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Hedensted den 8. maj 2017 

 
 
Kære medlem af Hedensted Valgmenighed 
Vi vil fra menighedsledelsen gerne informere om en spændende nyhed.  
Der er fra Luthersk Missions side skabt en mulighed for, at Roar kan udvide sit virke i Peru. 
 
Vi har drøftet dette nøje i Ledelsen, og vi er enige om, at det er en unik mulighed for at drive mission i et om-
råde, hvor der er ekstrem brug for ressourcer. Derfor har vi lavet en aftale, som øger Roars tid med arbejdet i 
Peru, med 10%. 
 
Det betyder, at i perioden 2018-2020 (3 år), vil Roar være i en ansættelse der fordeler sig med 70% i Heden-
sted Valgmenighed og 30% i LM´s arbejde med Peru. Konkret kommer det til at betyde en ekstra årlig udrejse 
af ca. 2-3 ugers varighed, samt et par ekstra projekt-uger til forberedelse her hjemme. 
 
Vi er i ledelsen i gang med at etablere en mere fast ordning, med en form for vikar eller vikarer. Vi tror på, at vi 
kan få lavet en aftale, som kan give god kontinuitet, og at vi som minimum bibeholder det nuværende antal 
gudstjenester. Vi ser også på muligheden for at øge antallet af gudstjenester. 
 
Vi er i ledelsen glade for, at Gud bruger Roars nådegaver, og vi stiller os derfor ydmygt til disposition. 
 
Det er en beslutning som både berører Valgmenigheden, Roar og hans familie. Vi tror på, at det er den rigtige 
beslutning, og vi er overbeviste om, at Gud både tænker på Peru og Valgmenigheden i denne sammenhæng. 
 
Vi har tillid til Guds plan, og vi vil opfordre jer til at have dette med i jeres forbøn, og i særdeleshed omslutte 
Roar og hans familie. 
 
Hvis du har spørgsmål omkring dette, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til: 
Formand 
Johnny Grønkjær 
Mail: jg@indpost.dk 
Mobil: 2253 4175 

Næstformand 
Jonas Hørning 
Mail: jonashoerning@hotmail.com 
Mobil: 3031 5915 

 
 

Med venlig hilsen  

Menighedsledelsen 


