
Margit Bæk Danielsen
Vikar for Erik Ladegaard 
T 2346 6153
E mbd@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

PeDer PeDersen
Menighedsrådsformand
T 2367 8875
E pjp@post7.tele.dk

niels BitsCh nielsen
Organist
T 2212 9502
E nbn@holstebrokirke.dk

inge risgaarD PeDersen
Organist
T 29172 839
E irp@holstebrokirke.dk

krista heBsgaarD hansen
Daglig leder & kordegn
T 4094 9854
E khha@km.dk

henriette kvisgaarD
Sognemedhjælper
T 4023 1038
E hk@holstebrokirke.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

ulla nøhr
Kordegn
T 9742 0263
E un@km.dk

KALENDER
torsDag 14. noveMBer kl. 11.00
Åbent spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
sønDag 17. noveMBer
Efter gudstjenesten kl. 10.00 er der kirkekaffe i Sognehuset.
sønDag 17. noveMBer kl. 14.00-17.00
”Det store kaffebord i Pavillionen” – til fordel for Søren Nielsens 
julehjælp. 
 ManDag 18. noveMBer kl. 9.30 
Legestuen Duen er for de 0-5-årige ifølge med en voksen. Kontakt-
person Henriette Kvisgaard.
torsDag 21. noveMBer kl. 14.30
Torsdagsklub - Kirkens børnekor underholder. Kontaktperson Kirsten 
Thoftgaard.
torsDag 21. noveMBer kl. 19.30
Hverdagsaften - Händels “Messias”, foredrag v. Svend Erik Nielsen, 
organist i Alderslyst Kirke, Silkeborg. 

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER
freDag 15. noveMBer - Natkirke
20.00-23.00: Tove Søndergaard
sønDag 17. noveMBer - 25.s.e.Trinitatis – Matt. 24,15-25
8.30: Henrik Guldbrandt Kjær . 10.00: Mia Malene Wriedt 
onsDag 20. noveMBer - Søren Nielsens træffetid i kirken
16.00-18.00: Søren Nielsen
freDag 22. noveMBer - Natkirke
20.00-23.00: Niels Arne Christensen
sønDag 24. noveMBer - Sidste s. i kirkeåret – Matt. 25, 31-46
8.30: Niels Arne Christensen . 10.00: Margit Bæk Danielsen
  onsDag 27. noveMBer - Gudstjeneste for demente
14.30: Niels Arne Christensen 
 freDag 29. noveMBer - Natkirke
20.00-23.00: Mia Wriedt
 lørDag 30. noveMBer - Vesper
16.00: Mia Wriedt

Holstebro  K I R K E

faldet

FALDET er et scenekunstværk, som blander forskellige genrer 
og scenetekniske virkemidler, men det er i sidste ende en 
danseforestilling. Instruktør og scenograf Troels Primdahl har i 
samarbejde med danser Vittoria Lasorella skabt det kropslige 
udtryk som værket bruger til at vise forskellige tilstande af 
angst og kontroltab. Vittoria er uddannet professionel danser, 
mens Troels som opkommende instruktør- og koreograftal-
ent ønsker at vise nye måde at anvende kroppen og dansen 
på. Det er denne blanding, der har skabt Faldets intense og 
mørke udtryk. 

En live-oplevelse af en anden dimension

Aarhus-baserede Filip JA har komponeret den elektroniske 
musik til værket og optræder desuden live under showet. Filip 
udspringer af den elektroniske linie på det Jyske Musikkon-
servatorium – DIEM og har skabt en musisk komposition, som 
sammen med Faldets visuelle udtryk fører publikum med ud i 
grænselandet mellem natur og kontrol.

Glæd dig til at runde efteråret af i Holstebro Kirke når Primdahl 
& Schwarz åbner døren for en ny opsætning af deres myte 
om Faldet.  
 
Billetter kan købes på Billetnet eller i den lokale Fona. De 
koster 56 kr. stk.

- et scenekunstværk om angst
torsdag 14. november kl. 20.00 i Holstebro Kirke

kirkeBilen 
Bestilles på 7022 3040

BørnePasning
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
der børnepasning under prædiken

Inden længe står julemåneden for 
døren. Julen er noget, de fleste ser 
frem til med stor glæde og for-
ventning. Vi ved også, at julen kan 
være en økonomisk udfordring for 
mange familier/enlige.

Holstebro Sogns Menighedspleje 
har igen i år mulighed for at uddele 
julehjælp lokalt i sognet.

Ansøgningsblanketter til julehjælp fra
Holstebro Sogns Menighedspleje kan 
fra 15. november hentes i Sognehu-
set, i kirkens våbenhus eller
ved at kontakte sognemedhjælper
Henriette Kvisgaard på  
hk@holstebrokirke.dk.

Ansøgningsskemaet sendes el-
ler afleveres til kordegnekontoret, 
Sognehuset, Kirkestræde 9A, 7500 
Holstebro. 

Ansøgningen skal 
være afleveres 
senest 18. december 
2013. Herefter får 
alle ansøgere besked 
hurtigst muligt. 

Bemærk: Ansøgeren 
skal have bopæl i 
Holstebro Sogn.

julehjælP  
holsteBro sogns MenigheDsPleje

hverDagsaften
torsDag 21. noveMBer  
kl. 19.30 i sognehuset

alle er 
velkommen

hänDels Messias
Foredrag v/Svend Erik Nielsen,  
organist i Alderslyst Kirke, Silkeborg 


