
KALENDER
Torsdag 12. juni kl. 11.00
Åbent spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
Fredag 13. juni kl. 9.30
Morgenandagt med sang, tekstlæsning, bøn, musik og tid til 
eftertanke. Efterfølgende serveres formiddagskaffe i Sognehuset.
Fredag 13. juni kl. 19.00
Korshærens fødselsdagsfest efter gudstjenesten med fest-
middag, underholdning, lotteri og kaffe.
søndag 15. juni kl. 11.30
Kaffe og sandwich efter gudstjenesten i Sognehuset i anledn-
ing af Valdemarsdag.
søndag 15. juni kl. 11.30
Holstebro kirkes Sogneudflugt til Thy. Pris 175,- Tilmelding til 
kordegnekontoret senest den 4. juni.
Mandag 16. juni kl. 9.30
Legestuen Duen er for de 0-5-årige ifølge med en voksen.
Mandag 16. juni kl. 18.30
Pigeaften - for kvinder i alle aldre. “Udflugt til Bovbjerg Fyr”.
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER
Fredag 13. juni - Korshærsgudstjeneste
18.00: Søren Nielsen
Fredag 13. juni - Natkirke
20.00-23.00: Erik Ladegaard
søndag 15. juni - Trinitatis, Matt 28, 16-20 
8.30: Søren Nielsen . 10.00: Erik Ladegaard
søndag 15. juni - Rytmisk Gudstjeneste
19.00 Erik Ladegaard
Mandag 16. juni - Festugegudstjeneste
15.30: Mia Wriedt
Fredag 20. juni - Natkirke
20.00-23.00: Mia Wriedt
søndag 22. juni - 1.s.e. Trinitatis Luk. 12, 13-21
8.30: Niels Arne Christensen . 10.00: Søren Nielsen

Holstebro  K I R K E

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

kirkesiden
Send info til 
kirkesiden på 
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

kordegnekonToreT
T 9742 0263
E holstebro.sogn@km.dk

kirkeTeaTer i holsTebro kirke

ONSDAG 18. JUNi KL. 19.00
”Hvad nu, Peter?” - en forestilling i Holstebro 
Kirke med salmesang for voksne.
LøRDAG 21. JUNi KL. 11.00
”Den barmhjertige samaritaner” - en forestilling 
for børn på Kirkepladsen.
LøRDAG 21. JUNi KL. 14.00
”Daniel den skøre ku(g)le” - 
en forestilling for børn på Kirkepladsen.

Der er gratis entré.

I anledning af Det Danske Bibelselskabs 200 års jubi-
læum viser Kirketeatret teaterforestillinger i Holstebro 
Kirke.

i Festugen vil der være fuld gang i Holstebro 
Kirke. 

Mandag den 16. juni kl. 15.30 mødes mange 
forskellige kulturer til en gudstjeneste i kirk-
en., hvor børn fra hele verden vil vise noget 
fra deres gudstjeneste i deres hjemland. 
Fortællingen, der tages udgangspunkt her er 
selvfølgelig den om Babel. Dog skal vi ikke 
kigge på, hvordan alle de forskellige sprog og 
kulturer blev skabt til at forvirre mennesket, så 
det ikke kunne bygge et tårn helt op til Gud. 
i stedet skal fortællingen ses i lyset af, hvor 
rig verden er med alle de forskellige kulturer 
og hvor skønt det er, at vi alle kan mødes og 
lovprise Gud, på hver vores måde. 

Onsdag og lørdag får vi besøg af Jens Jødal, 
der vil tage udgangspunkt i tre forskellige 
fortællinger fra Bibelen. Dette kommer til at 
ske i kirken onsdag aften for unge og voksne 
og lørdag formiddag og eftermiddag for hele 
familien.
 Vi lever jo i en tid, hvor vi konstant er i møde 
med andre og nogle gange nye kulturer og i 
den hverdag vi lever i, skal vi kunne finde vores 
udgangspunkt i vores tro og i Bibelen. Hvis vi 
ikke kan finde disse ting i vores nutid, så bliver 
det svært at føre det ind i vores fremtid.
Så velkommen i kirken til Fremtidens Ansigter.

Sogne- og ungdomspræst Mia Wriedt

Fremtiden Findes  
i Holstebro KirKe

kirkebilen 
Bestilles på 7022 3040

børnePasning
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
der børnepasning under prædiken

FyraFTenskonCerT
Torsdag 19. juni kl.17.00
Koncert med kirkens kor & 
Organist Niels Bitsch Nielsen

Fri Entré


