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-

GUDSTJENESTER

Døbefonten
Af: Erik Ladegaard, sognepræst

Du, som har dig selv mig givet
Lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng.
Grundtvig DSS 192, 7

mange penge, så at alle, der har lyst, kan komme
med på rejsen.

Konfirmanderne mødtes ved døbefonten,
dyppede fingeren i dåbsvandet og tegnede et
kors på deres pander, så fik de en Bibel og de
fremsagde trosbekendelsen og bad Fadervor
sammen med menigheden.
Så er vi i gang igen … i gang med noget af det
vigtigste: konfirmanderne! Vi vil møde dem i
byen, hvor de spørger tilfældige voksne, om de
tror på Gud, og om de beder til Gud. Vi vil møde
dem ved gudstjenesterne, hvor de vil hjælpe til
oppe ved døbefonten og dele salmebøger ud.
Vi vil møde dem på pilgrimsvandring, hvor de vil
finde en sten, som de vil varme i hånden eller i
lommen og til sidst lægge på alterbordet i Holstebro Kirke.
Inden i sig selv vil de tænke eller bede en bøn,
når de lægger stenen på alteret. ”Gud jeg vil
gerne lære dig bedre at kende!”. Eller hvordan de
nu vil tænke eller bede. Og en del af dem vil tage
med på pilgrimsrejse til Israel i vinterferien, hvor
vi vil gå i Jesu fodspor. Dem, der ikke har råd vil
de andre konfirmander sørge for kommer med
alligevel, fordi de vil løbe sponsorløb og tjene så

Jeg mødte en konfirmand efter den første pilgrimsrejse til Israel. Han kontaktede mig. Råbte
mit navn, og jeg gik hen til ham. Og han pegede
på mig og sagde til sine venner: ”Jeg var med
ham i Israel!” Og jeg svarede: ”Det var da meget
godt, ikke?” ”Arrhh, det var kedeligt ind imellem”
sagde han så. Og jeg svarede: ”Det, du siger, er
jo, at der var noget, der var godt ved turen. Hvad
var det, der var godt?” Og så svarede han: ”Der,
hvor Jesus gik med sit kors!” Og så tænkte jeg
”Okay, så var der i hvert fald én, der blev konfirmeret det år!”
Når Grundtvig synger om Jesu død – ”Du, som har
dig selv mig givet” - så handler det jo om, ”der,
hvor Jesus gik med sit kors”. Lad os stå sammen
med konfirmanderne, vise dem, at vi også går i
kirke, fortælle dem, at vi også beder til Gud, og at
Gud også nogen gange hører vores bønner.
De dyppede fingeren og tegnede Jesu kors på
deres pander, de fik en bibel og de er i gang med
at tænke og bede til Gud. Der er et klart ja fra
ham til dem. Vi håber, at de også vil sige ja til
ham
Tænk hvis Jesu kors lærte konfirmanderne at
elske livet, lærte dem om den dybeste sammenhæng mellem himmel og jord: Den kærlighed,
som end ikke døden kan stoppe

FREDAG 21. SEPTEMBER - Natkirke
20.00-23.00: Niels Arne Christensen
SØNDAG 23. SEPTEMBER
17. s. e. trin. Mark. 2, 14-22 - Høstgudstjeneste
10.00: Erik Ladegaard, Niels Arne Christensen & Marie Munk
Hyldgaard (indsættes som sognepræst)
TIRSDAG 25. SEPTEMBER
Ældregudstjeneste
KIRKEBILEN
14.30: Henrik Guldbrandt Kjær
Bestilles på
FREDAG 28. SEPTEMBER
7022 3040
Natkirke med Bønnens Have
20.00-23.00: Tove Søndergaard
SØNDAG 30. SEPTEMBER
18. s. e. trin. Johs. 15, 1-11
BØRNE
PASNING
8.30: Henrik Guldbrandt Kjær
v. gudstj.
10.00: Erik Ladegaard
kl. 10.00
ONSDAG 3. OKTOBER
Korshærsgudstjeneste
18.00: Jens Kristian No

