Holstebro K I R K E

g u d st j e n est e

prep er
Praktiske
Redskaber til et
Engageret
Parforhold

Fokus på
PREP-kursus

Hvem er PREP for?

Torsdag 5. september
kl.17.00 i sognehuset
Gudstjeneste i Holstebro Kirke, hvor
faldne i missionerne mindes. Borgmesteren i Holstebro H.C. Østerby og
politidirektør Jens Kaasgaard vil tale i
Holstebro Kirke.
Alle er velkomne til at deltage i programmet. Efter gudstjenesten vil der
være sammenkomst i Sognehuset.

- fokus på parforholdet

parforholdet

Opstart den fredag 13. september 17.30-21.00 med
4 At
kursusgange
i alt. parforhold
Pris pr. par 950,sandwich og
skabe gode
oginkl.
trygge
kaffe.

familier er et stort ønske for de fleste.

PREP er et kommunikationskursus for par i alle aldre og
livsfaser, der ønsker at arbejde med deres parforhold.

Derfor er der god grund til at bruge tid

At skabe gode parforhold og trygge familier er et stort
på atforgive
kærligheden
gode
betingelser
i
ønske
de fleste.
Derfor er der
god grund
til at bruge
tid på at give kærligheden gode betingelser i en travl
en travl hverdag. Forelskelsen kom af sig
hverdag.
PREP
et forebyggende
og relations
udviklende
selv.er Men
kærligheden
skal holdes
vedkursus
som afholdes af menighedsplejerne i Holstebro.

lige, og det kræver arbejde.

PREP kursus er uafhængig af religion og politik.

PREP er for par i alle aldre og livsfaser,

Kursusdage
Fredag
13. september
derd.ønsker
at arbejde med deres parMandag d. 16. september
Mandag d. 23. september
forhold. Som nyetableret par kan man få
kl. 17.30 – 21.00 og
Lørdag d. 28. september
inspiration til at skabe gode kommunikl. 9.00-16.00

kationsvaner.
Par, der
har levet
sammen
For tilmelding
og nærmere
information
kontakt:
Michael Hoffmann
E:michael@kirkebyhoffmann.dk
I længere tid, kan få hjælp til at bryde
T: 2234 1288

dårlige kommunikationsmønstre eller få

GUDSTJENESTER

inspiration til at videreudvikle det gode i
KALENDER

Onsdag 4. september - Gudstjeneste for demente
14.30: Ebbe Fibiger
Torsdag 5. september - Gudstjeneste for Danmarks udsendte
17.00: Mia Wriedt

Torsdag 5. september kl. 14.30
Torsdagsklub. Bjarne Pedersen fortæller om og viser billeder fra
gode rejseoplevelser. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.

Et forskningsFredag 6. september - Morgenandagt

9.30: Kirsten Thoftgaard

baseret tilbud

Fredag 6. september
Natkirke med Nikodemus-samtale skriftemål og nadver
20.00-23.00: Tove Søndergaard
Søndag 8. september - 15. s.e.Trinitatis - Matt. 6, 24-34
8.30: Henrik Guldbrandt Kjær
10.00: Mia Malene Wriedt
Fredag 13. september
Natkirke med Nikodemus-samtale skriftemål og nadver
20.00-23.00: Niels Arne Christensen

PREP er udviklet på baggrund af mange
års erfaring ved universitetet i Denver,

USA, og det har dokumenteret
god efKIRKEBILEN
BØRNEPASNING

Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er
Bestilles på 7022 3040
der børnepasning under prædiken

fekt. I Norge tilbyder staten gratis par-

deres forhold.

Lørdag 7. september kl. 11.00
4. sommerkoncert ¾ times orgelmusik med Niels Bitsch
Nielsen. Fri entré.

k i r k ece n t e r
tirsdag 10. september
kl. 10.00 i sognehuset
MIT LIV SOM KVINDE I PAKISTAN
Astrid Qureshi, der er født og opvokset
i Thy, blev gift med en pakistaner og
flyttede til hans hjemland. Hør hendes
meget personlige beretning om mødet
med en anden kultur og et helt andet
kvindesyn.
Alle er velkomne. Mødeafgift: kr. 20,-

KIRKESIDEN
Send info til kirkesiden på
holstebro.sogn@km.dk
HJEMMESIDEN
Læs om flere arrangementer på
www.holstebrokirke.dk

Mandag 9. september kl. 9.30
Legestuen Duen – Henriette Kvisgaard.

På kurset gives der praktiske redskaber

Mandag 9. september kl. 19.00
Pigeaften – for kvinder i alle aldre. ”Den store sylteaften”. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard

og viden om, hvad der fremmer gode

Tirsdag 10. september kl. 10.00
Kirkecenter – ”Mit liv som kvinde i Pakistan”.

parforhold. På arbejdet og i mange

Tirsdag 10. september kl. 18.00
Menighedsrådsmøde.

andre sammenhænge er det naturligt

KORDEGNEKONTORET
T 9742 0263
E holstebro.sogn@km.dk
ÅBNINGSTIDER
Hverdage 9.00-13.00
Torsdage tillige 15.00-17.00

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

atNiels
få ny
viden og lære
nye færdigheder.
Erik Ladegaard
Krista Hebsgaard Hansen Henriette Kvisgaard
Bitsch Nielsen
Mia Wriedt
Niels Arne Christensen
kurser
til alle førstegangsforældre.
Sognepræst
Daglig leder & kordegn
Sogne- & ungdomspræst Organist
Sognepræst & Provst
Sognemedhjælper
T 2445 4483
T 4094 9854
T 2212 9502
T 2168 7836
T 2424 9786
T 4023 1038
Men
det er også vigtigt,
når det gælder
E elad@km.dk
E khha@km.dk
E nbn@holstebrokirke.dk
E mimw@km.dk
E nac@km.dk
E hk@holstebrokirke.dk
Læs
mere på WWW.familieudvikling.dk
Søren Nielsen
Sogne- & korshærspræst
T 9742 8142
E snie@km.dk

Henrik Guldbrandt Kjær
Sognepræst
T 9743 2011
E hgk@km.dk

Mads Borg
Menighedsrådsformand
T 4053 1918
E mb@familien-borg.dk

Inge Risgaard Pedersen ULLA NØHR

Kordegn
Organist
parforhold
T 9742 0263
T 29172 839 og familieliv.
E irp@holstebrokirke.dk

E un@km.dk

Kirsten Thoftgaard
Sognemedhjælper
T 9742 2563
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

