
 

   

   

NYHEDSBREV FRA HEDENSTED VALGMENIGHED JUNI 2017 
 

Kære alle 
Tak for fællesskabet om menighed og gudstjenester i det første halvår af 2017. Det er fantastisk at være i en 
menighed, hvor der er villighed til at tage fat. Uden jeres frivillige indsats ville vi ikke kunne gennemføre 
gudstjenester, Alpha-kurser, integrationsarbejde, osv. Tak for samarbejdet!  
 
Som en særlig hilsen til menigheden her ved sommeren, vil jeg gerne henvise til min prædiken fra i søndags. 
En del af jer har hørt den, men det ligger mig meget på sinde at få sagt til jer alle, hvor vigtigt det er for mig 
som præst, at vi alle må nå frem til den store fest i evigheden i Guds rige. Lad os hjælpe og bære hinanden og 
være medarbejdere på hinandens glæde og tro, så vi sammen når målet. Det er en af de vigtige årsager til, at 
vi har vores menighed, så lad os slutte op og være trofaste – for vores egen tros skyld og for brødrenes skyld. 
 
Find prædikenen på valgmenighedens hjemmeside, eller klik her: For-festen er begyndt. 
 

Ferie  
Jeg har fået lov at overføre noget ferie fra sidste år og har derfor en lang sommerferie i år. Jeg er bortrejst fra 
fredag d. 30. juni til onsdag d. 2. august.  
 
Skulle man få brug for en præst, mens jeg er af sted, kan man henvende sig til følgende:   
30. juni - 9. juli, uge 26-27:Anders Dalgaard, Øster Snede, tlf. 7589 3211. Mail: adal@km.dk.  
10. - 16. juli, uge 28: Henrik Højlund, Løsning, tlf. 7565 1111. Mail: henrik-prest@mail.tele.dk. 
17. - 23. juli, uge 29: Peter Krabbe Larsen, Sindbjerg, tlf. 2618 6333: petkr@km.dk 
24. juli - 1. august, uge 30-31: Sune Skarsholm, Løsning. Tlf. 5116 0169. Mail: suss@km.dk  
Henvend jer frimodigt, hvis der bliver behov for det. Tak, om I vil respektere de nævnte datoer.  
 
Vi henviser gerne til gudstjenester hos de nævnte præster, særligt i de uger, de står til rådighed: 
Søndag d. 2. juli: Øster Snede Kirke, kl. 10.30 
Søndag d. 9. juli: Øster Snede Kirke, kl. 10.30 
Søndag d. 16. juli: Løsning Kirke, kl. 10.30 
Søndag d. 23. juli: Sindbjerg Kirke, kl. 10.30 
Søndag d. 30. juli: Løsning Kirke kl. 10.30 
 
Tusind tak for velvillighed og hjælp til de gode kolleger! 
 
Gudstjenesteplan 
Sammen med nyhedsbrevet her vedhæfter jeg gudstjenesteplanen for efteråret 2017. Den første gudstjene-
ste efter sommerpausen er allerede søndag d. 6. august kl. 11.00 i Hedensted Kirke. Nogle er nok stadig ”fe-
rie-ramte” på det tidspunkt, men vi glæder os til at se alle, der er hjemme efter en lang sommer.  
 
Efter gudstjenesten søndag d. 13. august vil der være opstarts-kaffe på P-pladsen ved kirken. 
 
Jeg vil hermed ønske jer alle en rigtig god og velsignet sommer! 
 

Med venlig hilsen Roar Steffensen  
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