
 

   

   Deri består kærligheden: ikke i at vi 

har elsket Gud, men i at han har el-

sket os og sendt sin søn som et son-

offer for vore synder. 1. Joh. 4,10 
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Kære alle! 
Generalforsamling og menighedsledelsens konstituering er nu vel overstået. Vi siger tak til alle Jer der 
mødte frem til generalforsamlingen, og til dem der bidrog med input. Det er skønt at være i menighedens 
fællesskab og mærke det store engagement der er blandt medlemmerne. Med dette nyhedsbrev vil vi 
kort orientere om generalforsamlingen og den efterfølgende konstituering. 
 
Konstituering 
Menighedsledelsen blev ændret, og blev lidt yngre (desværre kun i gennemsnit) Vi sagde farvel og stor 
tak til Bent Vestergaard for hans indsats helt fra starten i 2009, og velkommen til Mona Svinth Thygesen, 
det betyder også, at vi for første gang i menighedens historie har to kvinder i ledelsen. Det bliver godt. 
Konstitueringen blev sådan at Bjarne fortsætter som formand, Johnny overtager posten som næstfor-
mand, og Søren blev referent. Kasserer er Lone Grønkjær, som er valgt udenfor ledelsen. 
 
Generalforsamling  
Menighedsledelsen vurderer at 2014 var et godt år. Der var ro og stabilitet, hvor vi oplevede at gudstjene-
ster og andre aktiviteter fortsat beriger os alle. Samtidig fik vi sat nye skibe i søen, med Alpha-kursus, og 
indsatsen forud med indbydelser osv., som det mest markante og positive nye tiltag.   
 
For 2015 og fremefter, blev der sat fokus på to ting. Mission og ”Indre trivsel”. Den sandhed, som vi ken-
der. Den kærlighed, som Gud har vist os gennem Bibelen, ikke mindst ved Jesu død på korset, den er sim-
pelthen for god til at holde for os selv. Lad os derfor sammen, og hver for sig, fortælle mennesker i He-
densted det gode budskab. Det er ikke sikkert de gider høre det, men lad dem selv sige nej. De kan vi gøre 
gennem nye Alpha-kurser, ved at åbne vores Cellegrupper, ved at lave interessegrupper og invitere ”na-
boen” med ind og opleve vores fællesskab.  
 
Den ”Indre trivsel” vil vi gerne opnå gennem et godt fællesskab. Det gode fællesskab opnås bl.a. i celle-
grupper, hvor vi kommer tæt på hinanden, fordi vi åbner os for hinanden. Denne åbenhed håber vi også, 
vi kan nærme os i det store fællesskab. Vi har et godt fællesskab ved gudstjenesterne, men hvis vi turde 
gøre os lidt mere sårbare overfor hinanden, f.eks. ved at turde bede om forbøn, eller ved at fortælle no-
gen, at vi har det skidt, og godt kunne bruge lidt hjælp og omsorg. Og ikke mindst ved at komme med et 
vidnesbyrd. Vi har et ønske om, at det kan blive en naturlig del af en gudstjeneste. Brug også præsten til 
samtale i dagligdagen. Han er der for os, og vil meget gerne bruge tid på den enkelte, også når der ikke er 
problemer 
 
Regnskabet for 2014 var ikke så godt. Det blev et underskud på 97.871 kr. Det der ligger bag ved tallene 
er desværre, at der kommet ca. 76.000 kr. mindre ind i gaver end forventet. Ledelsen har bestemt, at 
kassereren for fremtiden sender en opgørelse ud allerede i juni, og igen i november. Dette bare for at vi 
ikke glemmer det. Samtidig lyder der en klar opfordring til at betale via faste overførsler i banken, gerne 
fordelt på hver måned. Også en opfordring til at alle om at respektere, hvad man har tilkendegivet at ville 
give i gave, kan man ikke overkomme det man har lovet, så aftal et nyt beløb med Lone. Så vi ved hvad vi 
har at gøre med. Trænger gavebeløbet til at blive pristalsreguleret, så fortæl kassereren, at du ønsker 
det. 
 
Det vigtigste er dog ikke penge og aktiviteter, men at Jesus bliver stor for den enkelte. Der er rig mulig-
hed for at komme og møde Gud til gudstjeneste her i påsken. Vi oplevede i onsdag ved arrangementet 
med Massoud, hvor festligt det er, når kirken er helt fuld. Kom og vær med til de 4 gudstjenester i Påsken, 
og tag familie, venner og naboer med.  


