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KÆRE ALLE 
 

Flyer om pejlemærker 

Vi omtalte I sidste nyhedsbrev de fire pejlemærker, der blev resultatet af vores menighedsdag: 

 Vi vil fejre inspirerende gudstjenester 

 Vi vil sætte fokus på bøn og forbøn 

 Vi vil bygge fællesskab 

 Vi ønsker at være en tjenende menighed  

Vi er ved at lave en lille flyer, som kan minde os om de fire pejlemærker.  

Tag den gerne med fra infobordet næste gang, du kommer til gudstjeneste. 
 

I dette nyhedsbrev vil vi fortælle om et par tiltag, der knytter sig til bøn og forbøn, og et par tiltag, der knytter 

sig til det at bygge fællesskab.  
 

Bøn og forbøn 

Bøn er hele menighedens privilegium og opgave, og vi har valgt at tænke på bønnen som en tjeneste. Derfor 

vil vi lave en tjenestegruppe, hvor alle modtager mails/breve med bedeemner. Man kommer med i tjeneste-

gruppen, hvis man ønsker at modtage de bede-mails/bede-breve, der fremover vil blive udsendt. Man skal 

ikke være nogen SUPER-beder, der aldrig ”glemmer” at bede for at melde sig. Man skal bare være et menne-

ske, der har brug for at bede! 

 

Gruppen ledes indtil videre af Carsten Dalsgaard, Susanna Mathiesen og Anna-Marie Hansen. Susanne har 

sagt ja til at stå for udsendelse af bede-brevene. Tanken er, at alle i menigheden skal kunne komme med 

både takke- og forbøns-emner. Og det kan man gøre på 3 måder: 

 Man kan tage en bønneseddel fra INFO-bordet, skrive sit emne og lægge det I beskedkassen. 

 Man kan henvende sig til Roar eller Susanna med sit bønneemne. 

 Man kan skrive en mail til bedebrev@hedensted-valgmenighed. Mailen modtages af den, der er 

tovholder for bede-brevene - og emnet kommer med i næste bede-mail.  
 

Det er tanken, at der kommer et bede-brev ca. en gang om måneden – eller når der er særligt behov for for-

bøn. Det vil desuden blive mulighed for forbøn i forbindelse med flere gudstjenester (enten under eller efter 

gudstjenesten). 
 

Bygge fællesskab 

Sæt kryds ved weekenden d. 7-8. Marts, for da er der LEJR FOR ALLE. Lejren bliver arrangeret af Hedensted IM 

og Hedensted Valgmenighed, og der kommer et udførligt program senere. Men reserver weekenden nu! 
 

Ligesom andre interessegrupper er ved at komme i gang i Hedensted Valgmenighed, vil vi nu også en gang 

imellem prøve at invitere til kirkefrokost særligt for børnefamilierne. Vi håber, at der vil være god tilslutning 

til dette initiativ. 
 

Valgmenighedens hjemmeside 

Vi er i gang med at lave en ny hjemmeside til Hedensted Valgmenighed. Den er under opbygning, men kan 

allerede nu besøges og prøves af. Adressen er den samme, som den hele tiden har været, så kig ind på 

www.hedensted-valgmenighed.dk og få et indtryk af den nye side. 
 
 

Med venlig hilsen Roar Steffensen og ledelsen     

http://www.hedensted-valgmenighed.dk/

