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Kære alle 
I søndags, d. 5. oktober, afholdt Hedensted Valgmenighed menighedsdag. Tak for fællesskabet til alle, der 
mødte op. Et par pointer fra Claus Grønbæks inspirerende opmuntring til at leve frimodigt og synligt som 
kristne her, hvor vi bor: Ligesom vi glad og gerne fortæller alle om vores børn/børnebørn, sådan må Jesus 
fylde så meget for os, at vi automatisk taler om ham. Det handler ikke om at tage flere byrder og opgaver på 
sig. Det handler om de mennesker, som Gud elsker, og som han har lagt på dit hjerte. 
 

 Ofte tænker vi: Folk gider ikke høre. Vi duer ikke til det. Osv. I stedet for at undskylde os, må vi give dem mu-
lighed for selv at sige nej tak. Vi skal ikke være eksperter, men vidner, der fortæller, hvad vi selv har set og 
oplevet med Jesus.  
 

Vi undskylder os også ofte med, at vi ikke har tid. Men Jesus kalder os til at prioritere. Tør vi prioritere som 
enkeltpersoner og som menighed? Elsker vi de mennesker uden for murene så meget, at vi tør lade det 
komme til udtryk i vores kalender og vores tid og ved, at vi lever med vores naboer og kolleger?  
Konkrete ideer: Invitere naboer inden for, gerne regelmæssigt – til kage, aftensmad, brunch, fodbold, osv. 
Lad mennesker se, hvem vi er, og hvordan vi lever og tror på Jesus i vores daglige liv. Man kan invitere til 
Alpha og være sammen med en ven eller nabo til disse aftner. 
 

Lad os fortsætte samtalen om dette vigtige emne, som vi må lade os udfordre og opmuntre af.  
 

Alpha-kursus  
Vi har nu afholdt de første fire aftner af vores Alphakursus. Og Gud velsigner os virkelig! Der er indtil videre 5 
med, som normalt ikke kommer. Vi regner med, at i hvert fald én mere kommer med fra næste gang. Bed for 
dem. Bed om, at de må få lov at se Jesus gennem alt det, der sker. Men det er ikke kun de nye, der sker noget 
med. Vi, der er med fra valgmenigheden, har selv en oplevelse af, at være med i Åndens værksted. Gud ar-
bejder også i os og med os gennem dette. Vi får lov at opleve os helt afhængige af, at Gud virker.  Og vi får 
nye vinkler, ord og billeder på troen og livet som kristen. På den måde er det også fornyende for os.  
 

Prædikenværksted 
Jeg vil gerne invitere alle interesserede til at deltage i et lille prædikenværksted. Torsdag d. 13. november fra 
19-20 mødes vi i præstelokalet på Kløvervej. Her kan du komme med dine tanker og spørgsmål til teksterne 
til d.16/11 og til 7/12. Læs teksterne (Matt 18,1-14 og Luk 21,25-36) hjemmefra og kom med kommentarer og 
indspil til, hvad de siger dig i dit liv. Så tager jeg alt dette med i mine prædikenforberedelser – og måske kan 
du genfinde nogle af dine input i prædikenerne.  
 

Gudstjenester 
Gudstjenesterne d. 26. oktober, 2. og 9. november vil have et særlig undervisende præg, hvor vi sætter fokus 
på Evangeliet, Fællesskab og Mission.  
Ved lovsangsgudstjenesten d. 16. november, vil jeg tilbyde privat skriftemål. Vi har alle brug for at kunne 
bekende vores synd og helt konkret modtage tilsigelsen af syndernes forladelse under håndspålæggelse. Det 
vil der blive mulighed for denne aften. Gør frimodigt brug af det! 
 

Integrations-teams 
For bedre at kunne løfte i flok og brede opgaverne ud på flere vil vi fremover arbejde med følgende 5 teams:  
A) Handy-team. Praktisk hjælp, klargøring af lejligheder, samle møbler o.lign. Kontakt Verner Kristensen.  
B) Indsamlingsteam. Indsamling og uddeling af babyudstyr, legetøj, m.m. Kontakt: Anna-Marie Hansen. 
 C) Stimulance-team. Kaffe/saftevand til Stimulancen, aktiviteter og ture med børn/unge, gårdbesøg, m.m. 
Kontakt: Endnu ikke fastlagt.  
D) Kontakt-team. Kontaktpersoner for flygtninge, besøg, gåture, aktiviteter, osv. Kontakt: Margit Jørgensen.  
E) Middag-på-tværs-team. Opgaver: arrangere middag/fest med flygtninge. Kontakt: Endnu ikke fastlagt.  
 

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Roar eller en af kontaktpersonerne. Meld dig gerne til at give en 
hånd med på et eller flere teams. Eller som kontaktperson/koordinator for et af de to teams, der mangler.  
 

Med venlig hilsen Roar Steffensen og ledelsen 


