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

SørEn niELSEn
Sogne- & korshærspræst
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 irp@holstebrokirke.dk

kriSta hEbSgaard hanSEn
Daglig leder & kordegn
T 9742 0263
E khha@km.dk

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

SørEn kriStian kriStEnSEn
Kirketjener

uLLa nøhr
Kordegn
T 9742 0263
E un@km.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 24. Maj kL. 11.00
Åbent Spisefællesskab. Kontaktperson: Kirsten Thoftgaard.

frEdag 25. Maj kL. 9.30  
Efter morgenandagten kl. 09.30 serveres der formiddags-
kaffe.
 

frEdag 1. juni kL. 18.00
Efter korshærsgudstjenesten inviteres til 30 års jubilæums-
mid-dag, kaffe, underholdning og lotteri. 
Arrangementet er gratis. og alle er velkommen. 

Mandag 4. juni kL. 9.30
Legestuen ’Duen’. Kontaktperson: Henriette Kvisgaard

tirSdag 5. juni kL. 14.30 
Grundlovsmøde med Annette Lind (S)
 
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

gudStjEnEStEr
frEdag 25. Maj 
Morgenandagt
09.30: Bjarne Pedersen

Søndag 27. Maj 
Pinsedag
10.00: Niels Arne Christensen

Mandag 28. Maj  
2. Pinsedag
10.30: Friluftsgudstjeneste ved Musikteatrets storskærm

frEdag 1.juni  
Korshærsgudstjeneste 
18.00: Søren Nielsen og korshærens venner

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

Søndag d. 17. juni fra SognEhuSEt

- går i år til klosterheden klitplantage

Dagen starter med frokost på Vilhelms-
borg kro. Derefter kører bussen til 
Klosterheden, hvor vi stiger over i natur-
bussen. Her vil en naturvejleder fortælle 
om flora og fauna i klitplantagen.

Tilmelding senest 8. juni til kordegne-
kontoret. Pris 175, - eksl. drikkevarer.

t i r S dag  5 .  j u n i  i  S o g n E h u S E t

Traditionen tro afholder Holstebro Kirke 
grundlovsmøde i Sognehuset. Grund-
lovsmødet starter kl. 14.30.

Taler ved Grundlovsmødet er det 
lokale folketingsmedlem for Social-
demokraterne, Anette Lind.

Der vil blive serveret kaffe til en pris af 
25 kr.

SOGNEUDFLUGT 

GRUNDLOVSMØDE

Mennesker med misbrug af alkohol 
eller narko eller piller eller af andre 
mennesker. Mennesker med cigaret-
ter på lommen og humor i munden og 
livserfaringer af mange slags. 

Mennesker med en almindelig 
udbredt sult efter middagsmad, et 
stykke kage eller et stykke med lev-
erpostej eller en ostemad og masser 
af kaffe. 

Mennesker med lyst til hygge, snak, 
venskab, morgensang med fadervor 
og Guds velsignelse over dagen. Men-
nesker med behov for hjælp til store 
og små ting i livet. Dyrebare men-
nesker skabt og elsket af Gud.

Og stor, stor tak til alle, der støtter og 
hjælper Kirkens Korshær. 

Det var Jens Husted, sognepræst ved 
Nørrelandskirken, der tog initiativ til 
Kirkens Korshærs arbejde i Holste-
bro. Det førte til, at Kirkens Korshærs 
Varmestue åbnede i 1982.

Det sted betyder meget trygt og 
godt og livsbekræftende for mange 
udsatte og sårbare mennesker i 
Holstebro. Hvem kommer egentlig i 
Varmestuen, bliver jeg tit spurgt. Og 
svaret er: Mennesker.

Mennesker, der kan være skønne og 
sjove og triste og urolige og ensom-
me og glade og bekymrede og vrede.

Mennesker med håb og længsler og 
savn og drømme og lyster og angst 
og tanker og tro og tvivl og smil og 
sygdomme. 

Fødselsdagsgaver modtages med 
glæde og tak. 

Varmestuens 30 års fødselsdag fejres 
ved festaftenen fredag d. 1. juni kl. 
18.00, hvor der er Korshærsgud-
stjeneste i Holstebro Kirke og efterføl-
gende festmiddag, kaffe og under-
holdning i Sognehuset. 

Alle er velkommen både til festen og 
til hverdag i Varmestuen i Nygade 14.

Linda Hatfeldt, korshærsleder
Søren Nielsen, korshærspræst

varMEStuE i 30 År


