Holstebro K I R K E

2014 er tid til historisk eftertanke
Godt nytår!
2014 er kun 29 dage gammel. Et nyt og spændende
år er ved at tage form. Med de høje plusgrader har
der nærmest været et strejf af forår og ny optimisme.
Men vi må nok vente et par måneder endnu, inden
der for alvor kommer nyt liv i naturen. Den bedste
illustration af naturens forunderlige kraft er udtrykt
af digteren, præsten og dramatikeren Kaj Munk i
sangen om “Den blå anemone”.

Det er altid godt at få de historiske sanser skærpet.
Kaj Munk var et meget alsidigt talent, der aldrig var
bange for at sige sin mening. Han pakkede aldrig
tingene ind, selv om det kostede ham livet.
I dag er det værd at minde hinanden om, at retten
til at kunne tale frit ikke er en selvfølge. Heller ikke
i 2014, hvor ytringsfriheden har meget vanskelige
vilkår i mange lande.

dvisning
i...
GUDSTJENESTER

Fredag 31. januar - Natkirke
20.00-23.00: Malene Wriedt
Søndag 2. februar - 4.s.e. Hellig 3 konger, Matt. 14, 22-23
Diakoniens dag
10.00: Søren Nielsen . 19.00: Niels Arne Christensen
Fredag 7. februar - Korshærsgudstjeneste
18.00: Søren Nielsen
Fredag 7. februar - Natkirke
20.00-23.00: Erik Ladegaard
Søndag 9. februar - Sidste. s. e. Hellig 3 konger, Johs. 12, 23-33
8.30: Erik Ladegaard . 10.00: Erik Ladegaard
Fredag 14. februar - Natkirke
20.00-23.00: Niels Arne Christensen
Søndag 16. februar - Septuagesima, Matt. 25, 14-30
8.30: Niels Arne Christensen . 10.00: Søren Nielsen
BØRNEPASNING
KIRKEBILEN
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er
Bestilles på 7022 3040
der børnepasning under prædiken

Tróndur Patursson regnes for at være
den største nulevende kunstner
på Færøerne. Han er mesteren bag
mange udsmykninger både der og i
Danmark.
Også flere danske kirker har værker
af Tróndur Patursson.

I sommeren 2013 blev jeg ved selvsyn mindet om, at
det ikke er en selvfølge, at vi lærer af historien. Jeg
besøgte en række af de nye lande på Balkan, hvor
borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien hærgede for
mindre end 20 år siden. Rædslerne var forfærdelige
og endnu et bevis på, at vi ikke altid lærer af historien.

ks Vedersø
Og netop Kaj Munk har allerede fyldt meget i de
første dage af 2014, da det i næsten alle medier blev
markeret, at det er 70 år siden, at tyskerne henrettede præsten ved Hørbylunde Bakker i Silkeborg.

Tróndur Patursson

70 år efter mordet på Kaj Munk er langt fra den
eneste historiske begivenhed, der vil komme til at
fylde i 2014. Vi er gået ind i et år, hvor det er 100 år
siden, at 1. verdenskrig brød ud. Til efteråret er det
75 år siden, at Adolf Hitler og Tyskland invaderede
Polen og indledte 2. verdenskrig. Det er meget
vigtigt, at vi kender historien og kan lære af den, så
de samme rædsler ikke sker igen.

Jeg håber, at 2014 kan blive et år, hvor vi alle skærper vores historiske sanser.

Tróndur Paturson har også sat sit
markante præg på Sognehuset ved
Holstebro Kirke med de tre faste
glasmalerier, der nu i flere år har
glædet mange.
Og nu er de tre værker suppleret
med en udstilling med malerier og
grafiske værker i hans typiske karakteristiske smukke stil.
For at gøre det nemt har alle værker
den samme titel: Naturinspiration.

