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Hobro Sogn
Praktiske oplysninger
Sognepræst, kirkebogsførende:
Kim Legarth
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 05 23. knl@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst:
Lili Bøgh Svinth
Tlf. 98 52 15 23. lbs@km.dk
Træffes Bymarksallé 1, 9500 Hobro:
mandag kl. 16-18, tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 11-12.30. I øvrigt efter aftale.
Kordegnekontoret:
Søndergade 3, 9500 Hobro. Tlf. 98 52 07 63.
hobrosogn@km.dk
Kontortid mandag til fredag:
kl. 9-12.30. Torsdag desuden kl. 15-17.
Lørdag efter aftale.
Kordegn: Peter H. Mathiasen.
phm@km.dk
Kirkegårdskontoret:
Bymarksallé 1, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 08 57, hkg@mail.tele.dk
Kontortid mandag til fredag kl. 9.30-12.00.
Torsdag desuden kl. 15-17. Lør. efter aftale.
Kirkegårdsleder Jens Evan Ravn
privat tlf. 98 58 57 16.

Organist og kantor: Birthe Langdahl
Tlf. 51 30 50 70. langdahl.birthe@gmail.com
Organist og kantor: Winni Steinicke
Tlf. 61 63 09 77. w.steinicke@mail.dk
Kirketjener: Erik Bjerregaard
Tlf. 20 12 07 63. erik86@live.dk
Kirketjener: Ghita Steffensen
Tlf. 61 63 09 76. ghitakirketjener@gmail.com
Formand for menighedsrådet:
Kim Legarth, Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 05 23
Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.hobrokirke.dk
og www.facebook.com/hobrokirke

Menighedsrådets arbejde
Af Kim Legarth, formand for menighedsrådet

Det er en lidt omskiftelig tilværelse, der
leves i Hobro Kirke:
Ny formand for
menighedsrådet, ny sognepræst og en ny
kordegn er der også på vej.
Nu er det endelig officielt, at vi i Hobro
Kirke har fået en ny sognepræst – Käthe
Japhetson-Jensen. Hun kommer med en
lille beskrivelse af sig selv senere i bladet.
Men vi glæder os til at hun og hendes
mand, Erling Mortensen, flytter ind i
præsteboligen på Mariagervej – og til at
hun begynder sit virke som sognepræst
her i byen. Hun har en masse spændende
med i ”bagagen”, som vi tror, kan blive til
glæde for rigtig mange i hendes arbejde.
Og som kan gøre, at Hobro Kirke kan
være til gavn og glæde for endnu flere
end i dag.
Menighedsrådet siger samtidig tak til
sognepræst Judith Legarth, der har været
ansat i kirken som vikar, imens ansættelsesproceduren foregik. Det har været
godt at have hende ansat til at tage ”toppen af isbjerget” af arbejdsopgaver, der
manglede en præst. Rådet håber alt godt
for Judith Legarth i fremtiden.
Vi måtte sidst i december sige farvel til
endnu en medarbejder ved kirken, nemlig
kordegn Anna Mette Bladt, der nu arbejder som kordegn ikke langt fra sit hjem
i Aarhus. Menighedsrådet har naturligvis
forståelse for hvorfor hun valgte at sige
sin stilling op her – men det gør jo altid
ondt at skulle sige farvel til en medarbejder, der ikke bare er dybt kvalificeret,
men også er et hjerteligt og spændende
menneske. Vi ønsker også hende alt godt
i den nye stilling – og takker for de mange
år, hvor hun har arbejdet hos os.
Vi kan ved kirkebladets trykning ikke fortælle hvem, der efterfølger hende, så det
må I vente med til næste kirkeblad.
Det sidste nye ansigt, der melder sig på
banen, er den nye formand for menig-

