
Erik LadEgaard
Sognepræst (Kbf.) 
T 2445 4483
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

LarS hEdEgaard niELSEn
Menighedsrådsformand
T 2545 6947
E hede@bergske.dk

niELS bitSCh niELSEn
Organist
T 2212 9502
E nbn@holstebrokirke.dk

ingE riSgaard PEdErSEn
Organist
T 2917 2839
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 28. novEMbEr kL. 11.00
Åbent spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
Lørdag 30. novEMbEr kL. 9.30
Julemarked.
Mandag 2. dECEMbEr kL. 9.30
Legestuen Duen er for de 0-5 årige ifølge med en voksen. 
Kontaktperson Henriette Kvisgaard. 
 Mandag 2. dECEMbEr kL. 16.00 
Café TVÆRS - Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
torSdag 5. dECEMbEr kL. 14.30
Torsdagsklub - “Ind under jul - jul i gamle dage” ved Ingrid 
Houlind. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
frEdag 6. dECEMbEr kL. 19.00
Korshærens adventsfest – efter Korshærsgudstjenesten.
Lørdag 7. dECEMbEr kL. 11.00-14.00
Julekrybbeworkshop på Holstebro Museum.

Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER
onSdag 27. novEMbEr - Gudstjeneste for demente
14.30: Niels Arne Christensen
Lørdag 30. novEMbEr - Vesper/musikgudstjeneste
16.00: Mia Wriedt 
Søndag 1. dECEMbEr - 1. s. i advent. Lukas 4, 16–30
10.00: Søren Nielsen, Mia Wriedt & Erik Ladegaard
frEdag 6. dECEMbEr - Korshærsgudstjeneste
18.00: Søren Nielsen
frEdag 6. dECEMbEr - Natkirke
20.00-23.00: Tove Søndergaard
Lørdag 7. dECEMbEr - Vesper/musikgudstjeneste
16.00: Niels Arne Christensen
Søndag 8. dECEMbEr - 2. s. i advent. Matt. 25, 1-13
10.00: Niels Arne Christensen

Holstebro  K I R K E

Sammen med masser af palæstinensere er vi gået igennem 
sluserne til grænseposten mellem Jerusalem og Betlehem. 
Man kan se på tøjet, at de fleste er håndværkere. Det er 
fyraften, turen går hjem til familien. På den anden side af 
muren venter en stor en flok taxachauffører og kæmper om 
kunderne. Vi vælger at gå langs den 8 meter høje mur, der 
løber ned langs vejens midte. Der er masser af graffitier på 
”Wallstreet”. ”Vores blod har samme farve!”, står der med store 
bogstaver et sted. Og et andet sted står der: ”Man bygger 
ingen fremtid på løgne!” 

Et stort hus er omkranset af muren. Lige på den anden side 
af muren er Rachels grav, en stor turistattraktion, men nu er 
huset og graven skilt af denne høje mur. Og familiens indtægt 
fra salg af håndskårne oliven figurer er gået drastisk ned. De 
stillede muren op på en nat, fortæller husets ejer og viser en 
hjemmevideo fra katastrofenatten. Vi køber en julekrybbe med 
en mur, der skiller mellem Jesusbarnet og Josef og Maria.
 De kunne vælge at sælge huset til israelerne og få en meget 
god pris, men det vil være landsforræderi. Og det er der 
dødstraf for. Eller de kunne vælge at sælge til andre palæstin-
ensere, men så er husets værdi lig nul med den placering. Nu 
er de stavnsbundet til dette sted og til et liv i fattigdom. Det 
særlige ved familien er også, at de er kristne. Betlehem har 

engang haft et flertal af kristne, men nu er de et lille mindretal. 
De føler sig presset af den store israelske mur, men de føler sig 
også presset af den mentale arabiske mur. En palæstinenser 
sagde: Hadet mellem muslimske palæstinensere og kristne 
palæstinensere er dybere end palæstinenserne fælles had til 
israelerne.

Der er mange uoverstigelige mure.

Den allerstørste mur blev væltet inde i Betlehem for 2000 år 
siden. Hver eneste jul læser vi fra Esajas Bog, hvor der tales om 
”Fredsfyrsten” . Og Paulus sætter ord på den daglige oplevelse 
i Betlehem med ordene: Han er vor fred. Han gjorde begge 
parter til ét og med sin legemlige død nedrev han den mur af 
fjendskab, der skilte os. Julenat i Betlehem, og påskenat i Jeru-
salem. Krybben og korset river muren mellem Gud og men-
nesker ned. Der er fri adgang til Guds hjerte for alle. Ingen og 
intet kan skille os fra Guds kærlighed længere.

Fredsfyrsten, murbryderen fra Betlehem og Jerusalem, inspir-
erer stadig mennesker til at bryde andre, menneskelige mure 
ned. Nogle er fysiske, nogle er mentale, hvilke der er højest 
ved vi ikke, men murbryderen fra Mellemøsten inspirerer 
stadig.

Erik Ladegaard

fredsfyrsten er født
En hilsen fra betlehem …

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

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 afleveret 
senest 18. december 
2013. Herefter får 
alle ansøgere besked 
hurtigst muligt. 

Bemærk: Ansøgeren 
skal have bopæl i 
Holstebro Sogn.

juLEhjæLP  
hoLStEbro SognS MEnighEdSPLEjE

Torsdagsklubben &  
Spisefællesskabet  
inviterer til

Pris kr. 125,00 (inkl. drikkevarer)
betales ved tilmelding
senest den 12. december til  
sognemedhjælper Kirsten Thoft-
gaard eller på Kordegnekontoret
 
ALLE ER VELKOMMEN

juLEfrokoSt
torSdag 19. dECEMbEr  
kL. 12.00 i SognEhuSEt


