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Praktiske
oplysninger

Kære menighed, kære alle

Sognepræst, kirkebogsførende:
Tine Gramm Petersen
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 29 42 05 23, tgp@km.dk
Træffes efter aftale – dog ikke mandag.
Sognepræst:
Merete Bøye
Kontor i huset Aldersro, Vestergade 23
Tlf. 23 90 2512. mmb@km.dk
Træffes efter aftale - dog ikke mandag.
Sognepræst:
Käthe Japhetson-Jensen
Mariagervej 42A, 9500 Hobro
Tlf. 98 52 25 23 / 23 70 57 67. kja@km.dk
Træffes efter aftale - dog ikke fredag.
Sygemeldt foreløbigt indtil 01.01.2021
Sognepræst
Ruben Lysemose
Tlf. 61 77 12 37
Mail: se Hobro kirkes hjemmeside
Ruben Lysemose er vikar under
Käthe Japhetson-Jensens sygemelding.
Kordegnekontoret:
Søndergade 3, 9500 Hobro. Tlf. 98 52 07 63.
hobro.sogn@km.dk
Kontortid mandag til fredag:
kl. 9-12.30. Torsdag desuden kl. 15-17.
Kordegn: Peter H. Mathiasen. phm@km.dk
Kordegn: Vivi Sommer Jensen. vsj@km.dk
Kirkegårdskontoret:
Bymarksallé 1, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 08 57
Kontoret har åben mandag til fredag fra kl. 09.30
til 12.00. Lør. efter aftale.
Kirkegårdsleder: Thomas Helenius
Tlf. 20 14 52 16. hkgleder@gmail.com
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: Ghita Steffensen
Tlf. 61 63 09 76. ghitakirketjener@gmail.com
Kirketjener: Thorkild Hansen
Tlf. 20 12 07 63. thorkildkirketjener@gmail.com
Formand for menighedsrådet:
Bent Reuss Schmidt, Højdevej 19, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 23 28/20 29 53 08. bentrs@gmail.com
Se i øvrigt kirkens hjemmeside:
www.hobrokirke.dk og
www.facebook.com/hobrokirke
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Og så er der blevet valgt et nyt menighedsråd. Det skete ved valgforsamlingen d. 15.
sept. 7 medlemmer fra det gamle råd havde
valgt ikke at genopstille, og der blev valgt 7
nye. Alt forløb fredeligt; der var 59 stemmeberettigede til stede, og de stemte alle til de
to valg, nemlig til selve rådet og til stedfortræderlisten.
Der er grund til at sige alle afgående medlemmer mange tak for jeres indsats til stor
gavn for vores kirke, nogen i den forløbne
periode, andre i flere. Mange mange tak for
det! Og der er grund til at byde de nyvalgte
medlemmer velkommen til arbejdet, og jeg
håber, at I må finde jer godt til rette i arbejdet. Det kan godt tage lidt tid at finde ud af,
hvad det er, der foregår, hvorfor og hvordan.
Men det kommer, og jeg håber, at I må få en
god tid i arbejdet for vores kirkes tarv.
Det nye råd tiltræder pr. 1. søndag i advent,
og forinden skal rådet have konstitueret sig.
Det sker forud på det sædvanlige møde i
slutningen af november måned.
Det ser nu ud til, at coronaen har bidt sig fast
på et bestemt smitteniveau, i skrivende stund
for højt, og til stadighed må bekæmpes. Jeg
føler, at vi står i en art permanent tilstand, i
hvert fald for et stykke ind i det nye år, som
vi må forholde os til og leve med.
Derfor er det vigtigt, at vi ikke lader os tage
af nedtryktheden, eller lader os skræmme,
men at vi holder så mange aktiviteter i gang
i samfundet som overhovedet muligt. Det
gælder også kirken. Mange har over for mig
givet udtryk for, at de trænger til at komme
ud, deltage i aktiviteter, være sammen med
andre omend på behørig afstand og under
forskellig brug af mundbind og med afsprittede hænder.