hedsrådet – og det var ikke en ny, men
mig, sognepræst Kim Legarth. Det er nok
kommet bag på mange, at en sognepræst
i det hele taget kan være formand. En
af mine Facebook-venner skrev endda
at ”det er da som at sætte ræven til at
passe gæs”. Så slemt bliver det nok ikke.
Sognepræsten er et fuldgyldigt medlem
af menighedsrådet, og har derfor samme
ret og pligt til at være formand. Det ville
dog helt klart have været rarest, hvis det
var en af de folkevalgte, der havde indtaget pladsen – men sådan kunne det ikke
forme sig denne gang. Og når det ikke
kunne det, så takkede jeg ja til udfordringen, da et overvældende flertal stemte på
mig som formand. Jeg kan kun se det som
et skulderklap fra rådets side – som jeg er
glad for – og så vil jeg lægge alle kræfter
i arbejdet. Og mon så ikke, at der er en
folkevalgt klar til at overtage formandskasketten, når vi når til december?
Rådet vil gerne sige tak til Holger
Skammelsen for det år, hvor han var formand. Det er ærgerligt, at du ikke fortsatte, for jeg synes du klarede det rigtig
godt som formand, da du har den indsigt
og rummelighed som kræves af en god
formand. Men når ”mavefornemmelsen”
siger, at man skal stoppe, så er det dumt
at handle imod det.
Men arbejdet i menighedsrådet har ikke
”blot” drejet sig om at finde nye personer
til stillinger. Et stort arbejde er nået til sit
foreløbige højdepunkt: Kirkegårdsmuren
ved Søndre Kirkegård. Menighedsrådet
har udvalgt et forslag fra landskabsarkitekt Eivind Wad, som vi vil arbejde videre
med. Lige så meget andet ved kirken, så
er det ikke noget, menighedsrådet bare
kan bestemme, men det skal over flere
instanser. Men vi har udvalgt et flot projekt som vi tror vi kan glæde os over i
rigtig mange år frem.
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Hvad er der bag masken?
Af sognepræst Lili Bøgh Svinth

Når man taler om karneval, er det som
regel det i Rio med festlige sambarytmer.
Men karnevallet i Venedig skulle også være
helt specielt. Det er en videreførelse af en
rokokofest, den overdådige stil med store
kostumer – og med maskerne som et
væsentligt træk.
I Venedig kan man købe de smukke porcelænsmasker – til svimlende summer. Det
er helt stilrene og enkle masker, og alene
deres udsmykning afgør maskens karakter.
Man kan vælge at være den blændende
skønhed, kvinden med det ironisk hævede
øjenbryn, den kokette osv. Men det er alt
sammen drømmemasker: den gamle, gigtsvage er der ikke plads til i drømmen, men
den gamle, gigtsvage kan drømme sig ung
bag masken.
På vore breddegrader holder vi også karneval, nemlig Fastelavn. Og her findes der
til gengæld alle slags masker og forklædninger – ikke kun til børn. Man husker måske
billedet af Dronningen, der for nogle år
siden til en privat fest havde klædt sig ud
som heksen fra Fyrtøjet. Bestemt ikke
noget kønt syn, og så godt camoufleret, at
flere i selskabet skulle have kommenteret,
”hvad den gamle kælling ville her”.
Nu er det ikke kun til nytår, fastelavn, karneval, vi bærer masker. Det gør vi egl. alle
dagligt, nemlig når vi færdes i forskellige
sammenhænge. Vi agerer ikke på samme
måde på arbejde som hjemme. Vi klæder
os forskelligt, om vi er til 80-års fødselsdag
eller på stranden. Bikini eller badebukser
ville ikke være det perfekte antræk, hvis
man var inviteret til stort bryllup. Vi bruger tøjet, men også vores væremåde til at
markere, hvor vi er, og hvilken ”rolle” vi
indtager alt efter tid og sted.
Forhåbentlig er man, trods den forskellige indpakning, den samme indvendig!
Men der findes også mennesker, der er så
afhængige af omgivelsernes accept, at de

