
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 1. novEMbEr kL. 14.30
Torsdagsklub. ’Kirkens børnekor underholder’. Kontaktperson 
Kirsten Thoftgaard

Søndag 4. novEMbEr kL. 16.00
Allehelgens koncert i kirken. Kammerkoret Gesta Danorum. Fri entré.

Mandag 5. novEMbEr kL. 9.30
Legestuen ’Duen’. Kontaktperson Henriette Kvisgaard.

onSdag 7. novEMbEr kL. 15.15 
Holstebro Sogns Menighedspleje inviterer til orienterings-
møde om mødestedet CAFE TVÆRS. 

torSdag 8. novEMbEr kL. 11.00 
Åbent spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.

torSdag 9. novEMbEr kL. 11.00 
Familieforum. Tilmelding til spisning til Iben Wiborg Steen 2288 7258.

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER

Andagt på Ege kapellet 
15.00: Mia Wriedt 

Søndag 4. novEMbEr
Alle helgens dag - Matt. 5, 13-16
10.00: Søren Nielsen, Erik Ladegaard & Niels Arne Christensen

Søndag 11. novEMbEr
23. s. e. Trinitatis - Mark. 12, 38-44
8.30: Erik Ladegaard 
10.00: Erik Ladegaard

frEdag 2. novEMbEr 
’Miss you like crazy’ mindeaften
20.00 Søren Nielsen & andre medvirkende

frEdag 9. novEMbEr 
Natkirke med Nikodemus-samtale, skriftemål og nadver
20.00-23.00 Henrik Guldbrandt Kjær

kirkEbiLEn 
Bestilles på 7022 3040

børnEPaSning
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
der børnepasning under prædiken

Holstebro  K I R K E

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

hvEr dag i SognEhuSEt

Fra mandag d. 29. oktober vil man 
kunne se billeder og keramik lavet af 
kunstneren Inguna Dziguna i Sognehus-
et.

Efter gudstjenesten kl. 10.00 d. 11. 
november vil der i forbindelse med 
kirkekaffen i Sognehuset kan man 
møde kunstneren.

Mandag 12. novEMbEr
kL. 19.00 i SognEhuSEt
’Magt og afmagt i den menneskelige 
relation’’ 

Ved Conny Hjelm fra institut for diakoni 
Filadelfia.

kunSt i SognEhuSEt

P i g E a f t E n

I Holstebro Sogns Menighedspleje er vi i gang med for-
beredelserne til at kunne starte vores nye tilbud Cafe 
TVÆRS. 

DU/I inviteres hermed til et uforpligtende orienter-
ingsmøde om mødestedet Cafe TVÆRS og arbejdet som 
frivillig i forbindelse hermed  
 
Onsdag d. 7. november kl. 15.15 i Sognehusets lokale 4.

Formålet med Cafe TVÆRS er at skabe et mødested med 
forskellige tilbud og aktiviteter, der skal danne rum for 
sociale fællesskaber og integration på tværs af etniske og 
religiøse forskelle. 

Vi forestiller os: 
- Et mødested, hvor man kan komme og gå i det tidsrum, 
vi holder åbent. 
- At man skal kunne deltage i et eller flere aktivitetstilbud
- Som bruger skal det være muligt at have stor indflydelse 
på, hvilke aktiviteter der skal udbydes ud fra devisen – vi 

har rammerne, hjælp os med at fylde dem ud.

Indgangen kunne være i retningen af: Skal vi mødes over 
en kop the/kaffe for at snakke, hygge, spille, strikke, 
hjælpe og støtte hinanden, udveksle erfaringer…

- Der skal hver gang tilbydes afslutning i kirken m. fokus på 
sang, musik, lys-tænding og bøn.

Cafe TVÆRS skal holde åbent den første mandag i 
måneden fra kl. 13.30-16.00 (kl. 16.00 afslutning i kirken) 
med start d. 7. januar 2013.

De frivilliges opgave vil primært blive at være værter i ca-
feens åbningstid. Der skal være 2-3 frivillige hver gang, og 
man forpligter sig på højst 2 mandage pr. halve år. 

Vil du høre mere/nærmere 
– så velkommen den 7. november 2012 kl. 15.15.

Holstebro Sogns Menighedspleje

CafÈ tværS


