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

Mandag 4. juni kL. 9.30
I Legestuen ’Duen’ laver børnene gaver til fars dag. 
Kontaktperson: Henriette Kvisgaard

tirSdag 5. juni kL. 14.30 
Grundlovsmøde med Annette Lind (S) 

onSdag 6. juni kL. 19.00 
Husflidsgruppen. Kontaktperson Anne Dorthe Hansen 2982 9877

torSdag 7. juni kL. 14.30 
Torsdagsklub - Romanen “Intet” af Jenna Teller. Kontaktperson 
Kirsten Thoftgaard

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER
frEdag 1. juni
Korshærsgudstjeneste
18.00: Søren Nielsen og korshærens venner
Søndag 3. juni
Trinitatis - Matt. 28, 16-20
08.30: Hanne Marie Meier
10.00: Hanne Marie Meier

Søndag 3. juni 
Aftenbøn
20.00: Erik Ladegaard

frEdag 6. juni 
Ældregudstjeneste
14.30: Erik Ladegaard

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

onSdag 6. juni kL. 14.30 
i hoLStEbro kirkE

Ældregudstjeneste i Holstebro Kirke
henvender sig til alle ældre i sognet.
Nadveren er sådan tilrettelagt, at
alle har mulighed for at deltage i nad-
verfællesskabet.

Efter gudstjenesten er der kaffebord i 
kirken.

torSdag 14. juni kL. 17.00 
i hoLStEbro kirkE

Traditionen tro slutter Holstebro kirkes 
kor sæsonen med en lille sommeraf-
slutningskoncert, hvor korene giver en 
smagsprøve på, hvad de har arbejdet 
med i løbet af sæsonen.
 

Alle er velkommen, og der er fri entré

æLdrEgudStjEnEStE 

SoMMErkonCErt

Det er beretningen om skel, der 
brydes ned, fordi Ånden skaber 
fællesskab hen over grænser, også 
sproggrænser. Pinse er det modsatte 
af sprogforvirringen ved Babeltår-
net, hvor alle mennesker fik forskel-
lige sprog og ikke længere kunne 
forstå hinanden. Helligånden hedder 
Spiritus Sanctus på latin - så en 
forsonende pinseøl hen over nabo-
hækken kan der faktisk være en hel 
del pinseånd i! 

Pinsen er en ”luftig” højtid, som for 
mange kan være lidt svær at få greb 
om - hånd om - fat på.

Men det er egentlig simpelt: pinsen 
er festen for de kærlighedsbånd, vi 
har til hinanden - båndene til med-
menneskene og båndet til Vor Herre.

Derfor er Pinsen en kærlighedsfest!

GLÆDELIG PINSE

Henrik Guldbrandt Kjær

Pinse betyder 50. dag (pentakoste) 
efter Påske - 10 dage efter Kristi 
Himmelfartsdag, som selvsagt så er 
40 dage efter Påske.

Pinse er Kirkens fødselsdag. Pinse er 
festen for Helligånden - Faderens og 
Sønnens fælles Ånd - der kommer 
til Jorden og skaber den første Kirke. 
Uden Ånd, ingen kirke! - og dermed 
er Kirken selvsagt ikke en bygn-
ing, men en forsamling af Kristus-
troende. 

Pinsen er beretningen om folkeslag, 
der pludselig kan forstå hinanden, 
selvom de taler forskellige sprog.

PINSE - SPIRITUS SANCTUS Em
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