
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
onSdag 1. januar kL. 15.00
Vi ønsker godt nytår i Sognehuset.
frEdag 3. januar kL. 20.00
Nytårsandagt i kirken, Korshæren ved Søren Nielsen.
Søndag 5. januar
Kirkefrokost og møde i Sognehuset. Danmission er værter.
Mandag 6. januar kL. 9.30
Legestuen Duen, er for de 0-5 årige ifølge med en voksen
Kontaktperson Henriette Kvisgaard.
tirSdag 7. januar kL. 18.00
Orienteringsaften om pilgrimsrejsen til det Østlige Tyrkiet.
Kontaktperson Erik Ladegaard.
onSdag 8. januar kL. 16.00-18.00
Søren Nielsens træffetid i kirken.
torSdag 9. januar kL. 11.00
Åbent spisefælleskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER

Holstebro  K I R K E

Jul 
for de 
mindste
ONSDAG 18. DEcEMbER  
KL. 10.00 i HOLSTEbRO KiRKE

Englen med de grønne sokker kom-
mer forbi, og sammen med præsten 
fortæller de om en stor glæde. En 
kæmpe julegave.

t y r k i E t
TiRSDAG 7. JANUAR  
KL. 18.00 i SOGNEHUSET

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

onSdag 25. dECEMbEr - Juledag, Johs. 1, 1-14
10.30: Søren Nielsen
torSdag 26. dECEMbEr - 2. juledag, Matt. 10, 32-42
10.00: Niels Arne christensen
Søndag 29. dECEMbEr - Julesøndag, Matt. 2,13-23
10.00: Mia Wriedt
tirSdag 31. dECEMbEr  - Nytårsaften
23.30: Søren Nielsen
onSdag 1. januar - Nytårsdag, Matt. 6, 5-1
14.00: Erik Ladegaard
Søndag 5. januar - Hellig 3 konger, Matt. 2, 1-12
10.00: Mia Wriedt & Lars Mandrup  
16.00: Søren Nielsen ( Juleafslutning
tirSdag 7. januar - Evangelisk Alliance bedeuge
19.30: Tove Søndergaard
frEdag 10. januar - Natkirke
20.00-23.00: Malene Wriedt

julehjælpen kirkEbiLEn 
Bestilles på  
7022 3040

Nelson Mandela og Desmund Tutu valgte at gå ad den vej, 
som oprindeligt blev bygget af  kristendommens stifter – Je-
sus Kristus: tilgivelsens vej. De kunne have stillet forbryderne 
for retten, men så ville næsten alle de hvide være blevet 
dømt, og så ville samfundet bryde sammen. Eller de kunne 
have visket tavlen ren og ladet forbryderne gå fri, men det 
ville ofrene ikke kunne leve med.  Ingen af disse veje var far-
bare. I stedet valgte de den tredje vej: Tilgivelsens vej. Man 
oprettede Sandheds- og Forsoningskommissionen, hvor de 
hvide forbrydere kunne fortælle sandheden om deres for-
brydelser og slutte deres beretning med at spørge de sorte: 
Kan I tilgive os? De sorte valgte at tilgive. Ofrene gav afkald 
på hævnen og frasagde sig retten til at komme efter forbry-
derne. Tilgivelsen løsnede grebet om forbrydernes struber. 
De kunne ånde frit. Men tilgivelsen satte også ofrene fri. Nu 
var deres hænder frie til alle mulige andre ting. 

Ahmad  og Sarah – en palæstinenser og en jøde -  blev 
inspireret af Mandela og Tutu. De havde begge flest grunde 
til at vælge hadet og hævnen, men de valgte tilgivelsen og 
forsoningen.

 Ahmad boede i Betlehem, mens der var udgangsforbud. 
En dag valgte han at trodse udgangsforbuddet, fordi de 
manglede brød i familien. Desværre blev han standset af en 
gruppe israelske soldater. En af soldaterne tog sin hjelm af 
og rakte den frem mod Ahmad. Træk en lodseddel, sagde 
han. Ahmad tog en seddel. Og på soldatens opfordring læste 
han højt: Bræk min arm, stod der. Soldaterne brækkede 
Ahmads arm. Nu var soldaterne i godt humør den dag, så de 
sagde til Ahmad, at han måtte tage et ekstra nummer. Det 
gjorde han. På den nye seddel stod der: Bræk mit ben. Og så 
brækkede soldaterne Ahmads ben.

Sarah blev også et offer. Hendes lillesøster blev nemlig dræbt 
af en palæstinensisk selvmordsbombemand i en bus i Tel 
Aviv.

Ahmad og Sarah valgte at lytte til hinandens historier, og 
derefter valgte de tilgivelsens vej. Til sidst inviterede Ahmad 
Sarah med sig hjem for at besøge sin familie i Betlehem. 
Hadet blev langsomt vendt til kærlighed. I dag er Ahmad og 
Sarah venner.   

Verden rundt er der stadig mange store og små konflikter, 
som kunne hente inspiration fra Mandelas og Tutus Sydafrika 
og Ahmads og Sarahs Israel/Palæstina. Også i Danmark og 
i Holstebro kan vi tage ved lære. Det gælder nemlig stadig: 
tilgivelsen sætter både forbrydere og ofre fri. Tutu har skre-
vet en bog, der sætter trumf på, den hedder: Ingen fremtid 
uden tilgivelse.

Lad os derfor gå ad tilgivelsens og forsoningens vej i 2014. 
Mandela og Tutu, Ahmad og Sarah, hjælper os til at forstå, at 
tilgivelsen sætter både offer og forbryder fri. Ingen fremtid 
uden tilgivelse!   

Godt nyt år … i Jesu navn!
 
Erik Ladegaard

ingEn frEMtid udEn tiLgivELSE

Hver aften kl. 19.30 – ca. 21.00:
Søndag 5. januar 
Nørrelandskirken, Døesvej 1
Mandag 6. januar 
Baptistkirken, Valdemar Poulsens Vej 18
Tirsdag 7. januar 
Holstebro Kirke, Kirkepladsen
Onsdag 8. januar 
Indre Mission, Danmarksgade 16
Torsdag 9. januar 
Luthersk Mission, Valdemar Poulsens Vej 14
Fredag 10. januar
Holstebro Pinsekirke, Allégade 2
Lørdag 11. januar
Holstebro Frimenighed,  
Valdemar Poulsens Vej 16

Orienteringsaften om  
menighedsrejse til det  
Østlige Tyrkiet. 

Kontaktperson  
Erik Ladegaard