tager form efter det og finder deres identitet i den rolle, de får tildelt. Masken bliver
deres identitet.
Problemerne opstår der, hvor man ikke er
i stand til at lægge rollen (jakken og slipset / stiletterne og make up´en), når man
kommer hjem. Så er man blevet sin maske.
Netop derfor er det godt, når vi i kirken
hører, at vi har et sted at høre hjemme
– et sted, hvor der ikke kræves noget
af os. Vi behøver ingen maske over for
Gud. Muligvis ville føromtalte bikini vække
opsigt, hvis man kom i den til gudstjeneste,
men jeg tror, ærligt talt, at Vor Herre er
ligeglad – og i hvert fald ville han gennemskue, hvis det bare var en provokation.

Margareta Melin siger det egl. meget fint i
en konfirmandbøn:
Gud!
Jeg er god nok, for du har skabt mig.
Jeg er dyrebar, for du elsker mig.
dejlig er jeg i dine øjne,
en ædelsten i din hånd.
Derfor gør det ikke så meget, hvis andre
siger, at jeg er værdiløs og dum.
Ind i mit hjerte hvisker du sandheden:
at jeg er mere værd end guld.
Jeg er din øjesten, din hemmelige skat.
Du er glad for, at jeg er til.
Jeg vil takke dig, så længe jeg lever,
og aldrig glemme, hvem jeg er.
Amen.

Gud ser ind bag vore masker. Han ser sit
elskede barn bag masken. Derfor behøver
vi ikke gemme os eller stille os an over for
Gud.
Og grunden til at han ser os, som vi er –
ja, den er, at han i Jesus Kristus gik ind i
vort liv, stillede sig lige med os, og derfor
også ser os og forstår os – selv når vi ikke
forstår os selv.
Vi kan, efter en forhåbentlig god fastelavnsfest, bruge fastetiden til at lægge vore
masker fra os - i hvert fald de masker,
hvormed vi skjuler os for hinanden – så
vi kan se vore medmennesker som med
mennesker og ikke som fine porcelænsmasker, der kun afspejler, hvem vi gerne ville
være.

Heidi Guthmann Birck skulptur

FOTO: ARNE KVIST
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Konfirmation
i Hobro Kirke

Kære borgere i Hobro
Jeg glæder mig til at videreføre det menighedsliv, I allerede har. Når vi har lært hinanden at kende, håber jeg, at vi i fællesskab
kan videreudvikle livet i og omkring kirken.
Det er vigtigt for mig, at folk i Hobro
synes, at kirken er deres.

i 2015, 2016 og 2017 finder
sted på følgende dage:
konfirmander fra NV-Hobro:
søndag før Bededag
konfirmander fra NØ-Hobro:
søndag før Bededag
konfirmander fra SV-Hobro:
Bededag
konfirmander fra SØ-Hobro:
søndag efter Bededag
Hobro Friskole følger NV
Solhvervs Hobro-konfirmander konfirmeres efter bopæl
Udensogns boende konfirmander kun
efter aftale.
Forklaring på ovennævnte:
Nordvestlige del af Hobro:
Aalborgvej/Hostrupvej og vest herfor.
Mod syd til Vester Fjord/Onsild Å
Nordøstlige del af Hobro:
Øst for Aalborgvej/Hostrupvej.
Mod syd til Mariager Fjord
Sysvestlige del af Hobro:
Brogade/Randersvej og vest herfor.
Mod nord til Vester Fjord/Onsild Å
Sysøstlige del af Hobro:
Øst for Brogade/Randersvej
Mod nord til Mariager Fjord.
Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Sognepræsterne ved Hobro Kirke
Vi gør opmærksom på, at det er et tidsbegrænset forsøg, og vi derfor ikke på nuværende tidspunkt kan sige noget om konfirmationerne i 2018 og frem.

Det kristne budskab er altid det samme,
men formidlingen af budskabet må tilpasses den konkrete situation og aldersgruppe.

