
 

   

   

NYHEDSBREV FRA HEDENSTED VALGMENIGHED DECEMBER 2017 
 

Kære alle 
Det er en lidt speciel adventstid i år, da fjerde søndag i advent falder sammen med juleaftensdag. Det er som 
om, der mangler en søndag! Heldigvis er kirkeårets gang ikke det samme som Guds frelsesplan. For i den 
mangler der intet. I overensstemmelse med løfterne i Det gamle Testamente, sendte Gud sin søn, Frelseren, 
”da tidens fylde kom.” Dvs. da Gud så, at tiden var inde. Jesus kom til tiden, hverken for tidligt eller for sent.  
Jeg håber for jer alle, at I må finde ind til glæden og freden her i julen. At vi ikke må have så travlt med alt 
muligt rundt om og uden, at vi ikke i tide får standset op for, at Jesus kom med fred og frelse netop til os.  
Det fantastiske er, at han kommer til os hver dag og ved hver gudstjeneste. Jeg håber, at vi i det nye år må 
blive endnu bedre til at slutte op om fællesskabet ved gudstjenesterne, så vi sammen kan hjælpe hinanden 
til at holde blikket fæstnet på Jesus og til altid at være parat – i tide og utide – til den dag Jesus kommer igen.  
 

Julens gudstjenester 
Juleaftensdag er der gudstjeneste kl. 10.00 og juledag kl. 13.30. Vel mødt til julens gudstjenester og tag en-
delig jeres gæster med!  
 

Afløsere under Roars udrejse 
Jeg rejser til Peru for at undervise og hjælpe i kirken dér d. 8. januar og er tilbage igen d. 11. februar. Får no-
gen brug for en præst, mens jeg er af sted, fx i tilfælde af begravelse eller til sjælesørgerisk samtale, kan man 
henvende sig til følgende:   
Uge 2, 3 og 4, fra 8.-28. januar: Tage Rasmussen, Århus, tlf. 4242 1405. Mail: tagejras@gmail.com.  
Uge 5 og 6, fra 29. januar - 10. februar: Per Damgaard Pedersen, Kolding. Tlf. 2440 4828. PDP@km.dk.  
Henvend jer frimodigt, hvis der bliver behov for det. Tak, om I vil respektere de nævnte datoer.  
En stor tak til Tage og Per for villigheden til at hjælpe! 
 

Gudstjenesteliste forår 2018 
Jeg vedhæfter gudstjenestelisten for første halvår af 2018. De fleste har nok set den. I forhold til den allerede 
udsendte er der en mindre ændring. Gudstjenesten d. 11. februar bliver en almindelig gudstjeneste kl. 11, og 
ikke en decideret Fastelavnsgudstjeneste. Det skyldes, at den falder i vinterferien, hvor mange kan være væk.  
 

Evangelisk Alliances Bedeuge 

I uge 2 afholdes Evangelisk Alliances Bedeuge mandag og onsdag. I år arrangeres møderne af Indre Mission 

og HVM. Mandag d. 9. januar foregår det i Hedensted Kirke og onsdag d. 10. i Missionshuset. Møderne be-

gynder kl. 19 og vil være helt enkle med fokus på fælles bøn.  
 

Bed for Michael og Honduras 

Michael fortæller, at der har været en del uroligheder efter det nylige valg i Honduras. Det har blandt andet 

ført til, at de ikke har kunnet komme videre med bygningen af huset til de unge, der kommer ud af fængslet 

Han beder om forbøn for, at hverdagene må komme til at fungere igen.. Bed også for Michael selv. Husk på 

muligheden for at give en gave til Michael og hans tjeneste i Honduras. Det kan gøres gennem HVM.  
 

Bidrag og julegave til HVM 

Alle medlemmer skulle have fået brev fra kassereren ang. indbetaling af gaver til HVM. Regnskabsåret er snart 

slut, og har du endnu ikke fået betalt din gave, kan det nås endnu. Har du lyst til at give en ekstra julegave til 

HVM, vil det være en stor hjælp til at ramme et pænt nul i årets regnskab og til at sikre, at vi kan fortsætte 

med at række evangeliet til mennesker her i Hedensted og omegn gennem gudstjenester, cellegruppe, Al-

pha og vores andre gode aktiviteter.  På forhånd tak! 
 

Med ønsket om en god adventstid samt en glædelig og velsignet jul 
venlig hilsen Roar Steffensen  
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