Holstebro K I R K E

KRIGEN

- om at ofre sig
Den danske
film ”Krigen” fra
2015 er nomineret
som årets bedste
udenlandske film til
årets Oscar-uddeling,
som løber af stablen natten
mellem søndag og mandag
d. 28. og 29. februar.
Det er fuldt fortjent, for det er en
virkelig spændende film - om kærlighed
- om krig - om ofre - helt centrale temaer
i fastetiden, som vi er i nu - og i påsketiden,
som kommer snart.
Vi møder i filmen en kompagnichef, der mister
soldater i Afghanistan - og som træffer valg, der
virker indlysende i krigens hede, men som på
afstand slet ikke er så indlysende alligevel.
Når soldater er i kamp, så kæmper de for deres
”buddy” - deres makker - det er 1. prioritet: man
skal have sin buddy med sig hjem. Dernæst
kæmper de for patruljen, for kompagniet - og
først i sidste ende kæmper de for mere abstrakte
sager som Danmark, demokrati og skolegang for
piger.
Derfor er det så indlysende, at vi skal have
formålet gjort klart, inden vi, dvs. folket via
Folketinget, sender vore unge mænd og kvinder i
blodig krig.
Er sagen værd at ofre danske menneskeliv på?
Gør det overhovedet en forskel, om vi kommer
eller ej? Eller gør vi bare konflikterne værre, når

vi med vold og magt (krig) vil tvinge en anden
styreform ned over hovedet på mennesker, der
slet ikke gider have os rendende?
Når kuglerne fyger om ørerne på soldaterne, når
eksplosionerne dundrer og får jorden til at ryste
under militærstøvlerne, så er det svært at holde
fokus på andet end sin buddy og sig selv - for så
gælder det om at få nedkæmpet dén, der prøver
at slå dig ihjel.
Først når støvet har lagt sig, bliver man stillet
til ansvar for sine handlinger - men er det den
enkelte soldat, der er ansvarlig? Eller er det
landet, der har sendt ham eller hende ud?
Der er mange ofre i krig - ude og hjemme - for
begge steder er der mennesker, der vil ofre sig
for en sag: en tro, et princip, en rettighed - en
frihed! Og både ude og hjemme er der uskyldige,
der ufrivilligt bliver en del af krigen - soldaternes
ægtefæller og familier hjemme - civilbefolkningen
ude.
Se filmen og tag en snak med hinanden om
de ofre, vi bliver nødt til at forholde os til - og
tænk på det offer, der hele tiden tales om i
forkyndelsen af Jesus Kristus; var Han et frivilligt
offer? Var det et kærlighedsoffer? Giver det
mening at forkynde, at ét menneske skulle være
død for alle menneskers skyld?
Gode emner til fastetiden - og helt sikkert emner i
prædikenerne i kirken.
Henrik Guldbrandt Kjær, sognepræst

Fredag 26. februar kl. 9.30

Efter andagten serveres formiddagskaffe i Sognehuset.
Alle er velkommen.

ÅBNINGSTIDER
Hverdage 9.00-13.00
Torsdage tillige 15.00-17.00

NIELS ARNE CHRISTENSEN
Sognepræst & Provst
T 2424 9786
E nac@km.dk

HANNE MARIE MEIER
Sogne- & ungdomspræst
T 2168 7836
E hmm@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

NIELS BITSCH NIELSEN
Organist
T 2212 9502
E nbn@holstebrokirke.dk

BØRNEPASNING - ved gudstjenesterne kl. 10.00

KALENDER
TORSDAG 25. FEBRUAR KL. 14.30
Torsdagsklub. Caféeftermiddag med sang, fortælling og ordet
frit. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
FREDAG 26. FEBRUAR KL. 9.30
Morgenandagt i kirken – efterfølgende serveres
formiddagskaffe i Sognehuset.
SØNDAG 28. FEBRUAR KL. 14.30
Søndagshygge. Velkommen til socialt fællesskab med kaffe,
snak og sang. Kontaktperson Else Frøjk T. 2334 6737.
MANDAG 29. FEBRUAR KL. 9.30
Legestuen ’Duen’ for de 0-5-årige ifølge med en voksen.
Kontaktperson kordegnekontoret.
TORSDAG 3. MARTS KL. 11.00
Åbent spisefælleskab. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard.
SØNDAG 6. MARTS
Efter gudstjenesten kl. 10.00 afholder Holstebro Sogns
Menighedsplejes årsmøde og generalforsamling.
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

G U D S T J E N E S T E

SØNDAG 28. FEBRUAR
KL. 19.00 I HOLSTEBRO KIRKE

KORDEGNEKONTORET
T 9742 0263
E holstebro.sogn@km.dk

ERIK LADEGAARD
Sognepræst (Kbf.)
T 2445 4483
E elad@km.dk

Midfaste, Johs. 6, 24-35
8.30: Erik Ladegaard
10.00: Erik Ladegaard
FREDAG 11. MARTS - Natkirke
20.00-23.00: Erik Ladegaard

FADERVOR

HJEMMESIDEN
Læs om flere
arrangementer på
www.holstebrokirke.dk

Vi samles om morgensang, tekstlæsning, musik, bøn og
tid til eftertanke.

FREDAG 26. FEBRUAR - Natkirke
20.00-23.00: Hanne Meier
SØNDAG 28. FEBRUAR
3. s. i fasten, Johs. 8, 42-51
10.00: Henrik Guldbrandt Kjær
SØNDAG 28. FEBRUAR - Rytmisk gudstjeneste
19.00: Hanne Meier, Niels Arne Christensen
& Erik Ladegaard
FREDAG 4. MARTS - Natkirke
KIRKEBILEN
Bestilles på
20.00-23.00: Tove Søndergaard
7022 3040
SØNDAG 6. MARTS

R Y T M I S K

KIRKESIDEN
Send info til
kirkesiden på
holstebro.sogn@km.dk

Morgenandagt i kirken

GUDSTJENESTER

MEDVIRKENDE
Konfirmander
Randi Larsen & Band
Ungdomspræst Hanne Meier
Sognepræst Niels Arne Christensen
Sognepræst Erik Ladegaard
EFTER GUDSTJENESTEN ER DER CAFÉ I SOGNEHUSET

BENT E. JACOBSEN
Kordegn & daglig leder
T 9742 0263
E beja@km.dk
ULLA NØHR
Kordegn
T 9742 0263
E un@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