Mit navn er Käthe JaphetsonJensen, jeres nye præst.
Jeg har glædet mig til at komme hjem til
Nordjylland og blive bosat i det smukt
beliggende Hobro, der har så meget at
byde på, endda sit helt eget Amerika.
Jeg er blevet færdiguddannet i en moden
alder, men jeg har på den anden side aldrig
været i tvivl om, at jeg ville være præst.
Vores familie rummer udover min mand
og jeg fire børn. Vores ældste datter, der
er 21 år og studerer i Aarhus, er flyttet
hjemmefra. Vores tvillinger på 18 går i
gymnasiet, de og vores 10-årige efternøler
flytter alle med til Hobro, så der skal nok
blive liv i præstegården på Mariagervej.

Konfirmandindskrivning
Tirsdag d. 3. juni kl. 19.00
holder vi gudstjeneste i Hobro Kirke
og efterfølgende er der konfirmandindskrivning til konfirmation i 2015.
Vi håber at se alle konfirmander
2015 med forældre.

Teologisk er jeg inspireret af grundtvigianismen. Dette betyder ikke en afstandstagen til andre kirkelige retninger, men
jeg lægger vægt på en åndsfrihed, der ser
kristendommen som en enhed, hvor alle
elementer efter deres egenart bidrager til
kirkens mange nuancer.
Jeg lægger vægt på at være på det rigtige
sted på det rigtige tidspunkt, derfor har jeg
sideløbende med mine teologiske studier
i Aarhus været hjemmegående husmor
og arbejdet som handicaphjælper. Nu er
børnene næsten flyvefærdige, og jeg glæder mig til være præst i Hobro med den
omsorg og ildhu, som jeg går til opgaver i
livet med.
Med håb om et godt samarbejde i Hobro
Kirke
De bedste hilsener
Käthe Japhetson-Jensen

Gud & Mad
Der er familiegudstjeneste i
Hobro Kirke
26. marts kl. 17.00 ved sognepræst
Käthe Japhetson-Jensen.
Det er selvfølgelig gratis at deltage
i gudstjenesten, men vælger man at
gå med til spisningen i kirkecenteret
koster dette 25,- kr. for voksne og
10,- for børn.
Alle er velkomne og vi glæder os til at se jer.
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Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag den 15. marts 2014
Kl 10.00: Foredrag v. forfatteren
Søren Ulrik Thomsen:
”Forsvar for folkekirkens gudstjeneste”
”Jeg elsker den lutherske højmesse og
krymper mig, hver gang den kritiseres
af mennesker, der mener, at folk vil
strømme til, hvis bare gudstjenesten blev
lavet om,” siger digteren Søren Ulrik
Thomsen, som vil fortælle om, hvordan
han begyndte at gå i kirke og langsomt fik
øjnene op for rigdommen i gudstjenesten,
hvis forskellige aspekter han vil gennemgå.
Med udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester.
Kl 12.30: Jørgen Leths kortfilm
”Jeg er levende” (1999) om Søren
Ulrik Thomsen med oplæsning af egne
digte.
Kl 13.30: Generalforsamling.

Konfirmationer i Hobro kirke 2014
11. maj 2014 kl. 9.00
ved sognepræst Lili Bøgh Svinth
Andreas Kjærgaard Nielsen
Andreas Skødt Poulsen
Anton Vinbech Munkholt Sørensen
Astrid Friis Østergaard
Christian Dahlgaard Jensen
Emma Marie Bengtsen
Jakob Wolf Rasmussen
Jeppe Dissing Søndermølle
Jonas Mark Fjelsted
Karl Tovgaard Andersen
Marie Amalie Krogh Jensen
Mike Foulum Olesen
Mikkel Wraae Hansen
Mille Egholm Daneblod
Natascha Michaela Bjarkholm
Oliver Ettrup
Sofie Smedegaard
11. maj 2014 kl. 11.00
ved sognepræst Käthe Japhetson-Jensen
Alma Provst Andreasen
Andrea Vestergaard Christensen
Asta Kordt
Emilie Svejstrup Kirstein Jensen
Jonas Ellegaard Petersen
Julius Delfs Mortensen
Signe Bovard Urup
Trine Lindhardt Nielsen
Trine Mohn Andreasen
Andreas Kristensen
Camilla Gejlsø Andresen
Cecilie Gnap
Eleanor Amalie Berke Henriksen
Ellen Marie Christiansen
Emil Høst Ramlau-Hansen
Emilie Kirstine Malmberg Nejland
Emma Alsen Holmfort
Esben Nielsen
Frederikke From Prang
Jakob Wolf Rasmussen
Kirstine Kristensen
Magnus Gjættermann Dahlgaard
Mike Rosenørn Møller Jensen
Noah Jul Aldahl
FOTO: JENS LYKKE

