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Andrea er mit navn
Jeg hedder Andrea Krüger Holm, og jeg begyndte at spille orgel som 11-årig
og som 16-årig fik jeg min første organiststilling i Heldum Kirke ved Lemvig,
en stilling som jeg havde i 3 år. Jeg er siden uddannet Cand. Mag. i Musikvidenskab og Dansk fra Aarhus Universitet i 2007 og kandidat i klassisk korledelse fra Det Jyske Musikkonservatorium 2018. Jeg har igennem tiden arbejdet blandt andet som lærer, kirkesanger, dirigent, sangkonsulent og sangpædagog med speciale i rehabilitering af stemmer.
Jeg er 40 år og gift med Rasmus. Vi bor i Aarhus Vest med vores børn, Laura
på 5 år, Magnus og Sigurd på 10 år.
Sammen med kirkens anden organist Hanne Lund Nielsen vil jeg bestræbe
mig på at føre kirkens tradition for et stort og godt korarbejde videre. Hun
står primært for kirkens Gudstjenestekor, samt Aspirant- og Pigekor, mens
jeg kommer til at stå i spidsen for kirkens Drengekor og Koncertkor.

Ud over at stå for nogle af kirkens kor vil jeg af og
til være at finde på orgelbænken om søndagen, i
Sct. Peders Hus, når der skal synges ved Torsdagscaféen og når jeg deltager i nogle af de mange aktiviteter og arrangementer, der finder sted i Sct.
Peders. Jeg glæder mig!

Venlig hilsen Andrea Krüger Holm

➔

Julens tjenester i Sct. Peders
På grund af den kendte situation med Covid-19, ser julens gudstjenester således ud - med 100 billetter pr. tjeneste d. 24./12.
Der er tilmelding til ALLE gudstjenester d. 24. december 2020.
Du kan nemt bestille billet via vores hjemmeside eller ved at henvende
dig til Kirkekontoret fra 1. december.

24. december Juleaftensdag
Kl. 10.00 julegudstjeneste
kl. 11.30 familie-julegudstjeneste,

kl. 13.00 julegudstjeneste
Kl. 14.15 julegudstjeneste
Kl. 15.30 julegudstjeneste

Sct. Peders Kirke
Fabersvej 47
8900 Randers C
86 42 24 03

www.sct-peders.dk
25. december - Juledag
Sanktpeders.sognranders@km.dk

Kl. 10.00
Facebook/Sct. Peders kirke - Randers

26. december - 2. juledag
Kl. 10.00

27./12. er der IKKE gudstjeneste

