
KALENDER
Torsdag 4. sepTember kl. 14.00
Torsdagsklub. Sognepræst Mia Wriedt er eftermiddagens 
gæst. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
Fredag 5. sepTember kl. 9.30
Morgenandagt i Holstebro Kirke med efterfølgende kirkekaffe i 
Sognehuset. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
lørdag 6. sepTember kl. 11.00
5. Sommerkoncert. Lars Sømod på klokkespillet. Fri entré.
søndag den 7. sepTember
Kirkekaffe i Sognehuset efter gudstjenesten klokken 10.00.
mandag 8. sepTember kl. 9.30
Legestuen Duen er for de 0-5-årige ifølge med en voksen.
Kontaktperson Henriette Kvisgaard.
mandag 8. sepTember kl. 19.00
Pigeaften - for kvinder i alle aldre. Sensommeraften på slap 
line. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard. 
Tirsdag 9. sepTember kl. 10.00
Kirkecenter “Nye Vinkler på det gamle Vestjylland” med fore-
dragsholder Christian Ringskou fra Struer. 
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER
Fredag 5. sepTember - Flagdagsgudstjeneste
17.00: Erik Ladegaard & Irene K. Lindegaard
Fredag 5. sepTember - Natkirke
20.00-23.00: Erik Ladegaard
søndag 7. sepTember - 12.s.e. Trinitatis, Matt. 12,31-42 
8.30: Søren Nielsen . 10.00: Søren Nielsen
Fredag 12. sepTember - Natkirke 
20.00-23.00: Tove Søndergaard
søndag 14. sepTember - 13.s.e. Trinitatis, Matt. 20,20-28 
10.00: Mia Wriedt
søndag 14. sepTember - Rytmisk gudstjeneste 
19.00: Erik Ladegaard
Tirsdag 16. sepTember - Ældregudstjeneste 
14.30: Niels Arne Christensen
Fredag 19. sepTember - Natkirke 
20.00-23.00: Mia Wriedt

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

kirkebilen 
Bestilles på 7022 3040

børnepasning
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
der børnepasning under prædiken

søndag 14. sepTember kl 19.00 
i holsTebro kirke
v/ erik ladegaard

I denne uge afgøres bispevalgets 1. runde i 
Viborg. De sidste stemmer kan afgives tirsdag d. 
2. september. Onsdag d. 3. september offentlig-
gøres første afstemningsresultat. Hvis ikke en 
kandidat får mere end 50 % af stemmerne,
går de to kandidater videre, som har fået flest 
stemmer.

Er valget forbundet med håb eller frygt?
Det er jo ofte den måde vi kigger på fremtiden.
Personligt håber jeg, at der bliver en biskop, der 
kan samle stiftet.
En biskop der har øje for, hvad der er Folkekirkens 
kerneopgave.

Sådan en biskop har vi haft i Karsten Nissen.
En dygtig, arbejdsom, visionær biskop,
der har haft øje for kirkens kerneopgave,
og som har søgt at holde sammen på Folkekirken 
og stiftet. Den 28. september holder biskoppen 

afskedsgudstjeneste, og vi siger TAK for indsatsen 
og ønsker alt godt.

Men hvad er en biskop? En topleder i kirken?
Ordbogen fortæller at biskop kommer af det 
græske ord episkopos, som betyder tilsynsmand.
Den bestemmelse siger nok ikke andre end de 
indforståede noget. En biskop er dybest set en 
tjener. Ligesom provsten og præsten.
I den lutherske kirke er der kun ét embede:
At være “Ordets tjener”. Det gælder både biskop, 
provst og præst. Vel er der forskellige opgaver, 
funktioner og ansvar i de forskellige stillinger,
men biskoppen er som præsten sat til at være 
“Ordets tjener”.

Det håber jeg også må være drivkraften i den 
nye biskops virke.

Niels Arne Christensen

en ny FremTid

kirkeCenTer
Tirsdag 9. sepTember 
kl. 10.00 i sognehuseT

nye vinkler på det gamle 
vestjylland 
 Museumsfolkene gør sta-
dig nye fund, der ændrer 
synet på vores fortid. Det 
fortæller museumsin-
spektør Christian Ringskou 
om ved næste møde i 
Kirkecentret.

Alle er velkomne.
Mødeafgift: 20 kr.

Få dig et liv!

r y t m i s k  g u d s t j e n e s t e

eFTer gudsTjenesTen er der CaFÉ i sognehuseT