Rasmus Dam Nielsen
Tommy Mark Simonsen
16. maj 2014 kl. 10.00
ved sognepræst Lili Bøgh Svinth
Amalie Caroline Færch Sørensen
Amanda Thorsager Olsen
Andreas Peter Asaa
Anna Houmann Milwertz
Astrid Vinterberg Frandsen
Carl Kastberg Christensen
Cecilie Mejer Nielsen
Lasse Larsen
Lukas Kirstein Nedergaard Jensen
Lærke Hjorth Sørensen
Martin Ingvardsen Vemmelund
Mathias Møldrup Christensen
Robert Bryder Laursen
Sarah Sandfeld Jensen
Silas Hvilsted Sørensen
Sofie Bastrup Pedersen
18. maj 2014 kl. 10.00
ved sognepræst Kim Legarth
Sebastian Agerbo
Magnus Thorgaard Bøgh
Rasmus Castel
Mikkel Buchardt Frederiksen
Andrea Moth Jensen
Victor Christian Johansen
Jeppe Lund Johansen
Freya Bloch Johnson
Rasmus Hall Jørgensen
Mads Mørk Kjeldsen
Frederik Oppelstrup Møller
Ane-Lie Thorup Mouritsen
Rebekka Bonde Mylund
Frederik Germann Petri
Mads Bisgaard Poulsen
Casper Ringby
Patrick Pedersen
Julie Kalstrup Schulz
Emma Ruberg Siewertsen
Maria Nedergaard Stæhr
Asger Borup Tjell
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Koncerter og foredrag
i Hobro Kirke:
Lørdag den 1. marts, kl. 11.00:
Hobro Bykor. Dirigent John Pilkington.
Onsdag den 2. april, kl. 19.30 i
Kirkecentret: Oplev en film med fantastisk musik om tangentspilleren Kristian
Marius Andersen. På trods af en bagage
med Aspergers syndrom, en opvækst i et
nordengelsk arbejdermiljø, præget af mobning, og en familie uden særlige musikalske
evner, er det lykkedes for ham at blive en af
landets bedste til at improvisere.
Det er historien om Den Grimme Ælling,
som mentalt lander i Herning, hvor han
kommer under
Mads Billes vinger, og langsomt
folder sig ud som
en smuk svane og
helstøbt musiker.
Når Kristian Marius
Andersen spiller,
er han urørlig, men
når han træder ud
af musikkens tryllekreds, rammer hverdagens
krav ham som en hammer.

