
KALENDER
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, 
provstivolontørerne, fortæller om provstiprojektet og deres 
ophold i Tanzania. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
fredag 7. februar kl. 9.30
Morgenandagt i Holstebro Kirke med efterfølgende kirkekaffe i 
Sognehuset. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
fredag 7. februar kl. 19.00
Kirkens Korshærs fastelavnsfest i Sognehuset efter Korshærs-
gudstjenesten.  
 Mandag 10. februar kl. 19.00 
Pigeaften - for kvinder i alle aldre. “Tre måneders indtryk 
kommer til udtryk” v. Lone Ladegaard. Kontaktperson Kirsten 
Thoftgaard. 
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER

kIrkebIlen 
Bestilles på 7022 3040

bØrnePasnIng
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
der børnepasning under prædiken

Holstebro  K I R K E

Holstebro kirke har et 3-delt korarbejde for børn og unge.

Korskolen – for børn fra 3. klassetrin. Prøver tirsdage fra kl. 16.30-17.15 i kor-
lokalet på 1. sal i Sognehuset.  
Ledes af Inge Pedersen og Niels Bitsch Nielsen på skift.

Børnekoret – for børn der har gået i korskolen i et år. Prøver onsdage fra 15.00-
16.15 i kirken eller sognehuset.  
Ledes af Inge Pedersen.

Ungdomskoret – for unge fra 15-16 år og op. Prøver torsdage 16.00-17.30 i 
kirken.
Ledes af Niels Bitsch Nielsen.

Korarbejdets formål er overordnet, at
• Lære sangerne at begå sig musikalsk i gudstjenesten
• Lære sangerne at synge rigtigt og rent
• Give sangerne et grundlæggende kendskab til noder, rytmer og harmoni
• Give sangerne et grundlæggende kendskab til gudstjenesternes liturgi

Korskolen er korarbejdets ”vugge”. Her indlæres musikken med fagter, be-
vægelse, dans og lettere nodelæsning. Medlemmerne medvirker en sjælden 
gang til gudstjenester og koncerter i kirken. Primært bruges tiden ved kor-
prøverne på at lave et godt fundament for sangerne.
 
I børnekoret går vi et lille skridt videre. Her bliver musikken sværere. Vi synger 
flerstemmigt og de 25 sangere skal i høj grad, hver især tage ansvar for de  
indlærte stemmer. Børnekoret medvirker fast til kirkens Spaghettigud-
stjenester og ca. 1 gang om måneden synger koret med ved en højmesse.
 
Koret skal i marts måned indspille en CD med 12 salmer til brug for folkekirk-
ens skoletjeneste i Viborg stift. Cd’en skal bruges til indøvelse af salmer og 
melodier i folkeskolens klasser. Børnekoret har de sidste par år medvirket 
ved højmessen Juledag og ved den fælles gudstjeneste ved Musikteatret 2. 
pinsedag. Før jul deltog koret i både kirkens julekoncert og i en af de 4 aften-
sangsgudstjenester. Af og til tager børnekoret til stævne enten en dag eller en 
hel weekend. Stævnerne er oftest arrangeret af FUK – Folkekirkens Ungdom-
skor.

Organist Niels Bitsch Nielsen

TIrsdag 11. februar 
kl. 10.00 I sOgnehuseT

HoLSteBro - ByeN, SoM JeG KeNDte DeN
 
Den tidligere direktør ole Christensen, 
fra firmaet Chr. Christensen og Co
ser tilbage på et langt liv med by og 
borgere i Holstebro.

Alle er velkomne - Mødeafgift 20 kr.

kIrkecenTer

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
  Onsdag 19. februar - Gudstjeneste for demente
14.30: Jørgen Almdal
  fredag 21. februar - Natkirke
20.00-23.00: Tove Søndergaard
  sØndag 23. februar - Seksagesima, Mark. 4, 26-32
8.30: Søren Nielsen . 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

kOrarbejdeT  
ved hOlsTebrO kIrke


