
KALENDER
Onsdag 14. maj kl. 16.00-18.00
Sogne- og korshærspræst Søren Nielsens træffetid i kirken.
TOrsdag 15. maj kl. 14.30
Torsdagsklub - “Fra Limfjordens vande til Gambias tropiske strande” 
v. Erik Gram, Holstebro. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
mandag 19. maj kl. 9.30
Legestuen Duen er for de 0-5-årige ifølge med en voksen.
Kontaktperson Henriette Kvisgaard.
TOrsdag 22. maj kl. 11.00
Åbent spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard. 
søndag 25. maj
Kirkefrokost efter gudstjenesten kl. 10.00.
mandag 26. maj kl. 9.30
Legestuen Duen er for de 0-5-årige ifølge med en voksen.
Kontaktperson Henriette Kvisgaard.
Tirsdag 27. maj kl. 10.00
Kirkecenter - Mit liv på et skolehjem, Leif Rønne, Struer.

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

FrEdag 16. maj -  St. Bededag ,Matt. 7,7-14 
9.00: Erik Ladegaard - Konfirmation
11.00: Erik Ladegaard - Konfirmation
søndag 18. maj - 4. s. e. påske, Johs. 8, 28-36
8.30: Erik Ladegaard . 10.00: Søren Nielsen
Tirsdag 20. maj - Spaghettigudstjeneste
Kl. 17.00: Erik Ladegaard & Henriette Kvisgaard
FrEdag 23. maj - Natkirke
20.00 – 23.00: Tove Søndergaard
søndag 25. maj - 5. s. e. påske, Johs. 17, 1 – 11
8.30: Søren Nielsen . 10.00: Søren Nielsen
Onsdag 28. maj -  Gudstjeneste for demente
med efterfølgende kaffe i kirken  
14.30: Ove Arensbach
TOrsdag 29. maj - Kr. Himmelfartsdag, Luk. 24, 46-53
10.00: Mia Wriedt

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

I Legestuen ’Duen’ er Nanna og Jonathan, på næsten 5 år, 
frivillige – de er medlemmer af gruppen ’Fejeholdet’. Efter 
frokosten går de i garderoben, henter kost og fejebakke og 
så fejes der af hjertens lyst. Jeg får en hyggesnak med dem, 
mens de fejer, og jeg tørrer borde af. De er stolte og glade og 
har altid lyst til at hjælpe. Faktisk var det dem selv, der kom 
på ideen med at lave et fejehold. Initiativ skal man ikke være 
gammel for at have. En dag Jonathan ikke var i legestue, gav 
Nanna opgaven videre til Jonas på 3½. Han kunne jo ligeså 
godt lære det. Det er da til at blive glad over.

En anden glæde vi kan dele, er historien om, hvordan vi i 
efteråret 2013, tilrettelagde et forløb for de minikonfirmander, 
der havde lyst til mere kirke. Hver fjortendes dag kom de til 
Sognehuset, hvor vi mødtes til andagt og aktiviteter med Det 
gamle Testamentes helte og heltinder som omdrejningspunkt. 

Da perioden lakkede mod ende, var der en gruppe på 8 børn, 
der stadig ikke var helt klar til at slippe kirken.

De er nu frivillige i ’Børnenes frivillighedskorps’. Fire gange om 
året er de engageret i forberedelserne til fastelavn, dåbsju-
bilæum, høstfest og BUSK. De møder op med glade smil og 
lyst til fællesskabet. Vi møder en stor opbakning fra deres 
forældre, som ser vigtigheden i at kunne være frivillig og gøre 
noget, som bliver til glæde for andre. Hvem ved? Måske der i 
’Børnenes frivillighedskorps’ gemmer sig en blomsterdame, en 
låsevagt, en besøgsven eller et kommende menighedsråds-
medlem? 

Frivillighed har ingen alder. Når man starter i det små, er ki-
men lagt.
 Sognemedhjælper
Henriette Ørsø Kvisgaard
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Tirsdag 20. maj kl. 17.00 
i HOlsTEBrO kirkE

En dåb  
fuld af  
håb

Kirkeskibet forvandles til 
Jordanfloden.
 Der er bølgegang og sal-
mesang og Kirkemusen 
Kim har sommerferiefor-
ventninger. 

Velkommen er alle.
 Tilmelding til spisning  
senest fredagen før til 
hk@holstebrokirke.dk

Ved gudstjenester kl. 10.00 er der børnepasning under prædikenen


