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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
Sognepræst
T 2168 7836
E mimw@km.dk

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

NIELS BITSCH NIELSEN
Organist
T 2212 9502
E nbn@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

TORSDAG 5. SEPTEMBER
Flagdagsgudstjeneste for Danmarks udsendte.
14.30: Erik Ladegaard, liturg & Jacob Sandahl, prædikant
FREDAG 6. SEPTEMBER
Natkirke med bønnes Have
20.00-23.00: Tove Søndergaard
SØNDAG 8. SEPTEMBER
12. s. e. trin. Mark. 7, 31-37  
Høstgudstjeneste
10.00: Erik Ladegaard & Niels Arne Christensen 
TIRSDAG 10. SEPTEMBER - Ældregudstjeneste  
14.30: Erik Ladegaard
FREDAG 13. SEPTEMBER
Natkirke med aftenbøn
20.00-23.00: Erik Ladegaard
SØNDAG 15. SEPTEMBER
13. s. e. trin. Luk. 10, 23-37
8.30: Henrik Guldbrandt Kjær
10.00: Søren Nielsen

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

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

GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

SOFIE VINDUM
Kirke- & kulturmedarbejder  
T 2917 2839
E smh-bu@holstebrokirke.dk

INGE DAMTOFT
Kirke- & kulturmedarbejder  
T 2917 1537
E smh-voksne@holstebrokirke.dk

GUDSTJENESTER

TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 14.30 
Torsdagsklub. Thomas Kristensen, pastor emeritus og passi-
oneret ravsamler ”Alle skifter – med rutebilen på livsrejse”.
TORSDAG 5. SEPTEMBER KL. 19.00 
Koncert v. Holstebro Gospelkor i forbindelse med Flag 
dagen for Danmarks udsendte. Fri entré. 
FREDAG 6. SEPTEMBER KL. 9.30 
Mændenes morgenkaffe. Kaffe, snak og en kort andagt. 
Kaffe 20 kr.
SØNDAG 8. SEPTEMBER KL. 14.30 
Søndagshygge. Kontaktperson Else Frøjk, T 2334 6737 
MANDAG 9. SEPTEMBER KL. 9.30 
Legestuen ’Duen’ for de 0-5-årige i følge med en voksen. 
Kontaktperson Sofie Vindum.
MANDAG 9. SEPTEMBER KL. 19.00 
Pigeaften for kvinder i alle aldre. Livsglæde, ensomhed, 
sårbarhed v. sygeplejerske & psykoterapeut Solveig Rosen-
kvist.
TIRSDAG 10. SEPTEMBER KL. 10.00 
Kirkecenter: Provst Anders Bonde ”Er der noget at grine af, 
når man bliver gammel?”
TIRSDAG 10. SEPTEMBER KL. 18.00 
Menighedsrådsmøde
Med mindre andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognehuset

BØRNE
PASNING 
v. gudstj.
kl. 10.00

KIRKEBILEN 
Bestilles på 
7022 3040

FØLG OS 
PÅ HOLSTEBROKIRKE.DK & FACEBOOK
og læs mere om kirken og vores 
arrangementer

Det er Jesus, der siger ordene ”I må ikke være 
bekymrede!”
I må ikke være bekymrede for, hvordan I får noget 
at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på krop-
pen. Se til himlens fugle, fortsætter Jesus, de sår 
ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres 
himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere 
værd end de. Jeres himmelske far ved, at I trænger 
til alt dette.
En præst besøgte engang en fugleø ude i Atlanter-
havet. Øen var berømt for sit fugleliv. Og præsten 
havde meget stor lyst til at opleve dette helt 
specielle fænomen. Så han spurgte om lov til at 
komme med en båd ud til ø-gruppen. Det kunne 
godt lade sig gøre, selvom der ellers ikke var ad-
gang for civile. Kun forskere havde adgang til øen, 
men i dette tilfælde gjorde man en undtagelse.
Kutteren tøffede afsted i det fineste vejr, og 
præsten glædede sig over udsigten til en stor 
oplevelse. Men pludselig så det ud som om, at det 
alligevel ikke skulle blive til noget, for efterhånden 
som de nærmede sig øgruppen, blev det tydeligt, 
at der netop på denne dag havde lagt sig en stor 
mørk sky omkring fugleøen. Men ikke lang tid 
senere, opdagede præsten, at han havde taget fejl. 
Det var nemlig ikke en sky, der havde lagt sig tungt 
over øen; det var millioner af fugle, der kredsede 
om øen og som på lang afstand lignede en lavt 
hængende sky.
De kom i land på øen. Og de besøgte forskerne, 
der fortalte om et bestemt forsøg, man havde gjort 

