
Interessegrupper i Hedensted Valgmenighed 

Hvad er det?  En interessegruppe er en gruppe personer, som samles om en fælles interesse. 
Den fælles interesse kan fx være foto, strikning, sport, vandreture, læsning, kvindeklub, brunch for 
mænd, film, samtaleforum – eller hvad man nu har af interesser. I interessegrupperne lægges der 
stor vægt på fællesskab.  Man mødes for at hygge sig sammen og dele den fælles interesse. 
Gruppen skal være åben for alle, og der kræves ikke medlemskab eller forkundskaber, så man må 
meget gerne tage sin nabo eller kollega med, hvis de deler denne interesse. Det er op til den 
enkelte gruppe, hvor ofte man arrangerer noget. 
 
Hvorfor? Hedensted Valgmenigheds vigtigste aktivitet er uden tvivl gudstjenesterne, men det skal 
også være et varmt fællesskab. Det er vigtigt, at vi har omsorg for hinanden og for andre, der har 
brug for det. Derfor er det vigtigt, at vi er sammen og hygger os, griner sammen, er aktive sammen 
for derved at lære hinanden at kende. 
 
Hvordan? De grupper, der allerede er i gang, er præsenteret på hjemmesiden. Her kan man se, 
hvem man skal kontakte, hvis man ønsker at være med, eller høre lidt mere om gruppen. Det er op 
til hver enkelt gruppe, hvordan man organiserer sig, men der skal være en kontaktperson til 
menighedsledelsen, og en skal stå som kontaktperson på hjemmesiden. Det behøver ikke være den 
samme person. Kontaktpersonen(-erne) har ansvar for, at der sker noget i gruppen med jævne 
mellemrum, og at det bliver offentliggjort, bl.a. på menighedens kalender. 
Vi opfordrer til, at interessegrupperne – hvor det er muligt – holder en kort andagt, synger en sang 
el.lign. for at tydeliggøre gruppernes tilhørsforhold til Hedensted Valgmenighed  
 
Økonomi? Som udgangspunkt skal grupperne være selvfinansierende, men har man et specifikt 
behov for støtte, kan man spørge menighedsledelsen om et tilskud. Det kan måske være til et 
enkelt arrangement, eller som sikkerhed mod underskud til et arrangement. 
 
Hvordan kommer man i gang? 
Går man med en ny idé i maven til en interessegruppe, så vil vi gerne hjælpe med at finde ud af, om 
der er opbakning til det. Snak evt. med andre, om de vil være med. Uanset om I er en eller flere, så 
tag kontakt til Bjarne, som er ledelsens koordinator for interessegrupper, så vil han hjælpe med at 
komme i gang. Vi kan evt. starte med at invitere til en enkelt aften og se, om der dukker nogen op, 
der vil være med. 
 
 
 
  Koordinator:  Bjarne Nielsen 
   mobil: 61687599 
   mail: bjarne@hedensted-valgmenighed.dk 
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