Miniportræt af en organist og komponist
Af Birthe Langdahl

Nogle gange skal man ikke så langt hjemmefra, for at møde en organist og komponist
der hæver sig over gennemsnittet. Én sådan
findes ved Sct. Mortens Kirke i Randers, og
navnet er Christian Præstholm!
Jeg har selv haft fornøjelsen af at studere sammen med Christian i nogle år.
Han var 18 år gammel, da han begyndte
på organist studiet i 1991på Det Jyske
Musikkonservatorium. Der var allerede den
gang stor respekt om ham. I 1999 debuterede han fra solistklassen samme sted.
Christian har også studeret hos professor
Susan Landale ved Conservatoire National
de Région de Rueil-Malmaison i Paris i 199697, derfra opnåede han højeste udmærkelse: Prix de Virtuosité à l’Unanimité de
Jury. I 1997-98 studerede han hos David
Titterington og Nigel Allcoat (improvisation) i London, og i 1999 blev det til lektioner
hos ny-musik-specialisten Hans-Ola Ericsson
i Sverige. Christian har en forkærlighed for
ny musik.
Christian Præstholm har givet talrige koncerter i det meste af Europa, mest i egenskab af solist eller som kammermusiker, men
også som orgelimprovisator og komponist.
Som komponist har han skrevet værker
for kor, orgel, diverse solister og kammerensembler. Bl.a. har han skrevet processionsmusik til bispeindsættelsen i Aalborg
Domkirke i foråret 2010, og udgivet, indtil
videre, tolv bind orgelkoraler, som er blevet
meget efterspurgte.

Filmen ledsages af et foredrag af instruktøren Anne Moulvad. Hun har gennem 5 år
fulgt Kristians slalom mellem kunstneriske
højdepunkter og det udmarvende og kaotiske møde med hverdagens trivielle gåder.
Lørdag den 5. april, kl. 11.00:
Tangentspiller og organist Kristian Marius
Andersen, Herning Kirke, improviserer.
Lørdag den 3. maj, kl. 11.00: Hobro
Kirkes Kor. Dirigent Birthe Langdahl.
Lørdag den 7. juni, kl. 11.00: Hobro
Kirkes Børnekor. Dirigent Winni Steinicke.

Gode gamle Johann Sebastian Bach skrev
omkring 1714 ”Orgelbüchlein”. Hans ”lille
orgelbog” skulle indeholde en koral til hver
søndag i kirkeåret. Han nåede 46 koraler ud
af de 146 han havde planlagt! Ikke at man
kan sammenligne, for Bach komponere jo
en mængde anden fantastisk musik, men
Christian har sat sig for, at komponere en
koral til hver af melodierne i ”Den Danske
Koralbog”. Bind 13 og 14 er snart på trapperne, og så har Christian komponeret ca.
150 koraler. Der er 568 forskellige melodier
i Den Danske Koralbog. ”Jeg har endnu til
gode for alvor at møde ”muren”, så det
temmelig vanvittige projekt med at skrive
en orgelkoral over alle melodierne i DDK
fortsætter ufortrødent”, har Christian udtalt.
Endvidere fortæller han om sine koralbearbejdelser følgende:
”Hvis jeg skal hæfte ét eneste ord på mine
mange forskelligartede koralbearbejdelser
må det være ordet økonomi. Ikke noget
med betalingsbalance og valutakurser, men
økonomi forstået som konsekvens, stringens
og optimal udnyttelse af et ofte sparsomt
materiale. Jeg skylder i den henseende særdeles meget til komponisten J. S. Bach - med
ham når orgelkoralen som genre sit absolutte højdepunkt - og jeg har lært meget om
økonomi ved at dykke ned i og analysere
musik fra hans uudtømmelige guldgrube.
Mine egne koralbearbejdelser er alle, som
de melodier de bygger på, tonalt forankrede. Inspiration hentes i forskellige skalatyper,
kirketonale, modale (som hos f. eks. Duruflé
og Messiaen), udvidet dur/mol - gerne med
skelen til romantisk harmonik som den
kommer til udtryk hos komponister som fx.
Brahms og Tjajkovskij, forskellige blandingsformer, etc.
Det er ofte fascinationen af en bestemt
akkordstruktur eller en melodisk, harmonisk, rytmisk eller tekstural idé, der danner
grundlaget for udarbejdelsen. Jeg forsøger
ofte at lade denne lille idé gennemsyre hele
satsen - for derved at give hver koral sit helt
eget klanglige særpræg - sin unikke ”sound”.
Mine koraler kan derfor godt ligge temmelig
Nyt fra Hobro Sogn |
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Møder
Højskoleforeningen
Tirsdag den 25. marts 2014:
Karen Blixen Unplugged
”En Skibsdrengs fortælling” fra
Vintereventyr og ”Ringen” fra
Skæbneanekdoter.
Foredraget er kl. 19.30 på Hobro Bibliotek,
Den store sal.