med en fuglemor og dens unge, dvs. dens næsten 
udklækkede æg. Først havde man ringmærket 
moderfuglen, og derefter havde man taget et af 
æggene fra reden, og ruget den ud og beholdt den 
i otte dage. Derefter havde man langt fugleungen 
ned i en rede langt væk fra dens oprindelige rede.
Og så lagde man sig på lur og holdt øje. Der var en 
infernalsk larm fra de mange millioner af fugle. Men 
pludselig så man en fugl dykke ned til den rede, 
hvori man havde lagt den otte dage gamle fugle-
unge. Fuglemor genkendte fugleungens stemme 
fra ægget og dykkede og tog ungen med sig til 
dens egen rede …
I skal ikke være bekymrede, sagde Jesus. Sørger 
Gud ikke for fuglene, selvom de ikke sår og ikke 
høster, hvor meget mere vil han så ikke sørge for 
menneskene, som han selv har skabt, og som han 
elsker så meget at han var villig til at betale med sit 
liv for at få bragt hjem i reden igen.
Fuglemor kunne høre og genkende fugleungens 
stemme fra ægget … Gud kender også vores stem-
mer og hører på vores råb om hjælp og han kom-
mer og samler os op og hjælper os hjem igen
Man kan måske udnytte høstgudstjenesten til at gå 
hen i kirken og få sagt tak, fordi livet er en gave, og 
at der bliver sørget for mig. - Eller man kan bare gå 
derhen helt alene eller sammen med nogle få og 
tænde et lys i taknemmelighed til vores himmelske 
far, som kender vores behov og som hellere end 
gerne imødekommer dem.

K I R K E
Åben

TAK - TAK - TAK
En STOR tak skal lyde til alle frivil-
lige, der gav en hjælpende hånd 
med i forbindelse med Åben kirke 
arrangementet v. Holstebro Kirke 
fredag den 30. august

Alle organisationer

I må ikke være bekymrede
Af Erik Ladegaard, sognepræst

LØRDAG 28. SEPTEMBER KL. 9.00 – 
15.00 er der Stilledag i Kirken og Sogne-
huset.  
 
Her kan du trække dig lidt tilbage og 
reflektere over livet. Vi starter med en 
guidet meditation og vil være stille sam-
men i nogle timer.  
 
Temaet er   
 
Se det fulde program på flyers, der ligger 
i Sogne- og Våbenhus. 

Tilmelding og betaling til Kordegnekon-
toret. Pris for hele dagen kr. 100,-.

Trænger du til  
fred og ro?
Lørdag 28. september 
2019 inviterer  
Holstebro Kirke  
til Stilledag i kirken 
og i Sognehuset.

En Stilledag er en form for 
retræte i hverdagen, hvor du 
trækker dig lidt tilbage for at  
reflektere over livet sammen 
med andre, som også trænger 
til fred og ro og mulighed for  
at samle tankerne.

Stilledagen er inspireret af  
tidligere tiders klosterliv og 
moderne retræter.  

Temaet for dagen er 

Dit hjerte er dit centrum, og det er i hjertet, du gemmer 
de vigtigste tanker og andet, der virkelig betyder noget 
i dit liv.

Stilledagen begynder kl. 9.00 i kirken og slutter kl. 15.00. 
Prisen er 100 kr. Det er muligt at slutte efter frokost.

Stilletid i kirken
Lystræ, billeder, stille musik, meditation og små 
stationer med tid til refleksion og eftertanke. 

Frokost i Sognehuset
Vi spiser i stilhed og oplever på den måde en anden 
form for nærvær.

Pilgrimsvandring
Vi vandrer i stilhed ad en rute, hvor vi begynder i 
byrummet og fortsætter ud i naturen. Der vil være små 
stop undervejs med refleksioner. Ruten vil være 2-3 km.

Vi slutter af med kaffe og sætter sammen ord på 
dagens oplevelser.

Stilledagen er arrangeret af Udvalget for åndeligt søgende i 
Holstebro Sogn.

