
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 2424 9786
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 10. aPriL kL. 16.00–18.00
Sogne- og korshærspræst Søren Nielsens træffetid i kirken. 
onSdag 10. aPriL kL. 19.00
Håndarbejdscafeen. Kontaktperson Anne Dorthe Hansen.
torSdag 11. aPriL kL. 11.00
Åbent Spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
frEdag 12. aPriL kL. 17.30
Fredagsforum. Tilmelding til spisning senest mandag 8. april 
til Per og Lone Iversen 2297 9647.  
 Søndag 14. aPriL
Efter gudstjenesten kl. 10.00 inviteres til frokost og årsmøde i 
Holstebro Sogns Menighedspleje. Alle er velkomne. 
Mandag 15. aPriL kL. 9.30
Legestuen ’Duen’. Kontaktperson Henriette Kvisgaard. 
torSdag 18. aPriL kL. 14.30
Torsdagsklub – ’Husk at leve mens du gør det – en eftermiddag 
om Piet Hein’. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.

GUDSTJENESTER

Søndag 14. aPriL - 2. s. e påske – Johs. 10, 11-16
8.30: Niels Arne Christensen 
10.00: Erik Ladegaard

Søndag 21. aPriL - 3. s. e påske – Johs. 16, 16-22
8.30: Erik Ladegaard
10.00: Niels Arne Christensen
onSdag 24. aPriL - Ældregudstjeneste
14.30: Niels Arne Christensen

frEdag 19. aPriL
Morgenandagt 
9.30: Kirsten Thoftgaard 
frEdag 19. aPriL - Natkirke - ’Dåb’
20.00 – 23.00 Mia Wriedt 

frEdag 12. aPriL 
Natkirke med aftenbøn, Nikodemus-samtale, skriftemål og nadver 
20.00 – 23.00: Erik Ladegaard

kirkEbiLEn 
Bestilles på 7022 3040

børnEPaSning
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
der børnepasning under prædiken

Holstebro  K I R K E

tirSdag 30. aPriL kL. 18.00 
i SognEhuSEt

i n t r o
Efter højmessen er der frokost i Sognehuset og foredrag om 
diakoni
v/ socialkoordinator Johnny Viktor Pedersen, København 

Johnny er en diakonal iværksætter og var med til at åbne Café 
Exit i Saxogade på Vesterbro i København.
 
’Exit’ er en organisation, som ønsker at støtte ex-indsatte og 
indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at 
”starte på en frisk”. ’Exit’ har en række tilbud, som spænder fra 
uformelt, hyggeligt samvær over beskæftigelsesprojekt og ju-
ridisk rådgivning til samtaler med terapeut og psykolog. Målet 
er at skabe nye netværk og hjælpe indsatte og ex-indsatte til 
at leve som aktive mennesker uden kriminalitet.
 
’Exit’s mål er at hjælpe hele mennesket. Det handler ikke blot 
om at få et job, et nyt netværk eller et sted at bo. Tingene 
hænger sammen, og målet er at hjælpe det enkelte men-

neske til at tage ansvar for sit eget liv og til at arbejde med 
de udfordringer, som kommer. Derfor er der et varieret udbud 
af tilbud i ’Exit’, så det enkelte menneske kan vælge det, der 
passer ind i vedkommendes situation.
 
’Exit’ blev oprettet i 2007 på initiativ af Fangekoret, præster 
fra Vestre Fængsel og Apostelkirken og drives som en 
selvstændig forening. 

Ved årsmødet vil der desuden være generalforsamling i hen-
hold til vedtægterne.
 
Dagsorden kan ses i Sognehuset, kirkens våbenhus og på 
kirkens hjemmeside. 

Venlig hilsen
Erik Ladegaard
Formand f. Holstebro Sogns Menighedspleje

ÅrSMødE i hoLStEbro SognS MEnighEdSPLEjE
Søndag 14. aPriL 2013 i  SognEhuSEt

frEdag 19. aPriL 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.

MorgEnandagt

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

Ved rektor Karsten Hauge Mortensen 

Tilmelding til spisningen skal ske til 
Erik Ladegaard.
 Alle er velkomne.

KRiSEKRiSTEN  
– NåR TROEN HAR DET SVæRT’ 


