
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 19. juni kL. 16.00-18.00
Sogne- og korshærspræst Søren Nielsens træffetid i kirken. 

torSdag 20. juni kL. 14.30
Torsdagsklub ’Sommercafé – bemærk, hvis vejret er godt, tager vi 
ud i det fri’. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.

Mandag 24. juni kL. 9.30
Legestuen ’Duen’. Kontaktperson Henriette Kvisgaard.

frEdag 28. juni
Efter morgenandagten kl. 9.30 er der formiddagskaffe i Sogne-
huset.  
 torSdag 27. juni kL. 19.00
Orkesterefterskolens sommerafslutningskoncert. 

Mandag 1. juLi kL. 9.30
Legestuen ’Duen’. Kontaktperson Henriette Kvisgaard.

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER

frEdag 28. juni - Morgenandagt
9.30: Kirsten Thoftgaard
frEdag 28. juni - Natkirke – ‘Meditation’ 
20.00-23.00: Mia Wriedt
Søndag 30. juni - 5. s. e. trinitatis – Luk. 5, 1-11 
8.30: Mia Wriedt 
10.00: Mia Wriedt
Søndag 7. juLi - 6. s. e. trinitatis – Matt. 5, 20-26
8.30: Søren Nielsen 
10.00: Søren Nielsen 

frEdag 21. juni 
Natkirke med Nikodemus-samtale og agapemåltid 
20.00-23.00: Tove Søndergaard
Søndag 23. juni - 4. s. e. trinitatis – Luk. 6, 36-42
8.30: Niels Arne Christensen 
10.00: 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

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
SoMMErMarkEd

Meld dig som frivillig til 
’Kirkens Sommermarked’  
 
Kontakt sognemedhjælp-
erne og få en snak om, 
hvad du kan tænke dig at 
hjælpe med.
 
Du kan gå til hånde i 
køkkenet, bage til salgs-
boden eller stå for betje-
ningen i teltet.

Fredag 30. august 2013

Engang mødte jeg en kvinde
 
Hun stod i vejkanten og blaffede,
så uskyldig og sommerglad.
Jeg standsede og tog hende med i bilen.
Hun fortalte, at hun havde besluttet sig for,
at være turist i sin egen by, 
som også var min by.
Hvilken fantastisk tanke, tænkte jeg,
at være turist i sin egen by.
Gå på opdagelse
udstyret med kamera og nysgerrighed.
Sidde på café og slikke solskin
eller drikke øl med skum.
Se på byen med turistdetektivens øjne,
opmærksomt indsnuse dens kropslugt 
iagttage dens farver og former,
krybe ind under dens hud
- og opdage, at alt det jeg dagligt går forbi
er mere end en tom kulisse.
Det er MIN by.
Og jeg fik den idé,
at måske skulle jeg og Hr. og Fru Danmark,
tage på rejse i vores egen kultur og tro
som kvinden i sommerkjolen,
og måske opdage med ord lånt fra Benny A. 
”oversete udsigter”
Og indse, at det også er MIT.
Ikke en tom kulisse – men en gave.

God sommerrejse! 
Niels Arne Christensen


