
 

   

   

NYHEDSBREV FRA HEDENSTED VALGMENIGHED MARTS/APRIL 2017 
 

Kære alle 
Tak for sidst til generalforsamling. Vi er glade for en god aften og havde tirsdag aften (21.03) første ledelses-
møde efter generalforsamlingen.  
 

Konstituering 
Vi havde en del punkter på dagsordenen og brugte blandt andet tid på at finde frem til den rigtige konstitue-
ring.  
Konstitueringen faldt ud på følgende måde: 
Johnny Grønkjær fortsætter som formand 
Jonas Hørning bliver næstformand 
Anna-Marie Hansen bliver sekretær 
Annemette Mejlvang og Lisbeth Schou er menige medlemmer af ledelsen 
 

Kassereren er valgt uden for ledelsen, og vi er dybt taknemmelige for, at Lone Grønkjær har sagt ja til at fort-
sætte med en opgave. Vi er klar over, at det er en stor opgave (både hvad tid og ansvar angår), så vi arbejder 
på at få nedsat et mindre økonomiudvalg, der kan give sparring og feedback til Lone. 
 

Tak for forbøn 
Vi er taknemmelige for jeres tillid og vil 
gerne stille os til rådighed som ledere i 
valgmenigheden. Vi prøver at fordele op-
gaver og funktioner, så vi kan blive brugt 
bedst muligt med hver vores styrke og 
(nåde)gave. Uanset vores egne resurser er 
vi dog meget bevidste om, at det er Gud, 
der skal give visdom og kræfter til os – og 
at det er Ham, der skaber liv og vækst hos 
den enkelte – og i den samlede menighed. 
Tak til Conni, som på generalforsamlingen 
tog initiativ til at bede for den nye ledelse 
– og tak til hver af jer, at I vil huske os re-
gelmæssigt i forbøn. Vi har brug for det! 
 

Og husk også vores fælles bedeemne om, 
at Gud må sende tre familier til vores me-
nighed.  
 

Et lille billede fra første ledelsesmøde sup-
pleret med et glimt af forår. Lad os håbe på 
og bede om et inspirerende og livgivende 
forår. 
 

Ring til Sune! 
Fra torsdag d. 30. marts til og med torsdag d. 6. april midt på dagen er Roar i USA til konference i The Gospel 
Coalition. Får du brug for en præst, mens jeg er væk, er du velkommen til at ringe til sognepræst, Sune Skars-
holm, Løsning, som har stillet sig til rådighed. Du kan kontakte Sune på tlf. 5116 0169 eller på mail: 
suss@km.dk.  
 

Mange hilsener Roar, Jonas, Johnny, Annemette, Lisbeth og Anna-Marie 
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