ARRANGEMENTER
TORSDAG 20. SEPTEMBER KL. 14.30
Torsdagsklub. Jørgen Knudsen fra Sømandsmissionen, fortæller om sit møde med mennesker på havnen.
TORSDAG 20. SEPTEMBER KL. 19.30
Hverdagsaften. ’Det er din egen skyld’ – eller er det nu
det’ ? v/ Leif Andersen, Lektor på Menighedsfakultetet.
FREDAG 21. SEPTEMBER KL. 9.30
Mændenes morgenkaffe. Snak, samvær og en kort andagt. Kontaktperson Jytte Jacobsen.
SØNDAG 23. SEPTEMBER
Efter gudstjenesten kl. 10.00 er der Høstfest og marked i
teltet på Kirkepladsen. Der kan købes frokost til kr. 30,-. Se
annonce.
SØNDAG 23. SEPTEMBER KL. 14.30
Søndagshygge. Kontaktperson Else Frøjk, T 2334 6737.
MANDAG 24. SEPTEMBER KL. 9.30
Legestuen ’Duen’ for de 0-5-årige ifølge med en voksen.
Kontaktperson Sofie Vindum.
MANDAG 24. SEPTEMBER KL. 19.00-21.00
Bogcafe. ”I dag havde jeg helst ikke mødt mig selv” af
Herta Müller. Kontaktperson Niels Arne Christensen.
TIRSDAG 25. SEPTEMBER KL. 10.00
Kirkecenter. Humor i kirken ved pastor Torben Pedersen,
Ikast.
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

ÆLDREGUDSTJENESTE
TIRSDAG 25. SEPTEMBER
KL. 14.30
I HOLSTEBRO KIRKE

KOM OG VÆR MED TIL AT FEJRE HØST I HOLSTEBRO KIRKE

SØNDAG 23. SEPTEMBER KL. 10.00

Tag hele familien med til en festlig dag med fest, frokost, folkedans og meget mere!
FESTLIG HØSTGUDSTJENESTE
Høstgaver i form af frugt og grønt, brød og kager, blomster m.m. modtages med tak.
Samtalegrupper for
Kirkeindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

70 120 110

BØRN & UNGE
MARKEDSFEST PÅ KIRKEPLADSEN EFTER GUDSTJENESTEN
I SORG
Køb frokost i madboden, tag del i folkedans, leg og konkurrencer og støt kirkeindPROBLEMER
samlingen ved at handle høstgaver.

- dem behøver du ikke gå alene med

Velkommen til en eftermiddagsgudstjeneste
med nadver
KORDEGNEKONTORET
v. Henrik
T 9742
0263Guldbrandt Kjær.
E holstebro.sogn@km.dk

Efter gudstjenesten byder

ÅBNINGSTIDER
vi på kaffe, hjemmebagt
Hverdage
9.00-13.00
kringle og
hyggeligt samTorsdage tillige 15.00-17.00

vær i kirken.

KIRKEN ER ÅBEN
Hverdage
9.00-17.00
Lørdage
9.00-12.00

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
Sognepræst
T 2168 7836
E mimw@km.dk

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

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

JYTTE JACOBSEN
Sognemedhjælper
T 2917 1537
E smh-voksne@holstebrokirke.dk

KLAUS JOHANSEN
Kirketjener
T 2168 7266
E kj@holstebrokirke.dk

SØREN NIELSEN
Sogne- & korshærspræst
T 9742 8142
E snie@km.dk

HENRIK GULDBRANDT KJÆR
Sognepræst
T 9743 2011
E hgk@km.dk

OLE NYMANN
Menighedsrådsformand
T 9740 3430
E olenymann@youmail.dk

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

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

SOFIE VINDUM
Sognemedhjælper
T 2917 2839
E smh-bu@holstebrokirke.dk

SØREN KRISTIAN KRISTENSEN
Kirketjener
T 2452 5256
E skk@holstebrokirke.dk

