
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 14. juni kL. 11.00 
Åbent Spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.

torSdag 14. juni kL. 17.00 
Sommerkoncert i Holstebro Kirke med kirkens kor og organister. 
Fri entré

frEdag 15. juni kL. 17.00
Efter gudstjenesten er det muligt at nyde en forfriskning i Sogne-
huset

Mandag 18. juni kL. 9.30
Legestuen ’Duen’ besøger Anlægget. Vi mødes i Sognehuset og går 
i samlet trop. Kontaktperson Henriette Kvisgaard.

torSdag 21. juni kL. 14.30
Torsdagsklub. Niels Jørgen Lundsgaard kommer og fortæller om ’Holste-
bros Kulturvægtere’

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER

frEdag 22. juni
Morgenandagt
9.30: Kirsten Thoftgaard

frEdag 22. juni
Natkirke - Skt. Hans - Ban vejen
20.00-23.00: Mia Wriedt

Søndag 17. juni 
1. søndag efter Trinitatis - Luk. 14, 25-35
8.30: Henrik Guldbrandt Kjær 
10.00: Mia Wriedt

frEdag 15. juni 
Valdemarsgudstjeneste
17.00: Erik Ladegaard & Isak Holm

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

frEdag 15. juni kL. 17.00 
i hoLStEbro kirkE
Medvirkende er blæsere fra Prinsens 
Musikkorps.

Inden gudstjenesten marcheres der 
gennem midtbyens gader med start 
fra Nørregade ca. kl. 16.40.

Efter gudstjenesten er det muligt at 
nyde en lille forfriskning i Sognehuset.

frEdag 22. juni kL. 9.30 
i hoLStEbro kirkE

Vi samles i den østre korsarm i Holste-
bro Kirke om morgensang, tekstlæs-
ning, bøn, musik og tid til eftertanke. 

Efterfølgende serveres der formid-
dagskaffe i Sognehuset .

Alle er velkommen.

fanEgudStjEnEStE

M o r g E n a n d a g t
Min far har lært mig mange gode ting. 
At arbejde for eksempel. Op og i gang. 
Tag fat. Gør dit. Gør det ordentligt.

Og han har Gud ske lov også lært mig at 
slappe af og sove middagssøvn. Jeg kan 
ikke huske, at min far havde så travlt, at 
han ikke sov middagssøvn. På de almin-
delige gode dage; 25 minutter på so-
faen. Travle dage; bare 10 minutter med 
avisen over hovedet, og på helligdage-
ne vel en time til halvanden, som Niels 
Hausgaard har lært os at synge.

Og lige nu, hvor sommeren er her, og 
det er ferietid for nogle, og hvor politi-
kerne truer med at stjæle et par hellig-
dage fra os, og hvor de dagligt taler om, 
at almindelige hårdtarbejdende danske-
re skal have skattelettelser, så de sam-
me almindelige danskere kan arbejde 
endnu mere (10 minutter mere om da-
gen f. eks.), da får jeg sådan en lyst til at 
sige: Slap nu lige lidt af. 

Måske vil det være godt for mange af 
os almindelige dødelige danskere at ar-
bejde lidt mindre. Nyd i hvert fald som-

merferien og fridagene og alle helligda-
gene året rundt. Så husker vi bedre, at 
vi ikke lever af det, vi når og udretter, 
men af det vi får givet!

Alle almindelige hårdtarbejdende og 
alle ualmindeligt dejlige danskere af alle 
slags (herunder politikere): Slap nu lige 
lidt af. Hold lidt mere fri. Gør som Niels 
Gaihede. Tag en middagslur. Dagligt. 
Mindst 10 minutter.

Glædelig sommer
Søren Nielsen (snie@km.dk)

SLaP LigE Lidt af
ALMiNDELiGE HåRDTARbEJDENDE DANSKERE:
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– Er det noget for dig?


