
Kære alle 

Hermed en nyhedsmail for at give lidt info fra Hedensted Valgmenighed, særlig om den kommende tids aktiviteter 

og arrangementer. 

 

Ferie: fra og med søndag d. 14. holder jeg efterårsferie 1½ uge, hvor jeg som repræsentant for Promissios 

bestyrelse skal til Etiopien og besøge vores missionærer og samarbejdskirke. Jeg er hjemme igen d. 25. september. 

Tak for forbøn for en god tur. Efter aftale kan man henvende sig til Henrik Højlund (tlf. 22780556), hvis man får 

brug for en præst, mens jeg er væk. 

 

Næste gudstjeneste er søndag d. 21. september kl. 13.30 ved Martin Eskesen, som er valgmenighedspræst i Galten.  

 

Tirsdag d. 9. september, altså i morgen, er der møde om integrationsarbejdet her på Kløvervej fra kl. 19-21. Alle er 

velkomne til helt uforpligtende at komme og høre om, hvilke muligheder, behov og opgaver, der findes i vores by 

på dette område. Medarbejdere fra kommunens integrationsafdeling deltager, og vi vil sammen fortælle om vores 

tanker for det fortsatte samarbejde. 

 

Studiematerialet til cellegrupper og bibelkredse over temaet ”Guds løfter” kan fås fra ved henvendelse til Hans 

Jørgen Hansen (tlf. 30302124).  

 

Til bibelundervisning i onsdags om Bibelens troværdighed nævnte jeg, at videnskaben nu har anerkendt, at haren er 

en drøvtygger – noget Bibelen har påstået i flere tusinde år. Den kaldes også en pseudodrøvtygger, fordi den ikke 

tygger drøv helt ligesom koen. Nogen har spurgt efter henvisninger til hjemmesider o.lign. hvor dette kan ses. I kan 

f.eks. læse om det ved at klikke på følgende to links: Den Store Danske Encyklopædi og Naturstyrelsen.  

 

Og så er det næste tirsdag, d. 16. september, at Alpha-kurset begynder. Bed stadig om, at nogen må dukke op. Og 

der er også stadig tid til at invitere en nabo eller kollega til at komme med på kurset.  

 

Den 23. september kl. 19.30 er der pige-aften i Præstelokalet på Kløvervej 13. Der inviteres til sangaften og alle 

piger og kvinder er velkommen.  

 

Og endelig vil jeg også allerede nu nævne vores menighedsdag, som løber af stablen søndag d. 5. oktober med 

gudstjeneste i Hedensted Missionshus og derefter frokost. Der bliver oplæg ved Claus Grønbæk, der er præst i 

Københavnerkirken, over emnet: Her hvor du bor. Det handler om at være kristen i hverdagen og nærmiljøet. Der 

bliver også aktiviteter for børn. Vi glæder os til en god, festlig og spændende dag! Alle er velkommen. 

 

Det blev en meget længere nyhedsmail, end jeg havde tænkt! Det er vist et udtryk for, at der sker lidt af hvert i 

vores menighed. Bed for alle de ting, der er nævnt her. Bed for hinanden. Og bed om, at flere mennesker i 

Hedensted og omegn må lære Jesus at kende. 

 

I ønskes alle Guds fred.  

 

Kærlig hilsen 

 
Roar Kloster Steffensen 
Valgmenighedspræst  
 

 
 

pastor@hedensted-valgmenighed.dk  
www.hedensted-valgmenighed.dk  
Tlf +45 61339483 

 

http://www.denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Zoologi/Gnavere_og_harer/harer
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/dyr/pattedyr/harer/
mailto:pastor@hedensted-valgmenighed.dk
http://www.hedensted-valgmenighed.dk/

