
KALENDER
Torsdag 15. januar kl. 11.00
Åbent spisefællesskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
Mandag 19. januar kl. 9.30
Legestuen “Duen” er for de 0-5-årige ifølge med en voksen.
Tirsdag 20. januar 
Spisning i Sognehuset efter spaghettigudstjenesten.
Tilmelding til kordegnekontoret.
Torsdag 22. januar kl. 14.00 
Torsdagsklub, Barnemordet i Tvis. Susanne Bang fra Holstebro 
Museum fortæller lokalhistorie. 
Fredag 23. januar kl. 9.30
Morgenandagt i Holstebro Kirke med efterfølgende kaffe i 
Sognehuset. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
søndag 25. januar
Kirkekaffe i Sognehuset efter gudstjenesten klokken 10.00.
søndag 25. januar kl. 14.00
Søndagshygge i Sognehuset. Kontaktperson Else Frøjk - T 2334 6737.
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

GUDSTJENESTER
Fredag 16. januar - Natkirke
20.00-23.00: Tove Søndergaard
søndag 18. januar - 2.s.e. Helligtrekonger, Johs.2,1-11
10.00: Mia Wriedt
16.00: Mia Wriedt
Tirsdag 20. januar - Spaghettigudstjeneste
17.00: Erik Ladegaard
Fredag 23. januar - Natkirke
20.00-23.00: Mia Wriedt
søndag 25. januar - 3.s.e. Helligtrekonger, Matt. 17,1-9
10.00: Erik Ladegaard
16.00: Henrik Guldbrandt Kjær
Fredag 30. januar - Natkirke
20.00-23.00: Tove Søndergaard
søndag 1. Februar - Septuagesima, Matt. 20,1-16
10.00: Søren Nielsen . 19.00: Niels Arne Christensen

Holstebro  K I R K E

kirkebilen
Bestilles på 7022 3040

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

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

kordegnekonToreT
T 9742 0263
E 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

børnePasning
Ved gudstjenesterne kl. 10.00 er 
der børnepasning under prædiken

inViTaTion
”KOM, SOM DU ER 
– DU GøR OGSå EN fORSKEL” 

søndag 1. Februar Fejrer 
holsTebro kirke diakoniens dag
Derfor inviteres alle frivillige medarbej-
dere og ansatte i det diakonale arbejde 
i sognet til at deltage i fejringen.

Vi starter med gudstjeneste i kirken 
kl. 10.00 og efterfølgende vil der være 
frokost og andet godt i Sognehuset.

Hjertelig velkommen!

LySGuDSTJENESTE
i HoLSTEBro KirKE
SøNDAG 1. FEBruAr KL. 19.00

v/ Niels Arne Christensen

MELLEMøSTENS KRiSTNE
En kristen med muslimsk baggrund undslap med nød og 
næppe nogle muslimske forfølgere i Palæstina. Manden 
søgte tilflugt i Jordan, men blev efter få dage opsporet af sine 
forfølgere og skudt.

En kristen familie måtte ligge på gulvet i deres lejlighed i en 
hel uge. Muslimske snigskytter havde fået øje på denne fami-
lie, fordi de var konverteret fra Islam til kristendommen
En ung kvinde blev truet på sit liv, fordi hun var blevet forel-
sket i og senere gift med en ung kristen mand.

Sådanne beretninger findes der utallige af i Mellemøsten. De 
kristne er blevet fredløse i de lande kristendommen stam-
mer fra. Nogle af dem er blevet identificeret af det arabiske 
bogstav for N, der hentyder til, at Jesus oprindelig kom fra 
Nazaret. Er der malet et sådant ´N` på husmuren, så er fami-
lien fredløs og bliver pålagt en særlig skat eller tvunget til at 
skifte tro eller må flygte, hvis den vil undgå at blive slået ihjel
Kristne i Mellemøsten - både dem med muslimsk baggrund 
og dem med kristen baggrund i gennem generationer - er 

i disse måneder særligt udsatte i de sekteriske opgør, der 
foregår. Iagttagere mener, at der om få år ikke vil være 
mange kristne tilbage i Mellemøsten.

En lille del af dem, der har måttet flygte under livsfarlige og 
umenneskelige omstændigheder, er kommet til Danmark. 
Og en ganske lille del af disse er kommet til Holstebro. Lad os 
åbne vore hjerter og vore hjem for disse flygtninge, der mod 
deres vilje har forladt alt for at søge ly og beskyttelse for en 
af de mest bestialske forfølgelsesbølger og borgerkrige, vi til 
dato har oplevet.

I indeværende uge afholdes Evangelisk Alliances Bedeuge i 
Holstebro. Det store fælles forbønsemne er de kristne i Melle-
møsten. Velkommen til at deltage i denne stille, fælleskristne 
manifestation. Og lad os ikke blive ved ordene. Lad os handle, 
så de, der banker på vores døre i Holstebro, oplever, at de er 
kommet til et gammelt kristent land, hvor næstekærlighed er 
et af de vigtigste pejlemærker 

Sognepræst Erik Ladegaard