Kirken er ikke underlagt det generelle forsamlingsforbud men har sine særlige regler,
så kirken kan faktisk opretholde så mange af
sine aktiviteter som muligt. Og det vil vi gøre.
Men sikkerheden vil selvfølgelig stadig være i
orden. Det tør vi fra rådets side godt love.
Lykkeligvis er vi her i Danmark bedre stillet
end i mange andre lande, og det må ikke få
os til at glemme, at coronaens smittetåge
stadig hænger over os. Tyskerne har båret
mundbind overalt i det offentlige rum indendøre, også i forretninger, siden foråret. Nu er
mundbindet kommet til os. Ligesom tyskeren
går rundt med et mundbind i lommen, må vi
til at gøre det samme. Vi skal have det på,
når vi går ind i kirkecentret og også ind i
kirken. Princippet er enkelt, man må tage det
af, når man sidder ned, dog undtaget selvfølgelig når man står ved sin plads på kirkebænken. Lad os tage det med godt humør.
Vi fik gennemført konfirmationerne. Begravel
ser foregår med begrænset deltagertal
ligesom bryllupper og møder. Nu står vi over
for julen. Den er en udfordring. Vi plejer at
have mellem 14 og 1600 mennesker til julegudstjenesterne. Det kan ikke lade sig gøre i
kirken i år. Derfor vil der i stedet blive afholdt
juleaftensgudstjenester i Hobro Idrætshal.
Efter planerne 3 gudstjenester hvert sted.
Halløsningen er der mange menighedsråd,
som arbejder med, det er en nødløsning og
selvfølgelig ikke det samme, som man plejer.
Det er en mulighed under disse vanskelige
coronavilkår.
Der vil blive en form for bookingsystem, så
at vi kan planlægge. Jeg kan kun råde alle til
at følge med på kirkens hjemmeside, i vores
ugentlige annoncering i Hobro Avis eller ved
at ringe til kordegnekontoret. Alle skal nok få
en mulighed for at fastholde sine juletraditioner, hvad kirken angår.
Ud over at ønske alle en glædelig jul og et
godt nytår kan jeg kun af inderligste hjerte
ønske godt livsmod til alle, ung som gammel.
Ole Bent Larsen, næstformand

PRÆSTENS SIDE

Omsorg for sjælen
Af sognepræst Merete Bøye
Ordet sjælesorg betyder ”omsorg for sjælen”. I praksis betegner sjælesorgen de
samtaler, præsten har med folk, der af forskellige årsager gerne vil se ham. Det kan
være, fordi man har mistet en nærtstående
person, fordi man har personlige problemer, som man gerne vil tale med nogen
om, eller fordi man ikke ved, hvad man skal
tro på. Det kan også bare være for at få en
snak med et andet kristent menneske.
En præst er ikke psykolog, og sjælesorg er
ikke psykoterapi. Men en præst er, som én
engang har udtrykt det, ”en kristen skulder
at græde på”. Han eller hun er et opmærksomt medmenneske med et kristent tilværelsessyn.
Præsten prøver ikke at løse problemerne
for folk. Hans rolle er at lytte og trøste,
bede en bøn eller synge en salme. Den
sjælesørgeriske samtale kan også udvikle
sig til et egentligt skriftemål, hvor man
bekender sine synder, og hvor præsten på
Guds vegne tilsiger syndsforladelse. En
særlig form for sjælesorg er hjemmealtergang, hvor vi ikke bare taler sammen, men
også deler brød og vin.
Overfor præsten kan du tale om alt, for
han har tavshedspligt med hensyn til, hvad
der betroes ham. Og det gælder overfor
alle, også overfor andre præster og overfor hans overordnede. Det gælder endda
overfor hans ægtefælle. Derfor kan du altid
stole på at fortrolige ord, der er sagt i en
samtale med præsten, ikke kommer videre.
Enhver kan henvende sig til sin præst og
bede om at få et sjælesørgerisk besøg eller
en forbøn. Man skal ikke være bange for at
”tage præstens tid”, for det er faktisk præstens arbejde at tage ud og snakke med
folk, der har brug for det.

