristendom.  
I morgen, torsdag d. 25. maj kl. 19.30, er der info- og planlægningsmøde på Kløvervej 13, og alle der bare 
gerne vil høre lidt mere om Alpha er velkommen. 
 

Bøn og forbøn 
Det er en vigtig tjeneste, der udføres i vores tjenestegruppe med særligt fokus på bøn og forbøn. For vi tror 
på, at Gud hører vores bøn og også griber ind i vores liv og vores menighed. Jeg vil gerne opfordre alle til at 
gøre brug af denne tjenestegruppe. Det kan bl.a. ske ved at sende små og store bedeemner til mailadressen 
bedebrev@hedensted-valgmenighed.dk. Det er kun medlemmerne af tjenestegruppen, der får denne mail, 
og de vil så bede for det, der bliver nævnt. Alle velkommen til at skrive, hvad der lægger én på sinde. 
En anden mulighed er også at gøre brug af forbøn til gudstjenesterne. Man behøver ikke være i store pro-
blemer for at søge forbøn, men vi må komme til Gud med glæder, sorger, bekymringer, sygdomme og be-
hov. Det er så godt at blive bedt for, og at få andres hjælp til at bære det frem for Gud, som ligger på vores 
hjerte. Og så må vi også erkende, at livet af og til er tungt og besværligt, og at vi alle kan komme i problemer. 
Men ingen i menighedens fællesskab behøver gå alene sine problemer. I forbønnen bærer andre med og 
hjælper os med at lægge tingene i Guds stærke hænder. Gør frimodigt brug af forbønnen.  
 

Honduras-aften 
På mandag d. 30. maj kl. 19.30 afholdes der Honduras-aften hos Bjarne og Elly Nielsen på Dalbyvej 92. Det 
bliver bl.a. en aften i selskab med Michael Nielsen, som vil være med på Skype fra Honduras. Sidst på aftenen 
vil der blive orienteret om planerne og muligheder for en team-rejse til Honduras.  
 

Bibelvandring 
Fredag d. 3. juni indbyder Bibelselskabets Stiftsudvalg til en 7 km lang historisk bibelvandring med fokus på 
de stærke jyder. Bl.a. de tidligere sognepræster Peter Berthelsen og Svend Erik Langdahl medvirker. Det be-
gynder kl. 16.30 ved Øster Snede Kirke. Kl. 20.00 er der afslutning i Løsning Kirke ved Henrik Højlund. Tilmel-
ding kan ske til Inge Møller på tlf.  91150903 eller på immm@stofanet.dk, senest 27. maj. Prisen er 75 kr. 
 
 

Med venlig hilsen Roar Steffensen  
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