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Kære alle 
Menighedsledelsen var samlet fredag d. 27. september for at følge op på de mange indtryk og tilbagemel-

dinger fra menighedsdagen i august. 

En lang og vekslende snak om vejen videre for menigheden mundede ud i 4 pejlemærker, som i overens-

stemmelse med Hedensted Valmenigheds vedtægter og formål skal give retning for menighedens liv og 

arbejde i den kommende tid. De fire pejlemærker samles under følgende overskrift: 

Hedensted Valmenighed vil være et åbent fællesskab for alle aldersgrupper. 
1. Gudstjenester 

- Gudstjenester med vægt på bibeltro og hverdagsnær forkyndelse og levende lovsang 
- Gode tilbud til børn i menigheden i form af bl.a. Børnekirke og Børnenes 5 minutter 
- Fremme engagement og deltagerglæde ved gudstjenesterne 
- Fortsætte med god variation af gudstjenestetyper 

 

2. Bøn og forbøn 
- Opbygge en tjenestegruppe med fokus på bøn og forbøn 
- Gøre bøn til en mere integreret del af menighedens liv og gudstjenester 
- Opmuntre til frimodigt at søge forbøn 
- Arbejde med forskellige former for fællesbøn og bøn ved gudstjenester 

 

3. Fællesskabsopbygning 
- Fokus på cellegrupper, som menighedens mindre fællesskaber  
- Opmuntre til at mødes i interessegrupper og andre fællesskabsbyggende initiativer 
- En god mulighed for at invitere andre med 
- Være en menighed med varmt fællesskab og omsorg for alle 

 

4. Tjenestegrupper 
- Alle i menigheden skal have tilbud om at være med i en tjeneste 
- Fremme fællesskabsfølelsen i de forskellige tjenestegrupper 
- Opmuntre til fokus på nådegaver og tjenester 
- Både indadvendte og udadvendte tjenestegrupper  

 

Nye tiltag 
Siden menighedsdagen er der allerede startet et par såkaldte interessegrupper. Marianne Hansen har taget 

initiativ til at arrangere kvindeaftner. Program for aftnerne følger senere. Inger-Lise Pedersen m.fl. har dannet 

en litteraturgruppe for kvinder. Interesserede kan henvende sig til Inger-Lise på tlf. 26252170.  

Har du ideer og lyst til at oprette en interessegruppe, er du meget velkommen til det. Vedhæftet nyhedsbre-

vet er en lille vejledning i, hvordan man kan komme i gang. 

Roar har inviteret de unge til en medvandrergruppe. Den første gang kom der syv. Gruppen skal både bruges 

til at skabe gode relationer og til vejledning og samtale om emner, som optager de unge.  

Der er også oprettet et pastoralt råd, der skal fungere som sparring og vejledning for Roar. Rådet består af 

Carsten Dalsgaard og Hans Jørgen Hansen.  

Flygtningearbejdet 
På flygtningeområdet er flere allerede blevet spurgt til en opgave, og resten vil blive kontaktet inden længe. 

Flest har meldt sig som hjælpere i Stimulancen, kommunens tilbud til unge. Men der er også behov for nogle 

til at være noget for de ensomme voksne flygtninge. Det kan være et besøg, en gåtur, hjælp med indkøb eller 

andre små opgaver. Er du interesseret, så henvend dig frimodigt til Roar. 

På menighedsledelsens vegne  
Kærlig hilsen Roar Steffensen 


