
Vi får nu mulighed for igen, at invitere in-
denfor, både til gudstjenester i kirken og 
arrangementer i Sognehuset. Dog vil det 
være med visse begrænsninger – men vi 
glæder os!
Vi starter med gudstjeneste Kr. Him-
melfartsdag kl. 10.00 og på søndag 
kl. 8.30 og kl. 10.00.
Vi passer på hinanden efter retnings-
linjerne.
Øvrige arrangementer kommer i 
gang løbende, så følg med på kirkens 
hjemmeside og facebook.

Gudstjenester vil indtil videre stadig 
blive sendt som videogudstjenester, 
hvor kirkens præster på skift vil holde 
disse gudstjenester. Gudstjenesterne kan 
ses på:  Holstebro Kirkes hjemmeside – 
holstebrokirke.dk, Facebook – facebook.
com/holstebrokirke, Youtube - søg Hol-
stebro Kirke.

KIRKEN ÅBNER!

I januar læste jeg en artikel, 
hvori en fremtidsforsker udtalte 
sig om, at der efter en industriel 
revolution vil komme en spirituel 
revolution. Her vil der i højere 
grad være fokus på og forståelse 
for, at individ og fællesskab ikke 
er hinandens modsætninger – de 
er hinandens forudsætninger. 

Måske coronakrisen kan hjælpe 
en sådan revolution på vej? I 
krisen er vi i hvert fald blevet 
opmærksom på, at ikke engang 
vores vante fællesskaber med 
familie, venner, kollegaer og 
andre, er noget vi kan tage for 
givet. 

Ordene ”Sammen hver for sig” er 
derfor i denne tid også blevet et 
slags symbol på et nyt fællessk-
ab. Et fællesskab opstået 

på trods af vores fysiske afstand-
tagen og begrænsede sociale 
samvær.

For det er nemlig naturligt for os 
mennesker at danne fællessk-
aber. I fællesskaber skaber vi 
betydningsfulde relationer med 
andre. Sådan også i kirkens fæl-
lesskab, hvor relationen dels er 
vertikal; fællesskabet med Gud 
og dels horisontalt; fællesskabet 
med hinanden. Fællesskaber og 
relationer er værdifulde, ja, livs-
vigtige for os og bevares bedst, 
når vi mødes ansigt til ansigt.

Derfor, trods nye måder at være 
sammen på, længes vi efter og 
glæder os til at være sammen 
igen, sådan rigtigt!  

af Kirke- & kulturmedarbejder Inge Damtoft
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Holstebro  K I R K E

GUDSTJENESTER

ARRANGEMENTER

TORSDAG 21. MAJ 
Kr. himmelfartsdag. Luk. 24, 46-53
10.00: Mia Wriedt
SØNDAG 24. MAJ
6. s. e. påske. Johs. 17, 20-26
8.30: Mia Wriedt
10.00: Erik Ladegaard
FREDAG 29. MAJ
Natkirke
20.00-23.00: Tove Søndergaard
SØNDAG 31. MAJ  
Pinsedag. Johs. 14, 15-21
10.00: Niels Arne Christensen

TORSDAG 28. MAJ KL. 14.30
Torsdagsklub. Vi mødes igen i Sognehuset til en 
kop kaffe og hyggeligt samvær. 
FREDAG 29. MAJ KL. 9.30
Mændenes morgenkaffe. Kaffe, snak og en kort 
andagt.
TORSDAG 4. JUNI KL. 11.00
Åbent spisefællesskab. Tilmelding nødvendigt og 
senest 28. maj til Inge Damtoft.
MANDAG 8. JUNI KL. 9.30 
Legestuen ’Duen’ for de 0-5-årige ifølge med en 
voksen. Kontaktperson Sofie Vindum.
MANDAG 8. JUNI KL. 19.00 
Pigeaften. Udflugten er aflyst, så vi mødes i stedet 
til en kop kaffe.
TIRSDAG 9. JUNI KL. 18.00
Menighedsrådsmøde.
Arrangementerne foregår i Sognehuset undt. andet nævnt

BØRNE
PASNING 
v. gudstj.
kl. 10.00

KIRKEBILEN  
Bestilles på  7022 3040


