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Kære alle 
I går aftes afholdt vi generalforsamling i Hedensted Valgmenighed. Det var dejligt, at så mange deltog. Tak 
for indspil og opmuntringer! Det blev bl.a. nævnt, at Hedensted Valgmenighed ikke er en stor Limousine, 
men mere kan sammenlignes med en lille, kvik bil med nærlyset tændt. Vi har mulighed for at manøvrere 
langt mere smidigt end en stor bil/en stor menighed. Vi er en menighed, hvor nærlyset er tændt, så vi kan se 
den enkelte og reagere hurtigt på, hvad der sker omkring os. Det vil vi stadig gerne have fokus på, så vi som 
menighed kan handle næstekærligt, der hvor muligheden og behovene er.  
Mona Thygesen og Bjarne Nielsen udtrådte af menighedsledelsen og fik begge en stor tak indsatsen. Den 
skal også lyde herfra: Tak til jer begge! Ny i ledelsen er Lisbeth Schou fra Engum. Tak til Lisbeth for villigheden 
til at tage del i arbejdet i ledelsen! 
 

Forbøn og begejstring 
På generalforsamlingen blev vi opfordret til at bede konkret om, at flere familier må flytte her til Hedensted 
og blive en del af menigheden. Den opfordring vil vi gerne give videre til alle i menigheden. Vi er så privilege-
rede, at et par familier allerede er begyndt i vores menighed i løbet dette år. Men lad os frimodigt og konkret 
bede om, at tre familier må flytte til.  
Samtidig blev det også understreget, hvor vigtigt det er, at vi ikke stirrer os blinde på det, vi ikke har. Vi har så 
meget at glæde os over i valgmenigheden! Vi er en god flok til vores gudstjenester, vi har et godt fællesskab, 
vi ser, at Gud virker gennem vores menighed – og at nye kommer til. Det må vi påskønne og takke for! Det 
må gerne mærkes på os, at vi er glade og begejstrede for vores fællesskab og vores menighed. Det kan end-
da være, at det er med til at trække flere til!  
 

Menighedsrejse til Peru i 2018 
Nu er datoen for menighedsrejsen til Peru i 2018 fastlagt. Rejsen kommer til at ligge fra d. 26. januar til d. 9. 
februar. Der bliver mulighed for at møde den lutherske kirke i landet og få kendskab til missionsarbejdet. Og 
så skal vi se en masse fantastisk natur, spændende historiske steder og opleve kulturen i landet. Vi rejser 
sammen med Hillerød Frimenighed og Luthersk Mission fra Bornholm. Nærmere info og pris kommer senere. 
Men afsæt allerede nu datoerne. 
 

Middag-på-Tværs 
Næste Middag-på-Tværs bliver fredag d. 24. marts i Hedensted Missionshus. Vi har brug hjælp til lidt forskel-
lige opgaver, fx mødeledelse, kagebagning, borddækning, kørsel mm. På søndag kan du skrive dig på en 
liste, som vil ligge i våbenhuset. Du er også velkommen til at henvende dig til Marit Wengel på tlf. 5194 0392. 
Vi håber, at nogen har lyst til at være en del af en god og hyggelig oplevelse sammen en broget flok af al-
mindelige danskere, ny-danskere og flygtninge. 
 

Roar i USA og besøg af menighedens vejleder 

Fra d. 30. marts til d. 5. april er jeg i USA til konference i The Gospel Coalition. Det glæder jeg mig meget til, 

for det plejer at være enormt inspirerende og meget opbyggeligt. Jeg glæder mig til at lade inspirationen 

derfra flyde over i prædikener, samtaler osv. så hele menigheden får gavn af konferencen. 

Hvem man kan henvende sig til, hvis man får man brug for en præst, mens jeg er afsted, oplyses senere. 

 

Gudstjenesten d. 2. april står Ingolf Henoch Pedersen for. Efter en let kirkefrokost, vil han holde et oplæg for 

menigheden og vil vejlede om ting, som han ser, vi har brug for at sætte fokus på. Ingolf er vejleder for He-

densted Valgmenighed (både for præst, ledelse og menighed) og har et godt kendskab til forholdene her. 
 

Projekt-uge 

I næste uge, uge 11, arbejder jeg med Peru-projektet og vil derfor kun være til rådighed i tilfælde af uopsæt-
telige forhold. Men opstår der noget, er I velkommen til at ringe. Tak for forbøn for denne uge. 
 

Med venlig hilsen Roar Steffensen  


