
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 2212 9502
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 kj@holstebrokirke.dk

SørEn kriStian kriStEnSEn
Kirketjener 
T 2452 5256 
E skk@holstebrokirke.dk

uLLa nøhr
Kordegn
T 9742 0263
E un@km.dk

KALENDER
torSdag 27. SEPtEMbEr kL. 11.00 
Åbent Spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard. 

frEdag 28. SEPtEMbEr kL. 9.30
Morgenandagt i kirken, efterfølgende er der formiddagskaffe i 
Sognehuset. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.

Mandag 1. oktobEr kL. 10.30 (Bemærk tidspunktet)
Legestuen ’Duen’. Kontaktperson Henriette Kvisgaard.

onSdag 3. oktobEr
Efter gudstjenesten kl. 18.00 - Korshærens 100 års jubilæumsfest 
samt høstfest i Sognehuset.

torSdag 4. oktobEr kL. 14.30 
Torsdagsklub ’Noget om Gudsbilleder’. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard. 

frEdag 5. oktobEr kL. 17.30 
Fredagsforum. Tilmelding til spisning til Mie og Peer 22997335.

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER

tirSdag 2. oktobEr 
Spaghettigudstjeneste
17.00: Erik Ladegaard & Henriette Kvisgaard

Søndag 30. SEPtEMbEr - 17. s. e. Trinitatis - Mark. 2, 14-22
8.30: Erik Ladegaard 
10.00: Erik Ladegaard

frEdag 28. SEPtEMbEr 
Natkirke - Chill Out - Kain & Abel
20.00-23.00: Sognepræst Marianne Nørsøller, Mejrup

Søndag 7. oktobEr - 18. s. e. Trinitatis - Johs. 15, 1-11
8.30: Henrik Guldbrandt Kjær 
10.00: Henrik Guldbrandt Kjær

onSdag 3. oktobEr 
Korshærsgudstjeneste
18.00: Søren Nielsen

kirkEbiLEn 
Bestilles på 7022 3040

børnEPaSning
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
der børnepasning under prædiken

Holstebro  K I R K E

Så er endnu en sommer forbi og efteråret kommer 
snigende.

Men endnu en gang har det været en sommer, hvor 
mange har fået en god stak minder, der kan lune lidt i 
den kolde tid. 

Jeg vil især huske denne sommer for den fede oplevelse 
det var at være med på Spejdernes Lejr. Det var jo helt 
overvældende, hvor mange mennesker der kunne være 
samlet på det område, og hvor mange aktiviteter der 
foregik. 

Men den største oplevelse, jeg havde derude, var jo 
selvfølgelig den store gudstjeneste onsdag formiddag. 
Hvor er det fantastisk at kunne møde SÅ mange men-
nesker under Guds åbne himmel og holde gudstjeneste 
sammen. 

Det var spændende at tale med de andre om indholdet 
af gudstjenesten, om vi skulle have nadver med, eller 

om det ikke ville være for ekskluderende, da der var 
flere deltagere, der ikke måtte deltage i den protestan-
tiske nadver. Men resultatet, vi endte med, viste sig jo 
også til at blive en kæmpe succes. 

Tænk, at vores ”helt almindelige” højmesseritual fik så 
mange mennesker til at blive så begejstrede. 
Tænk, at der virkelig ikke skulle mere til, for at alle fra 
børn til voksne fik så god en oplevelse med sig hjem. 

Det er et minde, jeg vil finde frem fra denne sommer, 
når dagene bliver korte og morgenerne mørke og seng-
en er lidt for lun og blød at ligge i. 

For sådan et minde gør det værd at springe op om 
morgenen og tage fat på dagens gerning. Og mon ikke 
vi alle har et sommerminde eller fyrre, der kan varme os 
vinteren over?

Sogne- & ungdomspræst, Mia Wriedt

SoMMErMindE

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

hjEMMESidEn
Læs om flere arrangementer på 
www.holstebrokirke.dk

kirkEnS korShærS
100 ÅrS jubiLæuM
onSdag 3. oktobEr &
Søndag 7 oktobEr

Efter korshærsgudstjenesten 
onsdag d. 3. oktober kl. 18.00 i Hol-
stebro Kirke er der høst- og 100 års jubi-
læumsfest i Sognehuset med middag, 
kaffe, lotteri og underholdning. 
Søndag d. 7. oktober kl. 10.00 er der 
festgudstjeneste i Viborg Domkirke 
med biskop Karsten Nissen og kors-
hærspræsterne fra Viborg Stift. 

Efterfølgende kirkefrokost i domkirkens 
Sognegård med festtale ved Leif Bøn-
ning. (Kirkefrokosten betaler man for i 
Domkirkens Sognegård)

Kirkens Korshærs brugere, frivillige, ven-
ner og alle er velkommen. 
Fælles bustransport fra Holstebro Kirke 
søndag den 7. oktober kl. 8.44. Tilmeld-
ing og betaling til bussen (100 kr.) til 
Varmestuen eller Søren Nielsen inden 
den 1. oktober. 
Med venlig hilsen
Linda Hatfeld, Korshærsleder
Søren Nielsen, Korshærspræst
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