Holstebro K I R K E

Evangelisk
Alliance
bedeuge

11. - 18. januar 2015
Hver aften kl. 19.30-21.00

glædelig jul

Man kan ikke glæde sig på kommando - man skal høre
glædelige budskaber for at glemme sin sorg, for at blive
revet ud af sit mismod. Glædeligt budskab - det hedder
evangelium på græsk - glædeligt budskab er, at vi ikke skal
sørge i al evighed. Glædeligt budskab er, at der er en ende
på vores sorg, og ingen ende på vores glæde - for Paradis
venter os. Paradis venter os forude, ikke som en belønning,
hvis vi har levet artigt med hænderne over dynen (!), men
som et helt andet perspektiv for at se tilværelsen under
evighedens lys.Paradis er, at vi får nye øjne at se verden
med - nye øjne, som er Guds øjne - øjne, der kan se liv i
det fortabte.

I dette vintermørke kom Himmelens Lys, vores redningsmand, vores frelser - for i Ham skal alle vore længsler
samles. I Jesus Kristus skal alle vore drømme om fred og
Paradis gå i opfyldelse - derfor skal vi glæde os over Hans
fødsel - derfor bære blus vi med glæde!
Hør Grundtvig og Ingemanns salme til os om denne glæde
- hør denne englelyd - og hav en velsignet og glædelig jul trods al synd og sorg og død:
Sorg er til glæde vendt, / klagen endt!
Vor glæde skal hver tunge / udsjunge!
Syng med Guds engleskare / på Jesu fødselsdag
om fred trods nød og fare, / Gud Faders velbehag,
som vil al sorgen vende / til glæde uden ende;
bær os på børnevis / ind i Paradis!

N.F.S. Grundtvig 1837 og 1851.
B.S. Ingemann 1854.

Henrik Guldbrandt Kjær

GUDSTJENESTER

KALENDER

Onsdag 24. december - Juleaften, Luk. 2, 1-14
11.30: Mia Wriedt
13.00: Søren Nielsen
14.30: Niels Arne Christensen
16.00: Erik Ladegaard

Onsdag 24. december kl. 18.00
Juleaften for både børn, unge og gamle med julemiddag, godter,
dans om juletræ og julesang. Pris kr. 175,00. Medbring en gave,
værdi af ca. kr. 25,00. Tilmelding og betaling til kordegnekontoret.

Torsdag 25. december - Juledag, Luk. 2, 1-14
10.30 Erik Ladegaard

Søndag 28. december kl. 14.00
”Søndagshygge” - Velkommen til at være med i et socialt fællesskab, hvor vi drikker kaffe, snakker, synger m.m. Kontaktperson Else Frøjk - T 2334 6737.

Fredag 26. december - 2. juledag Matt. 23, 34-39
10.00: Søren Nielsen
Søndag 28. december - Julesøndag, Luk. 2 - 25-40
10.00: Mia Wriedt
Onsdag 31. december - Nytårsaften
23.30: Erik Ladegaard
Torsdag 1. januar - Nytårsdag
14.00: Mia Wriedt
KIRKEBILEN - Bestilles på 7022 3040

Mandag 29. december kl. 18.30
uletræsfest som i gamle dage. Tilmelding af børn til kordegnekontoret senest d. 22. december.
Torsdag 1. Januar
Efter Gudstjenesten kl. 14.00 ønsker vi hinanden godt nytår
med kransekage og champagne.
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

Erik Ladegaard
Sognepræst (Kbf.)
T 2445 4483
E elad@km.dk

Niels Arne Christensen
Sognepræst & Provst
T 2424 9786
E nac@km.dk

Mia Wriedt
Sogne- & ungdomspræst
T 2168 7836
E mimw@km.dk

Niels Bitsch Nielsen
Organist
T 2212 9502
E nbn@holstebrokirke.dk

Krista Hebsgaard Hansen
Daglig leder & kordegn
T 4094 9854
E khha@km.dk

Søren Nielsen
Sogne- & korshærspræst
T 9742 8142
E snie@km.dk

Henrik Guldbrandt Kjær
Sognepræst
T 9743 2011
E hgk@km.dk

lars hedegaard nielsen
Menighedsrådsformand
T 2545 6947
E hede@bergske.dk

Inge Risgaard Pedersen
Organist
T 2917 2839
E irp@holstebrokirke.dk

ULLA NØHR
Kordegn
T 9742 0263
E un@km.dk

Søndag 11. januar
Nørrelandskirken, Døesvej 1
Mandag 12. januar
Baptistkirken,
Valdemar Poulsens Vej 18
Tirsdag 13. januar
Holstebro Kirke, Kirkepladsen
Onsdag 14. januar
Indre Mission, Danmarksgade 16
Torsdag 15. januar
Luthersk Mission,
Valdemar Poulsens Vej 14
Fredag 16. januar
Holstebro Pinsekirke, Allégade 2
Lørdag 17. januar
Holstebro Frimenighed,
Valdemar Poulsens Vej 16
Søndag 18. januar
Kristent Center Midt-Vest,
Struervej 80

Bedeuge
Velkommen med på
Menighedsrejsen
til Grækenland

2015

De, der sørger, har det af samme grund ekstra hårdt i julen
- for også sorgen forstørres og forstærkes af det glædelige
budskab fra Bethlehem. Hvordan glæde sig, når ens elskede er død, eller man selv snart skal dø? Hvordan holde
ud at være sammen med familien i så koncentreret grad,
når mismod og livslede knuger indeni brystet? Brystet, der
burde banke og varme af juleglæde? Og hvad med dem,
der ikke kan holde familien ud i forvejen?

Gud lod sig føde ind i fortabelsens mørke som lille Jesus i
en stald, der nok ikke var lige så hyggelig, som Skovgaards
flotte billede her ovenover. Stalden var beskidt og elendig
og kold og klam - og Himmelens kongesøn blev lagt i fodertruget, krybben! Velkommen til verden, søn.

2015

Julen er som det forfriskende salt - den forstærker og forstørrer alle følelser - alle farver bliver stærkere i mørket, alle
lugte og lyde får sin helt særlige juleudgave - og vi glædes
med hinanden.

Temaet for bedeugen i 2015 er ‘Kristendommens vigtigste bøn - Fadervor’, den ældste og mest brugte bøn.

Bed
7.-15. april 2015

Vi skal følge Paulus´ spor, opleve
den ortodokse påske, se klostre,
nyde den fantastiske natur og
hinandens fællesskab
Der er orienteringsaften i Sognehuset d. 7. januar kl. 19.00
Kontakt
Niels Arne Christensen
Erik Ladegaard

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

