
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
onSdag 28. novEMbEr kL. 19.00
Håndarbejdscafeen. Kontaktperson Anne Dorthe Hansen 2982 9877.  
frEdag 30. novEMbEr kL. 15.00
Julemarked på Kirkepladsen – salg af juletræer og grønt.
Lørdag 1. dECEMbEr kL. 09.30
Julemarked i Sognehuset og på Kirkepladsen.
Lørdag 1. dECEMbEr kL. 10.00
Åbning af ’Årets julekrybbeudstilling’ i Holstebro Kirke. 
Mandag 3. dECEMbEr kL. 09.30 
Legestuen ’Duen’. Kontaktperson Henriette Kvisgaard.
onSdag 5. dECEMbEr
Efter korshærsgudstjenesten kl. 18.00 er der adventsfest med 
middag, kaffe, underholdning og lotteri..
 torSdag 6. dECEMbEr kL. 14.30 
Torsdagsklub.  ’Adventscafé med sang og fortælling – ordet frit.  
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER

frEdag 30. novEMbEr
Natkirke - ’En hilsen fra Betlehem’ 
20.00-23.00: Nr. Nissum Efterskole & Mia Wriedt

onSdag 5. dECEMbEr 
Korshærsgudstjeneste 
18.00: Søren Nielsen

Søndag 2. dECEMbEr
1. s. i Advent – Matt. 21, 1-9
10.00: Mia Wriedt, Erik Ladegaard & Søren Nielsen

onSdag 28. novEMbEr 
Gudstjeneste for demente
14.30: Vagn Ove Høgild

Lørdag 1. dECEMbEr 
Vesper – Aftensang med altergang 
16.00: Niels Arne Christensen

kirkEbiLEn 
Bestilles på 7022 3040

børnEPaSning
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
der børnepasning under prædiken

Holstebro  K I R K E

torSdag 13. dECEMbEr 
kL. 12.00 i SognEhuSEt
Torsdagsklubbens og spisefælles-
skabets julefrokost. 
 
Pris 125 kr. betales ved tilmelding 
senest 6. december til
sognemedhjælper Kirsten Thoftgaard 
eller på kordegnkontoret.
 
Alle er velkommen

j u L E f ro ko St

advEnt & juL - om juleglæde og julehad!
Så står advent og jul for døren - julefrokosterne er allerede 
gået i gang - julepynten tiltager i mængde og synlighed alle 
steder - og jeg glæder mig!
 Det har altid undret mig, at nogen ikke brød sig om advent 
og jul - men juletiden er for mange som alkohol: en stemn-
ingsforstærker, der forstørrer både glæder og ikke mindst 
sorger.
 Af samme grund er der nogen, der hader julen - så meget, 
at der ligefrem findes et ord, der hedder ”julehad” - som 
modsætning til juleglæden.
 Det er naturligvis lidt sørgeligt, når nogen fryder sig til op 
over begge ører, medens andre skumler og nærmest pines 
af selv samme begivenhed. Men sådan er vi jo forskellige 
og skal have ret til at være det!

Det rigtigt sørgelige er, hvis nogle julehadere dybest set 
elsker julen - men at de ikke kan komme udenom julehadet 
for bare sorg og savn. Så er det jo juletidens varsel om 
nærvær ogsamvær og fællesskab, der truer forude - eller 
rettere minder den sørgende om, at ens elskede ikke er 
hos én længere - og at han eller hun aldrig kommer igen, 
så alting bliver godt.

Advent og jul er netop besindelsen på, at det forladte skal 
blive fundet - det tilintetgjorte skal blive nyskabt - det 
faldne skal blive oprejst - og derfor kan både den sørgende 
og den jublende glæde sig i fællesskabet over Jesu komme 
til os.
 Lad os glæde os!
 Henrik Guldbrandt Kjær

natkirke
HVER FREDAG KL. 20.00-23.00 I HOLSTEBRO KIRKE
med Nikodemus-samtale, skriftemål & nadver ...

O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen! Lad det ske,
lad julesorgen slukkes!
 
N.F.S. Grundtvig, 1824

 

Lørdag 1. dECEMbEr 
kL. 9.30-13.30
VELKOMMEN T i L  JULEMARKED
i SOGNEHUSET OG På KiRKEPLADSEN

Salg af juletræer, grønt, dekorationer
Julemandens værksted
Tombola og cafeteria
Julekrybbeudstilling 
Gospelkoncert kl. 12.30
Aktiviteter for små og store

Salg af juletræer og grønt på Kirkeplad-
sen også fredag den 30. november kl. 
15.00 – mørkets frembrud.

Arrangører 
KFUM og KFUK i Holstebro 
og Holstebro Sogns Menighedspleje


