
KALENDER
Torsdag 3. april kl. 14.30
Torsdagsklub. Cafeeftermiddag m. sang, fortælling og ordet frit. 
Kontaktperson Kirsten Toftgaard.
Fredag 4. april kl. 9.30
Morgenandagt med sang, tekstlæsning, bøn, musik og tid til 
eftertanke. Efterfølgende serveres formiddagskaffe i Sognehuset.
Fredag 4. april kl. 19.00
Efter korshærsgudstjenesten kl. 18.00 er der påskefest med 
festmiddag, kaffe, lotteri og underholdning.
søndag 6. april kl. 16.00
Koncert med Kammerkoret Gesta Danorum. Fri entré. 
 Mandag 7. april kl. 9.30 
Legestuen Duen er for de 0-5-årige ifølge med en voksen.
Tirsdag 8. april kl. 10.00
Kirkecenter. Hvad bunkerne gemte. Alle er velkomne.
Tirsdag 8. april kl. 18.00
Menighedsrådsmøde.
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER

Holstebro  K I R K E

kirkeBilen 
Bestilles på 7022 3040

Børnepasning
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
der børnepasning under prædiken

onsdag 2. april - Gudstjeneste for demente
14.30: Vagn Ove Høgild
Fredag 4. april - Korshærsgudstjeneste
18.00: Søren Nielsen
Fredag 4. april - Natkirke
20.00-23.00: Mia Wriedt
søndag 6. april - Mariæ bebudelsesdag, Luk. 1, 46-55
10.00: Erik Ladegaard . 19.00: Niels Arne Christensen
onsdag 9. april - Påskegudstjeneste for børn
10.30: Erik Ladegaard & Henriette Kvisgaard
Fredag 11. april - Natkirke
20.00-23.00: Erik Ladegaard
  søndag 13. april - Palmesøndag Mark.14, 3-9
10.00: Erik Ladegaard

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

For et træ er der håb
- hvad med et menneske?
For et træ er der håb. Hvis det fældes, kan det 
skyde igen, står der i Bibelen og vi ved, det er 
sandt. Der kan skyde friske forårsskud fra en 
træstub. Sådan er der håb for et træ.

Men hvad med et menneske? Hvad med os 
dødelige? Kan en, der er død, få liv? spørger 
Bibelen også. Er der håb for os?

Det svarer påsken på, og svaret er ja! Der er håb 
for et menneske.

I påsken går Jesus nemlig af kærlighed til os i 
døden langfredag, og påskemorgen opstår han 
til håb og evigt liv for os. Som han selv siger: Jeg 
lever, og I skal leve. Det er det, han er ude på. At 
give liv og håb til hele Guds verden. Til os.

Med Jesus, som er selve Guds kærlighed, er der 
født et håb i verden. Et håb, som ingen død kan 
tage livet af. Vi har mere end et træ at holde os 
til. Et helligt håb.

Glædelig påske.

Søren Nielsen

skærTorsdag 17. april  
i holsTeBro kirkes sognehus

 påskeMålTid
I forlængelse af gudstjenesten kl. 
17.00 skærtorsdag inviteres traditio-
nen tro til påskemåltid i Sognehuset. 

Vi byder på lam med. diverse tilbehør, 
kaffe og hyggeligt samvær.
 
Prisen for måltidet alt inklusiv er kr. 
110,00, som betales ved tilmelding på 
kordegnekontoret senest torsdag den 
10. april.

Hjertelig velkommen til alle!

søndag 6. april
kl. 16.00 i holsTeBro kirke
 
Koncert med Kammerkoret Gesta 
Danorum’s 25 års jubilæumskoncert.  

På programmet bl.a. Lange-Müller’s 
“Madonnasange” og Anders Öhr-
wall’s “Mariamusik” for kor, recitation, 
slagtøj, fløjter og strygere. 

Fri entré. 
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