Er det færøske klipper eller det dybe
Som kirke bærer vi også på en lang historie. Den
Holstebro – Struer – Lemvig provstiers
hav omkring øerne, eller er det mon
danske folkekirke er allerede godt i gang med at
dybderne i et menneskesind, der har
varme op til 500-året for reformationen i 1517,
inspireret kunstneren?
hvilket der i høj grad er grund til at fejre, når vi komKom selv og se i perioden 15. januar
mer så langt.
til 25. marts 2014.

Menighedsrådsformand Lars Hedegård Nielsen

2013-20

- et vitamintilskud
til konfirmandundervisningen
Sognehusudvalget
ved Holstebro Kirke
- et tilbud til alle sogne i de tre provstier

KALENDER

Søndag 2. februar kl. 12.00
Efter Gudstjenesten – Diakoniens dag, med frokost og samvær i
Sognehuset og glimt fra lokalt diakonalt arbejde. Ingen tilmelding.
Mandag 3.februar kl. 9.30-12.00
Legestuen Duen, er for de 0-5 årige ifølge med en voksen.
Tirsdag 4. februar kl. 18.00
Menighedsrådsmøde i Sognehuset.
Onsdag 5. februar kl. 16.00-18.00
Sogne- og korshærspræst Søren Nielsens træffetid i kirken.
Torsdag 6. februar kl. 14.30
Torsdagsklub - Thøger Hviid Thøgersen og Lasse Hermansen
Hviid Thøgersen6.
og februar
Lasse Hermansen.
Vi hedder Thøger Torsdag
fortæller om provstiprojektet og deres ophold i Tanzania.
I de næste 3-4kl.
måneder
kan du
følge os på vores rejse til Tanzania på vores
14.30
i Sognehuset
www.volontoerer.blogspot.dk
.
Vi
tager
af
sted
den 4. september gennem den kirkelige hjælpeorganisa
Fredag 7. februar kl. 9.30
Danmission som provstivolontører, dvs. at provstierne i Lemvig, Struer og Holstebro hjælper os økono
Morgenandagt i Holstebro Kirke med efterfølgende kirkekaffe
i
på vores rejse, da viProvstivolontørerne
efterfølgende skal holde foredrag omThøger
vores oplevelser
i disse provstier i januar, feb
Hviid
Sognehuset. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
og marts.
Thøgersen og Lasse Hermansen
Fredag 7. februar kl. 19.00
fortæller om provstiprojektet og deres
Lidt om skolen i Tanzania:
Kirkens Korshærs fastelavnsfest i Sognehuset efter Gudstjenesten.
Vi skal i de næsteophold
3-4 månederi arbejde
på Imani skolen i Kaisho, som ligger i Karagwe stiftet i
Tanzania.
nordvestlige Tanzania. Skolen er en kostskole, hvilket er meget almindeligt i Tanzania, for børn i alder
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset
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Torsdagsklub

til 14 år. Mens vi opholder os i den lille by Kaisho, hvor der bor under 1000 mennesker, skal vi underv
engelsk og idræt. Vi bliver indlogeret ved den lokale præst, som har tilbudt at vi bor hjemme hos h
mens vi arbejder på skolen.

Erik Ladegaard
Sognepræst (Kbf.)
T 2445 4483
E elad@km.dk

Niels Arne Christensen
Sognepræst & Provst
T 2424 9786
E nac@km.dk

Mia Wriedt
Sogne- & ungdomspræst
T 2168 7836
E mimw@km.dk

Niels Bitsch Nielsen
Organist
T 2212 9502
E nbn@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

Klaus Johansen
Kirketjener
T 2168 7266
E kj@holstebrokirke.dk

Søren Nielsen
Sogne- & korshærspræst
T 9742 8142
E snie@km.dk

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

lars hedegaard nielsen
Menighedsrådsformand
T 2545 6947
E hede@bergske.dk

Inge Risgaard Pedersen
Organist
T 2917 2839
E irp@holstebrokirke.dk

ULLA NØHR
Kordegn
T 9742 0263
E un@km.dk

Kirsten Thoftgaard
Sognemedhjælper
T 9742 2563
E kt@holstebrokirke.dk

Søren Kristian Kristensen
Kirketjener
T 2452 5256
E skk@holstebrokirke.dk
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