
 

   

   

NYHEDSBREV FRA HEDENSTED VALGMENIGHED NOVEMBER 2016 
 

Kære alle 
I den forgangne uge var Hedensted Valgmenighed og Hedensted IM værter for en spændende debat mellem 
sognepræst Henrik Højlund og ateisten Carsten Andersen. Der var mødt mange folk op på Stjernevejsskolen, 
og vi fik en livlig debat på skarpe argumenter for og imod Guds eksistens og kristendommens sandhedsvær-
di. Der er ting, vi kan have svært ved at argumentere imod, men samtidig sad jeg også tilbage med en glæde 
over, at troen på Gud ikke er fornuftsstridig, men baseret i troværdige kilder. Lad os fortsætte samtalen med 
hinanden om disse spørgsmål, så vi også hjælper hinanden til at reflektere over de svære spørgsmål. 
 
Projekt-uge 
I næste uge, uge 46, fra d. 14.-18. november, arbejder jeg med Peru-projektet og vil derfor kun være til rådig-
hed i tilfælde af uopsættelige forhold. Men opstår der noget, er I velkommen til at ringe. Tak for forbøn for 
denne uge.  
 
Fra ledelsesdagen 
På ledelsens lange møde d. 28. oktober fik vi et godt overblik over vores aktiviteter, tjenester og medlemmer 
i tjenestegrupper. Det gav bl.a. anledning til at glæde sig over vores gode aktiviteter og tjenester og over, at 
så mange er aktive på en eller anden måde. Det gav også syn for, at få bærer meget og mange bærer lidt. 
Derfor vil vi fremover gerne se på, om der er aktiviteter, vi ikke skal blive ved at holde gang i, og om nogle i 
menigheden har nådegaver og lyst til at tage en ny/anden opgave på sig.   
 

Middag-på-Tværs 
Fredag d. 18. november kl. 17.30 afholder vi igen Middag-på-Tværs, hvor både flygtninge, nydansker og 
”gammel-danskere” mødes i hyggeligt fællesskab. Denne gang vil vi bl.a. lægge op til, at man tage et instru-
ment med og spiller et musikstykke fra sit eget land. Kender du en flygtning/asylsøger, så inviter dem med 
og kom og vær en del af fællesskabet. 
Vi får måske brug for nogle chauffører, hvis nogle melde sig til, men ikke selv kan komme hertil. Tak, om du 
vil give besked, hvis vi må spørge dig og kørsel, hvis det bliver nødvendigt. 
 
Fælles ledermøde med IM 
På et fælles ledermøde med IM’s bestyrelse kunne vi glæde os over, at vi har et godt samarbejde på flere 
punkter. Det gælder bl.a. bibelundervisningsaftener i missionshuset, fælles koordinering af cellegruppe- og 
bibelkredsarbejdet og fælleslejren.  
Der var dog også enighed om ikke at fortsætte med samarbejde om årstidsarrangementer (opstart efter 
sommerferien, høstgudstjeneste, julefest, Fastelavn og Skt. Hans), da vi ikke har opnået, det vi gerne ville, 
nemlig: 1) samle mange folk fra begge foreninger og 2) undgå dobbeltarrangementer og dermed bruge 
færre ressourcer.  
Vi glæder os over det, der fungerer og vil have øjnene åbne for, om nye muligheder åbner sig med tiden.  
 
Alpha-kursus 
Over de næste uger afslutter vi årets Alpha-kursus. Det har igen været en stor oplevelse at være med, og se at 
Gud arbejder i mennesker, der normalt ikke kommer i kirken. Vi stiller os til rådighed og forbereder os, og så 
oplever vi, at Helligånden er i gang med at arbejde og faktisk vil gøre det gennem os. Det er stort. Bed for de 
sidste samlinger og for deltagerne. 
 
1. søndag i Advent 
Kirkeåret er snart slut, og 1. søndag i Advent nærmer sig hastigt! I den forbindelse vil vi gerne i lighed med 
tidligere år invitere til æbleskiver og kaffe på Kløvervej 13 efter gudstjenesten d. 27. november. Velkommen 
til en hyggelig eftermiddag! 
 
Med venlig hilsen Roar Steffensen og ledelsen 