Torsdag den 10. Kirkens korshær kommer og fortæller om deres arbejde.
Tirsdag den 15. Påskemøde v/missionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Tirsdag den 22. Ydremissionsaften v/
2 unge volontører som fortæller om
arbejdet på en engelsksproget skole i
Bangladesh.
Tirsdag den 29. Bibelkredsaften.

Hobro Menighedsråd
langt fra hinanden, hvad angår det rent stilistiske, men alle har de den samme fokus på
den konsekvente udnyttelse af idéen.”

Onsdag den 2. april kl. 19.30:
Tangentspilleren.

Christians orgelmusik høres ofte i
Morgenandagten. Jeg spiller også af og til én
af hans mange spændende koraler.

Hobro Missionshus

I 2011 bestilte jeg et værk hos Christian på
vegne af Hobro Kirkes Kor. Opgaven lød
på musik for kor og orgel til praktisk brug
under nadveren i højmessen ved Hobro
Kirke. Jeg havde længe ønsket et større
værk, vi kunne bruge under nadveren. Den
25.september 2011 uropførte Hobro Kirkes
Kor ”Vintræet”, der har opus 10. Tekst og
musik til hvert ”bord” består af først et
skriftsted fra Johs.15 musikalsk inspireret af
gregorianske motiver, efterfulgt af et tilhørende strofisk vers forfattet til lejligheden af
Christians søster, Benedicte Præstholm.

MARTS 2014
Torsdag den 6. Fællesmøde med IMU og
Morten Nebel.

Vi har efterhånden opført det en del gange
under nadveren og til koncert i foråret
2013. Og for koret og undertegnede, er det
hver gang en stor glæde at øve og fremføre
”Vintræet”.
Jeg bliver i den grad udfordret, når jeg spiller
orgelmusik af Christian Præstholm. Jeg har
ikke så lange fingre som Christian, og derfor
ofte nødt til at finde på alternative løsninger.
Desuden er hans musik af en sådan sværhedsgrad, at det tager mere end en formiddag at indstudere hans værker. Men det gør
ikke noget, det er altid spændende at ”sætte
fingrene” i Christian Præstholms musik.

www.hobro-im.dk

Tirsdag den 11 og torsdag den 13.
Kreds-bibelkursus v/Leif Andersen,
Hvidovre.

Onsdag den 30. Eftermiddagsmøde kl.
14,30 v/ sognepræst Aksel Breinegaard,
Hem
MAJ 2014
Tirsdag den 6. Forårsfest v/landsleder i
bibel-læseringen, Lasse Iversen, Aarhus.
Bedemøde kl. 19,00 i IMU-lokalet.
Tirsdag den 13. Aktuelaften. Hvor er
Indre Mission på vej hen? v/pastor Hans
Ole Bækgård, Aarhus.
Tirsdag den 20. Møde v/missionær Heri
Elttør, Aulum. Emne: de sidste tider.
Tirsdag den 27. Bibelkredsaften.

Tirsdag den 18. Møde v/missionær Egild
Kildeholm Jensen, Rønde. Bedemøde kl.
19,00 i IMU-lokalet.

Onsdag den 28. Eftermiddagsmøde
kl. 14,30 v/missionær Vagn Andersen,
Holstebro.

Lørdag den 22. Pigedag v/sygeplejerske
Astrid Andersen, Randers og journalist
Anette Ingemansen, Fredericia. (se særskilt program).

JUNI 2014
Tirsdag den 3. Aktuelaften v/pastor
Flemming Baatz Kristensen, Aarhus.
Emne: Pinse.

Tirsdag den 25. Bibelkredsaften.

