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Kære alle 
Rigtig glædelig advent!  
Ledelsen har været samlet til et langt møde i fredags for at begynde opfølgningen på de mange besøg, der 
er blevet aflagt hos menighedens medlemmer. Ledelsen har været glad for at være rundt og møde med-
lemmerne og høre jeres meninger om Hedensted Valgmenighed. Det samlede indtryk er, at der er glæde 
over og tilfredshed med menigheden, men at der selvfølgelig også er ting, der kunne være anderledes. Ud 
fra det samlede indtryk af samtalerne overvejer ledelsen, hvad der kan og skal gøres noget ved.  
 

Vi synger julen ind 
Igen i år vil vi invitere til ”Syng julen ind” i Hedensted Kirke. Det foregår torsdag d. 17. december kl. 19. Vi vil 
synge både gamle og nye advents– og julesange, et lejlighedskor vil bidrage med sang, og vi vil læse bibel-
tekster, der peger frem mod jul. Bagefter er der kirkekaffe. Alle er velkommen. Benyt gerne denne oplagte 
lejlighed til at invitere en nabo eller ven med i kirke. 
 

Korøvelse 
Til arrangementet d. 17. december skal der sammensættes et julekor, gerne bestående af både mænd, kvin-
der og børn. Det bliver ikke svære korsatser, men enkle sange, som alle kan lære. Alle inviteres derfor til 
korøvelse på Kløvervej, tirsdag d. 15. kl. 16.30 samt d. 17. kl. 18.00 i kirken før selve arrangementet. Man kan 
melde sig til hos Susanne på mobil 50 95 11 62 - eller til blot at møde op og synge med. Er det muligt og har 
man lyst, vil koret også medvirke ved julegudstjenesten d. 24.12, men det er ikke en forudsætning for at mel-
de sig til. 
 

Ny musikleder 
Musik- og lovssangsgruppen har skiftet leder. Susanne Hjort Jensen har overtaget efter Merete Steffensen. 
Det betyder, at Susanne nu har ansvar for at fordele forsangere og musikere til de forskellige gudstjenester 
og for at koordinere med præsten i forhold til sangvalg m.m.. Tak til Susanne for at sige ja til opgaven. Husk 
hende i forbøn! 
 

Julens gudstjenester 
Julen nærmer sig, og det er som altid en god anledning til at mødes til gudstjeneste for at fejre og takke for, 
at Gud kom til os i sin søn med liv og frelse.  
Juleaftensdag er der gudstjeneste kl. 10.00. Juledag er der gudstjeneste kl. 13.30. Julesøndag (d. 27/12) er der 
en kort aftenandagt med nadver kl. 19.00. Vel mødt til alle julens gudstjenester.  
 

Gudstjenesteliste forår 2016 
Sammen med dette nyhedsbrev følger også en gudstjenesteliste for foråret 2016. Det er fantastisk at kunne 
sende en ny gudstjenesteliste ud og vide, at vi også det næste halve år kan samles i fællesskabet om ordet og 
sakramenterne. Og det er med stor taknemmelighed, at jeg sender listen ud, for vi kunne ikke holde gudstje-
nester uden de mange frivillige som hjælper til på forskellig vis. Tak for det! Listen sendes også ud med håb 
og bøn om, at der i det nye år må være stor trofasthed og engagement omkring gudstjenesterne. Lad os 
sammen prioritere at gøre søndagene til gudstjeneste- og fællesskabsdage!  
 

Alpha-kursus 
Jeg vil blot nævne, at vi nu er færdige med et meget vel gennemført Alpha-kursus. Ti tirsdage + en lørdag har 
vi været sammen for at lytte og tale sammen om tro og liv. Nye er kommet med, ”gamle” er blevet fornyet, og 
alle har nydt fællesskabet. Stor tak for forbøn. Bliv ved at bede for dem, som har været med.  
 

Præstens andet arbejde 
I næste uge, fra 7.-13. december, arbejder jeg på Peru-projektet. Jeg vil kun være til rådighed i tilfælde af 
uopsættelige forhold. Men opstår der noget, er I velkommen til at ringe.  
Jeg vil også allerede nu nævne, at jeg er udrejst til Peru fra 18. januar til 17. februar.  
 

Med venlig hilsen Roar Steffensen  


