
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 24. januar kL. 11.00
Åbent Spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard. 

Mandag 28. januar kL. 9.30
Legestuen ’Duen’. Kontaktperson Henriette Kvisgaard.

Mandag 28. januar kL. 19.00
Bogcafé ’Kafka på stranden’. Kontaktperson Niels Arne Christensen.

tirSdag 29. januar kL. 18.00
InTRO. Kontaktperson Erik Ladegaard & Niels Arne Christensen.  
 Søndag 3. fEbruar
Diakoniens Dag – kirkefrokost efter gudstjenesten. 

Mandag 4. fEbruar kL. 9.30
Legestuen ’Duen’. Kontaktperson Henriette Kvisgaard.

Mandag 4. fEbruar kL. 13.30 
Café Tværs. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard & Henriette Kvisgaard. 

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER
frEdag 25. januar  
Natkirke - Babel 
20.00-23.00: Mia Wriedt

onSdag 6. fEbruar 
Lysgudstjeneste 
19.00: Niels Arne Christensen
frEdag 8. fEbruar 
Korshærsgudstjeneste  
18.00 Søren Nielsen

Søndag 3. fEbruar
Seksagesima – Mark. 4, 1-20
8.30: Erik Ladegaard
10.00: Erik Ladegaard

Søndag 27. januar 
Septuagesima – Matt. 20, 1-16 
10.00: Søren Nielsen
16.00: 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

Siden 2005, da Diakonien Dag kom ind som en nyskabelse 
i den danske folkekirke, har Udvalget for Diakoniens Dag 
hvert år udgivet inspirationsmateriale på 
www.diakoniensdag.dk.  
 
Diakoni betyder i al sin enkelhed, at man på et kristent 
grundlag tjener mennesker i sygdom, alderdom og nød. 
Kirken, menighedsrådene, frivillige organisationer og en 
lang række andre aktører spiller en vigtig rolle i dannelsen 
af de livgivende netværk, som forbinder tro og social 
praksis. Diakoniens Dag er vores budskab om, at diakoni 
gør en forskel. Det gør en forskel for de mennesker, vi 
er forpligtet på i vort arbejde, og det gør en forskel for 
os selv. Diakoniens Dag er mangfoldige fortællinger om 

nødvendigheden af at hjælpe hinanden i et meningsfyldt 
fællesskab. I Holstebro Sogn har vi valgt at bruge dagen til 
at sige en STOR tak til alle vore frivillige.
 
Derfor vil Holstebro Sogns Menighed gerne invitere alle 
nuværende og kommende frivillige til kirkefrokost og 
foredrag. 

Udviklingskonsulent for Samvirkende Menighedsplejer i 
Ålborg Stift, Birgitte Viftrup Mortensen,
kommer og taler over emnet ’HØR – DET GROR!’
 
Tilmeldingsfrist til kordegnekontoret mandag d. 28. januar 
kl. 13.00

Ly S g u d S t j E n E S t E
tirSdag 29. januar  
kL. 18.00 i SognEhuSEt

– KURSUS I KRISTENDOM

På vej mod et kønsneutralt samfund – 
om krop, køn og kærlighed 

Ved sognepræst Per Damgaard Peder-
sen, Kolding.
 
Alle er velkomne.

torSdag 7.  fEbruar 
kL. 17.00 i SognEhuSEt

hvErdagSaftEn 

troEnS ord 
- skriften i bogen  
og skriften på væggen

foredrag med  
sognepræst ingrid Lisby Schmidt

6. fEbruar kL. 19.00 i hoLStEbro kirkE

I Holstebro Kirke afholdes hvert år i starten af 
februar måned en lysgudstjeneste. Kirken vil 
være fyldt med levende lys. Der vil være en 
fortættet stemning inde i kirken, som står i 
kontrast til vinter og kulde udenfor. Lysmessen 
falder på det tidspunkt, hvor vi er midt i vinter-
en. Lysmessen kalder på den sandhed, at det 
er bedre at tænde et lille lys end at forbande 
mørket. Derfor vil vi tænde lys. Vi vil vandre 
med dem i kirkerummet, og høre om ham, der 
er ”Verdens Lys”. 

Vi knytter til ved en gammel tradition. 2. februar 
var engang helligdag i Danmark, og her fejrede 
man det, man kaldte Kyndelmisse. Ordet kyn-
delmisse er en fordanskning af to latinske ord. 
Kyndel = candelarum, som betyder lys. Missa = 
messe, som betyder gudstjeneste. Kyndelmisse 
er det samme som lysmesse. Kyndelmisse 
falder 40 dage efter Jesu fødsel. Den dag hvor 
Jesus sammen med Maria blev fremstillet i 
templet. 
 
Niels Arne Christensen

i n t r o