Hvor intet andet er nævnt, er møderne
i Hobro Missionshus kl. 19.30

Onsdag den 26. Eftermiddagsmøde
kl. 14,30 v/ pastor Jesper Hornstrup,
Vammen
APRIL 2014
Tirsdag den 1. Møde v/missionær Knud
Dalsgaard Hansen, Aarhus. Bedemøde
kl. 19,00 i IMU-lokalet.
Tirsdag den 8. Forårskredsmøde i
Arden kirkecenter v/missionær Per
Dyrholm, Skarrild.

Hobro IMU

IMU er stedet hvor unge fra 14 år og opefter mødes i et kristent fællesskab.
Se programmet på IMU’s hjemmeside
www.hobro-im.dk
Redaktion:
Lili Bøgh Svinth, Bent Reuss Schmidt (formand),
Annie Ruberg Nielsen og Inger Laustsen.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Gudstjenester
MARTS

APRIL

MAJ

2. Fastelavn (Luk. 18,31-43)
kl. 10,15 Käthe Japhetson-Jensen
Præsteindsættelse

6. Mariæ bebudelse (Luk. 1,46-55)
kl. 10.15 Kim Legarth

4. 2. søndag efter påske
(Johs. 10,22-30)
kl. 9.00 Lili Svinth
kl. 10,15 Käthe Japhetson-Jensen

9. 1. søndag i fasten
(Luk. 22,24-32)
kl. 10,15 Kim Legarth
Folkekirkens Nødhjælps
husstandsindsamling

16. 2. søndag i fasten
(Mark. 9,14-29)
kl. 10,15 Lili Svinth
kl. 14.00 Kim Legarth

13. Palmesøndag
(Mark. 14,3-9/Johs. 12,1-16)
kl. 10.15 Lili Svinth
17. Skærtorsdag
(Johs. 13,1-15)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
kl. 19.30 Kim Legarth
18. Langfredag
kl. 10.15 Lili Svinth

23. 3. søndag i fasten (Johs.8,42-51)
kl. 10.15 Kim Legarth
kl. 14,00 Käthe Japhetson-Jensen

20. Påskedag (Matt. 28,1-8)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

26. Gud & Mad
Familiegudstjeneste med
fællesspisning.
kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
Børnekoret medvirker

21. 2. Påskedag
(Johs. 20,1-18)
kl. 10.15 Kim Legarth

30. Midfaste
(Johs. 6,24-35(37))
kl. 10.15 Lili Svinth

KFUM og KFUK i Danmark

KFUM og KFUK i Danmark

27. 1. søndag efter påske
(Johs. 21,15-19)
kl. 9.00 Käthe Japhetson-Jensen
kl. 10.15 Lili Svinth

11. 3. søndag efter påske
(Konfirmationer)
kl. 9.00 Lili Bøgh Svinth
kl. 11.00 Käthe Japhetson-Jensen
16. Bededag (Konfirmationer)
kl. 10.00 Lili Bøgh Svinth
18. 4. søndag efter påske
(Konfirmation)
kl. 10.00 Kim Legarth
25. 5. søndag efter påske
(Johs. 17,1-11)
kl. 10.15 Lili Svinth
29. Kristi himmelfartsdag
(Luk. 24,46-53)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Folkekirkens ungdomskor

JUNI

3. Gudstjeneste og
konfirmandindskrivning
kl. 19.00 Käthe Japhetson-Jensen
8. Pinsedag (Johs. 14,15-21)
kl. 10.15 Kim Legarth
Folkekirkens Nødhjælp

Kirkebil kan bestilles til alle
gudstjenester på tlf. 98 51 23 00.

9. 2. Pinsedag (Johs. 6,44-51)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Folkekirkens Nødhjælp

reklamehuset hobro - 98 52 02 77 - www.rhhobro.dk

1. 6. søndag efter påske
(Johs. 17,20-26)
kl. 10.15 Kim Legarth

