
Erik LadEgaard
Sognepræst
T 9742 0246
E elad@km.dk

SørEn niELSEn
Sognepræst
T 9742 8142
E snie@km.dk

niELS arnE ChriSTEnSEn
Sognepræst & Provst
T 9742 0648
E nac@km.dk

hEnrik guLdbrandT kjær
Sognepræst
T 9743 2011
E hgk@km.dk

Mia WriEdT
Sogne- & ungdomspræst
T 2168 7836
E mimw@km.dk

MadS borg
Menighedsrådsformand
T 4053 1918
E mb@familien-borg.dk

niELS biTSCh niELSEn
organist
T 4242 6540
E nbn@holstebrokirke.dk

ingE riSgaard PEdErSEn
organist
T 9743 2443
E inge.organist@nvb.net

kordEgnEkonTErET
T 9742 0263
E holstebro.sogn@km.dk
Åbningstider: hverdage 
9-13 - torsdage 15-17

kriSTa hEbSgaard hanSEn
daglig leder/kordegn
ulla nøhr - kordegn

hEnriETTE kviSgaard
Sognemedhjælper
T 4023 1038
E hk@holstebrokirke.dk

kirSTEn ThofTgaard
Sognemedhjælper
T 9610 5943
E kt@holstebrokirke.dk

kLauS johanSEn
kirketjener
T 2168 7266
E kirketjener@holstebrokirke.dk

KIRKESIDEN
Send info til kirkesiden på 
holstebro.sogn@km.dk

KORDEGNEKONTORET
T 9742 0263
E holstebro.sogn@km.dk

ÅBNINGSTIDER
Hverdage 9.00-13.00
Torsdage tillige 15.00-17.00

kaLEndEr
TorSdag 10. Maj kL. 11.00
Åbent Spisefællesskab er for alle, der har lyst til at nyde et godt 
måltid mad sammen med andre.
TorSdag 10. Maj kL. 19.30  
dialogmøde om Tværkulturelt netværk. Se mere andet sted på 
siden.
 

frEdag 11. Maj kL. 17.30
fredagsforum er et fællesskab for børnefamilier. vi spiser sam-
men, synger, hører fortællinger fra bibelen og laver aktiviteter. 
Mandag 14. Maj kL. 9.30
Legestuen ‘Duen’ er for alle børn mellem 0-5 år i følge med en 
voksen. kontaktperson: henriette kvisgaard.
Mandag 14. Maj kL. 18.30 
Udflugt - pilgrimsvandring rundt på Hjertestien v. Borbjerg. 
fælles kørsel fra Sognehuset. kontaktperson: kirsten Thoftgaard.

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

gudSTjEnESTEr
frEdag 11. Maj 
Morgenandagt - efterfølgende kaffe i Sognehuset.
9.30: kirsten Thoftgaard

Søndag 13. Maj 
5. søndag efter påske
9.00: Niels Arne Christensen (Konfirmation)
11.00: Mia Wriedt (Konfirmation)

TirSdag 15. Maj  
Spaghettigudstjeneste
17.00: Erik Ladegaard og henriette kvisgaard

TorSdag 17. Maj  
kr. himmelfartsdag
10.00: hanne Marie Meier

KIRKEBILEN 
bestilles på 7022 3040

BØRNEPASNING
ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
er børnepasning under prædiken

HJEMMESIDEN
Læs om flere arrangementer på 
www.holstebrokirke.dk

holstebro  K I R K E

TORSDAG 10. MAJ KL. 19.30 I SOGNEHuSET

holstebro kirkes Menighedspleje vil 
skabe et mødested med forskellige ak-
tiviteter, der skal danne rum for sociale 
fællesskaber og integration på tværs 
af etniske og religiøse forskelle. jesper 
hougaard Larsen vil give os inspiration 
til, hvordan arbejdet kan gribes an.

MANDAG 14. MAJ vED SOGNEHuSET
Udflugt til Borbjerg 
Pigerne tager på pilgrimsvandring - 
rundt på hjertestien ved borbjerg. 
Men først fortæller Else davidsen om sin 
Pilgrimsvanding på Caminoen.
vi mødes ved Sognehuset kl. 18.30 og 
arrangerer fælles kørsel herfra.
konTakT
kirsten Thoftgaard, kt@holstebrokirke.dk

DIALOGMØDE 
TvæRKuLTuRELT NETvæRK 

PIGEAfTEN

SPAGHETTIGuDSTJENESTE

Spaghettigudstjenester er 
rettet mod børnefamilier 
med børn i børnehavealderen 
og op til 3. klasse, men alle 
der har lyst er selvfølgelig 
velkommen.

gudstjenesten vareren halv 
time, efterfølgende er der 
spisning i Sognehuset.

noa skal bygge en båd - han 
skal samle dyr ind - mon 
han når det inden regnen 
begynder?

kom og se hvad kirkemusen 
kim har fundet på, for det 
kan vel ikke regne inde i 
kirken?

og kan vi bygge en regnbue, 
som vi kan have med os hver 
dag?

Tilmelding til spisning skal 
ske til henriette kvisgaard 
senest fredag den 11. maj.

NÅR REGNEN REGNER ...


