
KALENDER
Torsdag 1. maj kl. 14.30
Torsdagsklub. Sognemedhjælperen fortæller ” Drageløberen”. 
Kontaktperson Kirsten Thoftgaard. 
Fredag 2. maj kl. 9.30
Morgenandagt i kirken med efterfølgende kaffe i Sognehuset. 
Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
mandag 5. maj kl. 9.30
Legestuen Duen er for de 0-5-årige ifølge med en voksen.
Kontaktperson Henriette Kvisgaard.
Tirsdag 6. maj kl. 18.00
InTRO, ”Har vi en aftale? – om Guds pagter med os” v/ lektor 
Carsten Vang. 
Torsdag 8. maj kl. 11.00
Åbent spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
Torsdag 8. maj kl. 19.30
Hverdagsaften. ”Et møde med Jesus-troende muslimer” – fore-
drag ved Erik Ladegaard.
Fredag 9. maj kl. 17.30
FredagsForum, kontaktperson Henriette Kvisgaard.
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER

Holstebro  K I R K E

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 30. april -  Ældregudstjeneste 
med efterfølgende kaffe i kirken. 
14.30: Henrik Guldbrandt Kjær 
Fredag 2. maj - Natkirke
20.00–23.00: Tove Søndergaard 
søndag 4. maj - 2. s. e. påske, Johs. 10, 22-30
9.00: Søren Nielsen - Konfirmation
11.00: Henrik Guldbrandt Kjær - Konfirmation
19.00: Mia Wriedt
Fredag 9. maj - Natkirke
20.00-23.00: Erik Ladegaard
søndag 11. maj - 3. s. e. påske, Johs. 14, 1-11
9.00: Niels Arne Christensen - Konfirmation
11.00: Mia Wriedt – Konfirmation
Fredag 16. maj - St. Bededag Matt. 7,7-14
9.00: Erik Ladegaard Konfirmation
11.00: Erik Ladegaard Konfirmation

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

kirkeBilen 
Bestilles på  
7022 3040

Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er der børnepasning under prædiken

Rundt omkring kan jeg nu høre, at eksamenstiden nærmer sig. 
Den forhadte tid, der stjæler alt positivt livssyn fra mange af de 
unge. De må i stedet slave over bøgerne og blot se på, at vejret 
går fra blæsende forår til skøn sommer. Hvert år, siden jeg blev 
uddannet, sidder jeg og tænker på de stakkels unge mennesker, 
der knokler løs og glæder mig over, at det ikke længere er mig, 
der er underlagt den form for stress. Der er stort pres på. Ikke så 
meget fra alle andre men fra de unge selv. De unge ved, at hvis 
de vil have deres drømme opfyldt, så må der leveres resultater. 
Så sent som i morges hørte jeg, at en ny undersøgelse siger, at 
de unge i dag stiler efter lederposterne, meget gerne i deres 
eget firma. Det er da vildt sejt.
 Men skønt disse drømme er med til at holde modet en smule 
oppe i eksamenstiden, så er der tusind andre ting, der dræner al 
energi og mod. Mange når flere gange dagligt til det punkt, hvor 
fremtidsdrømmene bare kan være lige meget.
 Det er her jeg møder dem, de unge. Hos mig kan de finde ro og 
rum til at trække vejret. Vi får talt tingene ind i et overskueligt 
perspektiv, som hverdagen kan følge med til. Det vigtigste man 
kan give sig selv i de stressende tider er en pause, et klap på 
skulderen og holde fast i ordene: Det skal nok gå. Men har man 
svært ved det selv, så står jeg hjertens gerne til rådighed.

Ungdomspræst Mia Wriedt

PRES MED STRESS PÅ
HVERDAGSAfTEN
Torsdag 8. maj  
kl. 19.30 i sogneHuseT

”ET MøDE MED JESUS - 
TROENDE MUSLIMER”
foredrag med  
sognepræst Erik Ladegaard
 
 
Alle er velkommen 
Kaffe 25,-

in
TR

O

- kursus i kristendom

Tirsdag 6. maj  
kl. 18.00 i sognehuset 
 
“Har vi en aftale?  
- Om Guds pagter med os”  
v/ Lektor Carsten Vang


