
KALENDER
Torsdag 23. okTober  kl. 11.00
Åbent spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
Torsdag 23. okTober kl. 19.30
Hverdagsaften. “Vi tror på et liv før døden - tid til stilhed og fordyb-
else”. Foredrag med Asger Petersen, sognepræst i Borbjerg.
Mandag 27. okTober kl. 9.30
Legestuen Duen er for de 0-5-årige ifølge med en voksen.
Kontaktperson Henriette Kvisgaard. 
Mandag 27. okTober kl. 19.00
Bogcafe. “Jeg nægter” af Per Petterson. Kontaktperson Niels 
Arne Christensen.
Tirsdag 28. okTober kl. 10.00
Kirkecenter. “Der er så langt til Kina”, Inge Hertz Aarestrup.
Tirsdag 28. okTober kl. 18.00
InTRO. Leder af kristen pædagogisk institut, Carsten Hjort Peder-
sen: “Må jeg være åndsfri?! Om åndsfrihed, frisind og tolerance”.
Torsdag 30. okTober kl. 14.00
Torsdagsklub. “Caminoen”, Else Davidsen fortæller fra sin seneste tur.
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER
Fredag 24. okTober - Natkirke 
20.00-23.00: Mia Wriedt
søndag 26. okTober - 19. s. e. Trinitatis, Johs. 1,35-51 
8.30: Niels Arne Christensen 
10.00: Erik Ladegaard - BUSK gudstjeneste
Fredag 31. okTober - Miss You Like Crazy ...
Mindeaften for dem vi savner
19.00: Søren Nielsen (Dørene til kirken åbner kl. 18.00)
søndag 2. noveMber - Alle Helgen, Matt. 5,13-16 
10.00: Søren Nielsen, Niels Arne Christensen & Erik Ladegaard
15.00: Erik Ladegaard - Allehelgens andagt på Egekapellet
Fredag 7. noveMber - Natkirke
20.00-23.00: Tove Søndergaard
søndag 9. noveMber - 21.s.e.Trinitatis, Luk. 13,1-9 
8.30: Henrik Guldbrandt Kjær . 10.00: Mia Wriedt

Holstebro  K I R K E

Foredrag med Asger Petersen

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

Torsdag 23. okTober 
kl. 19.30  i sognehuseT

hverdagsaFTen

“Vi tror på et liv før døden - tid til stilhed og fordybelse”
Foredrag med Asger Petersen, sognepræst Borbjerg

sig nærMer Tiden,  
da jeg MÅ væk …
Året er ved at være på hæld. Høsten er i lade, 
stubmarkerne står tilbage, mange har for længst 
sået vintersæden. Ude langs kysten ses de store 
stæreflokke, der træner til en lang rejse sydpå. 
Hver eneste aften hen mod skumring samles 
de nede i den sønderjyske marsk. Der kan være 
op til 500.000 stære, der sammen laver sort sol, 
enorme og fantastiske formationer. Igennem 
sommeren har de bygget reder og fået unger og 
trænet og fløjet og spist, så de nu er stærke nok 
til det lange træk. Nu er de på vej mod syd, hvor 
der venter et andet godt liv. De ved, at de haver 
andetsteds hjemme.

Sådan er menneskelivet også. Vi bliver født, bliver 
puslet med, leger, vokser, kommer til kræfter, 
bliver voksne og får børn. Men vi ved også, at 
det kun er en tid. Vi skal nyde livet, så længe det 
varer – bygge reder og få unger og passe pleje 

dem, så de bliver store og stærke nok til at flyve 
fra reden. Også vi ved, at vi er her på lånt tid. 
Også vi kan vide, at det ikke er slut med livet her. 
Der findes et hjem hos Gud, som vi kan se frem 
til – nemlig der, hvor alt det bedste fra vores liv 
her med kærlighed og glæde og fred findes. Og 
der, hvor alt det dårligste fra livet her – egoisme, 
synd og smerte og død – ikke findes. Som træk-
fuglene vil vi flyve mod et andet godt liv. Også vi 
haver andetsteds hjemme.

Kristendommens glædelige budskab er, at vi 
på grund af Jesu liv, død og opstandelse kan se 
fremad med frimodighed og glæde. Vi kan trygt 
træne, spise, elske og få unger og pleje og passe 
dem, vel vidende at vi ikke skal se frem til døden, 
men til evigt liv hos Gud sammen med vore 
kære.

Sognepræst Erik Ladegaard

in
TR

O- kursus i kristendom

Leder af kristen pædagogisk institut, 
Carsten Hjort Pedersen: 
Må jeg være åndsfri?! Om åndsfrihed, frisind 
og tolerance.


