Holstebro K I R K E

SAMTLIGE ARRANGEMENTER OG
GUDSTJENESTER
INDTIL FORELØBIG 10. MAJ ER AFLYST

DANMARKS BEFRIELSE

af Sognepræst Mia Wriedt

Gudstjenester vil i perioden blive sendt som video-gudstjenester, hvor kirkens præster på skift vil holde disse
gudstjenester. Følg i øvrigt med på kirkens hjemmeside
for yderligere informationer.

På mandag er det den 4. maj. da budskabet lød, blev al
Dagen for Danmarks befrimørklægning revet ned og
else.
der tændtes lys i alle vinduer.
Jeg er sikker på, at vi er
mange, der sidder og ville
ønske, at der i år også ville
lyde et frihedsbudskab til
os, som der gjorde til danskerne for 75 år siden. Men
det betyder måske bare, at
vi i særlig grad i år forstår og
på tværs af generationer kan
mindes den dag. Den aften
da der i radioen kom budskab
fra London, at Montgomery
havde meddelt, at de tyske
tropper havde overgivet sig.
Indtil da havde danskerne
været sammen hver for sig
og holdt sig på afstand, men

Da vi ikke sammen i kirken
kan fejre denne befrielse,
vil vi gerne opfordre alle
til at tænde lys i vinduerne
aftenen på d. 4. maj, så vi
alligevel sammen kan fejre
vores frihed - hver for sig.

Gudstjenesterne kan ses på:
Holstebro Kirkes hjemmeside – holstebrokirke.dk
Facebook – facebook.com/holstebrokirke
Youtube – søg på Holstebro Kirke

Vi laver også en digital mindehøjtidelighed, som bliver
lagt på vores hjemmeside,
Facebookside og YouTube
kanal på dagen - sammen
med, selvfølgelig, Frihedsbudskabet. Så hjælp os med
at fejre på trods af, at vi selv
endnu må vente lidt med
vores egen fulde frihed.

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

HENRIK GULDBRANDT KJÆR
Sognepræst
T 9743 2011/2013 1243
E hgk@km.dk

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

HAR DU
BRUG FOR AT TALE
MED EN PRÆST?
Enhver er velkommen til at
kontakte sognepræsten
for at få en samtale.
Præsten har altid
tavshedspligt.

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

KORDEGNEKONTORET
Kordegnekontoret er pt.
lukket.
KONTAKT HVERDAGE
kl 9.00-13.00 pr.
Tlf.: 9742 0263 / 2917 4785
E-mail: holstebro.sogn@km.dk

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

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

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

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

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

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

