
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

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

KALENDER
TORSDAG 28. JANUAR KL. 14.30
Torsdagsklub. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
TORSDAG 28. JANUAR KL. 19.30
Hverdagsaften. Diakoni i hverdagen, Birgitte Graakjær Hjort, 
Center- & afdelingsleder v. Folkekirkens uddanelsescenter.
FREDAG 29. JANUAR KL. 9.30
Morgenandagt i kirken. Efterfølgende serveres formiddags-
kaffe i Sognehuset.
SØNDAG 31. JANUAR - Efter gudstjenesten kl. 10.00
Diakoniens dag. Alle frivillige og ansatte i Holstebro Sogns 
diakonale arbejde inviteres til frokost og samvær.
TORSDAG 4. FEBRUAR KL. 11.00
Åbent spisefælleskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
FREDAG 5. FEBRUAR - Efter korshærsgudstjenesten kl. 18.00 
Fastelavnsfest i Sognehuset.
MANDAG 8. FEBRUAR KL. 9.30
Legestuen ’Duen’ for de 0-5-årige ifølge med en voksen. 
Kontaktperson Signe Bang.

GUDSTJENESTER
FREDAG 29. JANUAR - Natkirke
20.00-23.00: Mia Wriedt
SØNDAG 31. JANUAR - Seksagesima, Mark. 4, 26-32
10.00: Erik Ladegaard
19.00: Niels Arne Christensen – Lysgudstjeneste 
FREDAG 5. FEBRUAR - Korshærsgudstjeneste
18.00: Søren Nielsen
FREDAG 5. FEBRUAR - Natkirke
20.00-23.00: Tove Søndergaard
SØNDAG 7. FEBRUAR 
Fastelavn, Luk. 18, 31-43
10.00: Mia Wriedt
SØNDAG 7. FEBRUAR - Aftengudstjeneste
19.00. Erik Ladegaard
FREDAG 12. FEBRUAR - Natkirke
20.00-23.00: Erik Ladegaard
BØRNEPASNING ved gudstjenester kl. 10.00

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

SIGNE PATHUEL BANG
Sognemedhjælper  
T 2917 2839
E spb@holstebrokirke.dk

KARIN VOLSGAARD
Kordegnevikar
T 9742 0263 
E kkv@km.dk

HVEDEKORNETS LOV

TORSDAG 28. JANUAR KL. 14.30 I SOGNEHUSET 
Efter kaffen tager vi med på rejse i billedernes verden til 
Småland og Øland med Jytte og Nils Bidstrup Mortensen.

Velkommen til enhver.

KIRKEBILEN 
Bestilles på 
7022 3040

Korshærs 
gudstjeneste
i holstebro kirke 
fredag 5. februar 2016 kl. 18.00

fastelavnsfest i sognehuset  
efter gudstjenesten

Ved 
fastelavnsfesten 
er der

kaffe

underholdning
festmiddag

lotteri

75,-

Festmiddagen 
med det hele:

Alle venner  
af korshæren 

er velkommen

TORSDAGSKLUB

Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det 
ene korn, men hvis det dør, bærer det mange fold.
Jesus blev flere gange fristet til at gå den populære og nemme 
vej til magten, nemlig den vej som tilbyder brød og fremgang til 
alle. Hvis han valgte at blive en brødkonge, så kunne han være 
sikker på at få folkets opbakning. Men selvom fristelsen til at gå 
den sikre og populære vej til magten brændte i ham, så over-
vandt han hver gang fristelsen. Han sagde klart nej til at blive 
ophøjet til kongetrone og våbenmagt. I stedet valgte han at gå 
efter at blive ”ophøjet” til korsdøden og kærlighedens magt.
Hvorfor? Hvorfor ville Jesus dø? Var det ikke en historisk fejl-
tagelse? Selv svarer Jesus ved at henvise til hvedekornet: Det skal 
i jorden og dø, inden det kan vokse op og bære mange fold.
Jesus valgte at stille sit liv til rådighed, så andre kunne reddes. 
Han valgte at betale den højeste pris, så andre kunne gå fri. Han 
valgte at gå planken ud, så andre kunne leve videre.
Hvis én er i havsnød, nytter det ikke noget, at redningsmanden 
bare står inde på stranden og holder taler om redning. Han må 
ud på dybt vand og redde den nødstedte. Han må kaste sit eget 
liv ind i en kampen, ellers kan han være sikker på, at det går helt 
galt. Jesus valgte at blive menneske for at kæmpe vores kamp. 
Han gik planken ud for at redde os. Det kostede ham livet!
Jesus er altså et levende bevis på, at hvedekornets lov er rigtig. 
Han stillede op i kampen, satsede sit liv, kæmpede helt alene og 
oplevede at blive forladt af alle. Selv Gud forlod ham. Han døde! 
Men påskemorgen, hvor han blev levende igen, var som en 
spire til masser af liv. Han blev ikke bare sig selv igen. Han blev 
til mange. Som hvedekornet, der dør og vokser op og bliver til 
mange fold. Først var der kun ham, så blev der tolv, så blev der 
en hel skare, og nu er der en hel verden – to milliarder tilslutter 
sig kristendommen! Kærlighedens magt var stærkere end våben-
magt. Hvedekornets lov!
Erik Ladegaard

Kornet, som dør i jorden,
opstår som fyldte aks.
Druer, som knuses i persen,
Modnes til gylden vin.
Gud giv os troen tilbage:
Tro gennem dybest mørke,
Liv gennem nat og død. 
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