Tilmelding Tilmelding og betaling sker ved henvendelse til kordegne-kontoret 
Holstebro.sogn@km.dk / 9742 0263 senest 12. september.  
Se i øvrigt www.holstebrokirke.dk. Husk at oplyse navn og 
mailadresse ved tilmelding. En uge før Stilledagen får du  
en mail med praktiske oplysninger.

TRÆNGER 
DU TIL
FRED

OG RO?

Trænger du til  
fred og ro?
Lørdag 28. september 
2019 inviterer  
Holstebro Kirke  
til Stilledag i kirken 
og i Sognehuset.

En Stilledag er en form for 
retræte i hverdagen, hvor du 
trækker dig lidt tilbage for at  
reflektere over livet sammen 
med andre, som også trænger 
til fred og ro og mulighed for  
at samle tankerne.

Stilledagen er inspireret af  
tidligere tiders klosterliv og 
moderne retræter.  

Temaet for dagen er 

Dit hjerte er dit centrum, og det er i hjertet, du gemmer 
de vigtigste tanker og andet, der virkelig betyder noget 
i dit liv.

Stilledagen begynder kl. 9.00 i kirken og slutter kl. 15.00. 
Prisen er 100 kr. Det er muligt at slutte efter frokost.

Stilletid i kirken
Lystræ, billeder, stille musik, meditation og små 
stationer med tid til refleksion og eftertanke. 

Frokost i Sognehuset
Vi spiser i stilhed og oplever på den måde en anden 
form for nærvær.

Pilgrimsvandring
Vi vandrer i stilhed ad en rute, hvor vi begynder i 
byrummet og fortsætter ud i naturen. Der vil være små 
stop undervejs med refleksioner. Ruten vil være 2-3 km.

Vi slutter af med kaffe og sætter sammen ord på 
dagens oplevelser.

Stilledagen er arrangeret af Udvalget for åndeligt søgende i 
Holstebro Sogn.

Tilmelding Tilmelding og betaling sker ved henvendelse til kordegne-kontoret 
Holstebro.sogn@km.dk / 9742 0263 senest 12. september.  
Se i øvrigt www.holstebrokirke.dk. Husk at oplyse navn og 
mailadresse ved tilmelding. En uge før Stilledagen får du  
en mail med praktiske oplysninger.

StilledagTrænger du til  
fred og ro?
Lørdag 28. september 
2019 inviterer  
Holstebro Kirke  
til Stilledag i kirken 
og i Sognehuset.

En Stilledag er en form for 
retræte i hverdagen, hvor du 
trækker dig lidt tilbage for at  
reflektere over livet sammen 
med andre, som også trænger 
til fred og ro og mulighed for  
at samle tankerne.

Stilledagen er inspireret af  
tidligere tiders klosterliv og 
moderne retræter.  

Temaet for dagen er 

Dit hjerte er dit centrum, og det er i hjertet, du gemmer 
de vigtigste tanker og andet, der virkelig betyder noget 
i dit liv.

Stilledagen begynder kl. 9.00 i kirken og slutter kl. 15.00. 
Prisen er 100 kr. Det er muligt at slutte efter frokost.

Stilletid i kirken
Lystræ, billeder, stille musik, meditation og små 
stationer med tid til refleksion og eftertanke. 

Frokost i Sognehuset
Vi spiser i stilhed og oplever på den måde en anden 
form for nærvær.

Pilgrimsvandring
Vi vandrer i stilhed ad en rute, hvor vi begynder i 
byrummet og fortsætter ud i naturen. Der vil være små 
stop undervejs med refleksioner. Ruten vil være 2-3 km.

Vi slutter af med kaffe og sætter sammen ord på 
dagens oplevelser.

Stilledagen er arrangeret af Udvalget for åndeligt søgende i 
Holstebro Sogn.

Tilmelding Tilmelding og betaling sker ved henvendelse til kordegne-kontoret 
Holstebro.sogn@km.dk / 9742 0263 senest 12. september.  
Se i øvrigt www.holstebrokirke.dk. Husk at oplyse navn og 
mailadresse ved tilmelding. En uge før Stilledagen får du  
en mail med praktiske oplysninger.

SØNDAG D. 29. SEPTEMBER 2019 
KL. 19.00 I HOLSTEBRO KIRKE
v/ sognepræst Erik ladegaard

TEMA: I må ikke være bekymrede

EFTER GUDSTJENESTEN ER DER CAFÉ I SOGNEHUSET

Rytmisk 
         gudstjeneste

 


