
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

HANNE MARIE MEIER
Sogne- & ungdomspræst
T 2168 7836
E hmm@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 2917 1537
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

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

GUDSTJENESTER
FREDAG 23. SEPTEMBER
Natkirke
20.00-23.00: Hanne Marie Meier
SØNDAG 25. SEPTEMBER
18. s. e. trin. Johs. 15, 1-11
Høstgudstjeneste
10.00: Hanne Marie Meier, Erik Ladegaard & Søren Nielsen
FREDAG 30. SEPTEMBER
Natkirke – Bønnens have
20.00-23.00: Tove Søndergaard
SØNDAG 2. OKTOBER
19. s. e. trin. John. 1, 35-51
8.30: Henrik Guldbrandt Kjær
10.00: Henrik Guldbrandt Kjær
FREDAG 7. OKTOBER
Korshærsgudstjeneste
18.00: Søren Nielsen
BØRNEPASNING ved gudstjenester kl. 10.00

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

RUNE HOFF LAURIDSEN
Sognemedhjælper  
T 2917 2839
E spb@holstebrokirke.dk

KAREN SKOVBJERG
Organist
T 3033 9810
E ks@holstebrokirke.dk

KIRKEBILEN 
Bestilles på 
7022 3040

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

HØSTFEST

KALENDER
TORSDAG 22. SEPTEMBER KL. 14.30
Torsdagsklub. Fortællekonen fra Heden, Ruth Dein, fortæller 
Jeppe Aakjær. Kontaktperson Kirsten Thoftgaard
FREDAG 23. SEPTEMBER KL. 9.30
Morgenandagt i kirken. Efterfølgende serveres kaffe i Sogne-
huset.
SØNDAG 25. SEPTEMBER
Efter gudstjeneste kl. 10.00 inviteres til høstmarked på Kir-
kepladsen og frokost i Sognehuset.
SØNDAG 25. SEPTEMBER KL. 14.30
Søndagshygge. Kontaktperson Else Frøjk, T 2334 6767.
MANDAG 26. SEPTEMBER KL. 9.30
Legestuen ’Duen’ for de 0-5-årige i følge med en voksen.
MANDAG 26. SEPTEMBER KL. 19.30–20.45
Kristen meditation i kirken.
MANDAG 26. SEPTEMBER KL. 19.00
Bogcafe ”Idioten” af Fjordor Dostojevskij. 
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

SØNDAG 25. SEPTEMBER KL. 10.00

Høstgudstjeneste 
(Høstgaver modtages med tak)

Efterfølgende høstmarked med salg 
af høstgaver & folkedans på 
Kirkepladsen og høstfrokost i Sog-
nehuset.

Hjertelig velkommen til enhver.

TORSDAG 22. SEPTEMBER KL. 14.30

TORSDAGSKLUB

Velkommen til 
samvær og 
kaffebord

Ruth Dein, 
fortællekonen 
fra Heden, 
fortæller 
Jeppe Aakjær

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed

I mange år har vores minikonfirmander sunget 
”Alle gode gaver”, før de satte tænderne i det 
stykke franskbrød, der var smurt og sat frem 
til dem, når de – fuldstændig klar til minikonfir-
mand - kom blæsende ind ad døren til konfir-
mandstuen, Noget af det gode ved minikon-
firmand er netop, at man gør nogle ting hver 
gang. Nu for tiden synger man et andet vers 
hver gang, men meningen er den samme: Vi vil 
gerne hver gang prøve at huske, at ”alle gode 
gaver de kommer ovenned!” ”Så tak da Gud, ja, 
pris, dog Gud, for al hans kærlighed.

Sådan også oppe i præsteboligen: Hver gang 
vi sætter os omkring den varme aftensmad, 
så synger vi ”Alle gode gaver”. Og når vi har 
sunget, så spiser vi og taler sammen om 
dagens oplevelser.

Også ved høstgudstjenesten i kirken synger 
vi hvert år ”Alle gode gaver”. Egentlig er det 
omkvædet på hvert vers i salmen ”Vi pløjed´ 
og vi så´de” Salmen handler om denne årligt 
tilbagevendende erfaring af, at sæden bliver 
lagt i jorden, at vind, vand og varme i passende 
mængder får sædekornet til at vokse og bære 
mange fold. Landmændene taler om, at nu 
er høsten ”bjerget”, næsten som om den var 
reddet i hus. Og det er nok netop den følelse, 

mange landmænd har: Tænk, det lykkedes igen 
i år at fylde laderne med korn, nok til at mætte 
mange munde. ”Så tak Gud, ja, pris dog Gud, for 
al hans kærlighed”!

Vi ved hvordan det foregår fra sædekorn til strå 
og mange fold. Alligevel er det et godt ritual at 
gentage ”Alle gode gaver ” igen og igen dag for 
dag, uge for uge, år efter år, for det bordvers 
minder os om, at selvom vi kan beskrive hele 
processen, så er det dog en gave, givet af den 
gode Gud.

Og sådan er det jo med alle gode gaver: Mad, 
tøj, arbejde, venskaber, kærlighed, uddannelse, 
godt helbred. Vi kan forklare det meste, men 
alligevel takker vi Gud for det, for vi ved, at det 
ikke er en selvfølge, at vi bor hvor vi gør, at vi 
har tøj på kroppen, at der er nok mad i køle-
skabet og godt helbred, så vi kan passe vores 
arbejde og forsørge vores kære.

Så lad os mødes igen i år til høstgudstjeneste. 
Måske kan børnene få en lille pose æbler, 
pærer eller bananer med til gudstjenesten. De 
kan bære dem ind i kirken som tak, og bageft-
er kan vi købe afgrøderne og lade indtægterne 
gå til Folkekirkens Nødhjælp, så andre også kan 
blive mætte og synge deres tak til Gud, for ”Alle 
gode gaver”

Sognepræst Erik Ladegaard

ALLE GODE GAVER


