Holstebro K I R K E

MENIGHEDS- & ORIENTERINGSMØDE
TIRSDAG 9. JUNI KL. 18.00 I SOGNEHUSET
Kom med forslag til menighedens liv og vækst. Hvordan når vi længere
ud? Hvordan gør vi det endnu bedre i Holstebro sogn? Menighedsrådet
har mange opgaver i den kommende fire årige periode. Bl.a. tilbygning
og restaurering af Holstebro kirke.
Menighedsrådsvalg 2020 afvikles efter en anden valgform end tidligere.
I den forbindelse er der en række vigtige datoer.

STORE BEDEDAG =
STORE KONFIRMATIONSDAG
af Provst Niels Arne Christensen

Sådan har det været i en årrække.
Og sådan bliver det sikkert igen.
Men ikke i år.
Jeg skulle have haft konfirmation i Holstebro Kirke denne dag.
Men konfirmationerne er udsat til juni måned.
Og vi håber og tror, at det lykkes.
Bededag og konfirmation!
En af årets konfirmandbønner lyder:

9. juni: Alle sogne afholder er offentligt orienteringsmøde om valget og
arbejdet i menighedsrådet.
15. september: Alle sogne afholder en valgformsamling med opstilling af kandidater og debat. Derefter kan de fremmødte stemme på de
enkelte kandidater ved skriftlig afstemning.
6. oktober: Kan der ikke vælges kandidater nok på valgforsamlingen d.
15. september, indkaldes til ekstraordinær valgforsamling tirsdag d. 6.
oktober.
17. november: I de fleste tilfælde vil valget være overstået 15. september, men senest fire uger efter valgforsamlingen kan der indleveres
kandidatlister. Dette vil udløse et afstemningsvalg til afholdelse tirsdag
d. 17. november.
29. november: Det nye menighedsråd konstituerer sig og tiltræder 1.
søndag i advent.
Dagsorden til mødet d. 9. juni:
1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning om det nuværende menighedsråds arbejde og orientering
om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.
5. Redegørelse om det seneste års regnskab og om det kommende
års budget.
6. Orientering fra kirkegårdsbestyrelsen.
7. Orientering om valgforsamlingen tirsdag 15. september, regler for
opstilling, valg og om muligheden for at udløse afstemningsvalg. Datoen er fælles for alle sogne.
8. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til det nye menighedsråd.
9. Foreløbigt overblik over hvem der eventuelt er villige til at stille op
på valgmødet 15. september som medlemmer og stedfortrædere til
det nye menighedsråd.
10. Evt.

Kære Gud og himmelske far.
Tak for at jeg næsten altid kan se lyset,
at det er sjældent jeg ser mørke.
Tak for at jeg er her,
og kan blive konfirmeret,
at jeg har de muligheder for at kunne holde konfirmation –
en dag jeg har set frem til
næste hele mit liv.
Jeg glæder mig.
Selv om de mørke stunder vil komme
ved jeg at du er her.
Tak!
Amen
Bøn er at stemme sit sind.
Men det er også at blive stemt af livets Gud!
Bøn er at deltage i den store menneskelige symfoni
af stemmer, der håber, ønsker, sukker, takker
og rækker ud mod Skaberen,
der til stadighed rækker ud mod os.

Der serveres suppe, kaffe og småkager.
Venlig hilsen og på gensyn
Menighedsrådet ved Holstebro Kirke

Glædelig Bededag.

SAMTLIGE ARRANGEMENTER OG GUDSTJENESTER INDTIL FORELØBIG
10. MAJ ER AFLYST

KORDEGNEKONTORET

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

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

Kordegnekontoret er pt. lukket.
Kontakt hverdage kl 9.00-13.00 pr.
tlf.: 9742 0263 / 2917 4785
e-mail: holstebro.sogn@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

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

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

MAJKEN BACK KIRKEGAARD
Organist
T 2511 1535
E mbk@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