Som sognepræst i et stort sogn som Hobro
taler jeg for tiden med mange mennesker,
der er trykket ned enten af frygten for at
få coronavirus eller af at skulle overholde
alle de restriktioner, som regeringen
pålægger os. Jeg forstår dem godt, for
det er virkelig en trist tid, vi lever i. Det
er pludselig forbudt at gøre mange af de
ting, der gør os glade. Skolebørn kan ikke
holde fælles morgensamling eller invitere
til børnefødselsdag. Gymnasieelever kan
ikke have et normalt ungdomsliv. Brudepar
skal lukke festen kl. 22. Familier kan ikke
samles om en begravelse af et elsket menneske. Kirkegængere bliver afvist i døren.
Sangen er forstummet alle steder. Tænk,
at vi skal gå og have dårlig samvittighed
over at synge. Det er vist aldrig sket før i
Danmarkshistorien.
Regeringens coronarestriktioner er sikkert
indført for at vise omsorg for borgerne.
Og der er i høj grad brug for, at vi viser
omsorg nu – ikke bare for vores fysiske

helbred, men så sandelig også for sjælene.
Evangeliets trøst skal ikke lade sig standse
af coronavirus, og som præst kommer
jeg gerne ud på besøg hos enhver, der vil
indbyde mig. Men man behøver ikke være
præst for at kunne give sjælesorg til andre.
Det kan man gøre på de måder, man selv
synes, det er forsvarligt, og hvis man ikke
er tryg ved at gå på besøg hos hinanden,
så brug telefonen eller computeren.
Det kan også være en slags sjælesorg at
gå i kirke. Kirken er stedet, hvor det hele
drejer sig om Gud, og derfor kan man tit
opleve, at man får et nyt perspektiv på
tilværelsen ved at komme i kirke. Jeg kan
selvfølgelig ikke love, at man automatisk
møder Gud ved at gå til gudstjeneste. Men
man kan sige, at ligesom der er størst
chance for at træffe en bekendt, hvis man
opsøger ham på hans adresse, sådan er
der størst chance for at møde Gud, hvis
man opsøger ham i hans hus.
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ARRANGEMENTER
Det nye menighedsråd

Vi strikker dåbsklude
Vil du være med?

Vi mødes i
Vestergade 23:
Fredag d. 6. november 2020 kl. 14
Fredag d. 4. december 2020 kl. 14
Fredag d. 8. januar
2020 kl. 14
Fredag d. 5. februar
2020 kl. 14
Fredag d. 5. marts
2020 kl. 14
Fredag d. 9. april
2020 kl. 14
Mønstre og garn fås på kirkekontoret og hos:
Hanne Laustsen, Enghavevej 15 st. 5
Tlf. 40 31 93 73 og
Karin Juul, Enghavevej 15 2. lejl. 6
Tlf. 50 49 00 27

De ni Læsninger
De ni Læsninger er en musikgudstjeneste,
hvor hele frelseshistorien fra Syndefaldet
til Opstandelsen bliver fortalt gennem ni
tekster fra Bibelen. Det er historien om,
hvad Gud vil med menneskene og hvilke
store planer, han har for os. Traditionen
stammer fra England, hvor den blev holdt
første gang juleaftensdag i Kings College
Chapel i Cambridge.

Vi holder De ni Læsninger
mandag d. 14. december kl. 19
i Hobro Kirke.
Læsningerne er ved forskellige medlemmer af menigheden her i Hobro, og musikken leveres af pianist Tamara Hougaard
samt dygtige sangelever fra Kulturskolen.
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Babysalmesang
For mange mennesker er musik en vigtig
del af dagligdagen. Musik kan påvirke
vores følelser, vores humør, skabe stemninger, give samhørighed m.m. Dette
gør sig gældende for alle aldersgrupper,
også for babyer. Babysalmesang handler
om at knytte bånd og skabe kvalitetstid
mellem barn og voksen gennem sang,
musik og bevægelse. Igennem musikalske aktiviteter får barnet stimuleret
sine sanser og får del i den skønne
salme og sangskat, som vi er heldige
at have. Babysalmesang giver desuden
også mulighed for at være i det smukke
kirkerum og nyde den særlige klang på
en uformel måde. Dette er et musikalsk
tilbud for babyer fra 1-10 måneder.

Forårsholdet
starter d. 6 jan. 2021
Tilmelding via kirkens hjemmeside

Den 15. september 2020 var der valg til
Menighedsrådet for de kommende fire år.
De valgte medlemmer tiltræder 1. søndag i
advent som Hobro Kirkes nye menighedsråd.
Følgende personer er valgt til Menighedsrådet.
De valgte personer er nævnt i alfabetisk orden
i forhold til personernes fornavn:
Annie Ruberg Nielsen
Bent Reuss Schmidt
Jens Peder Pedersen
Jesper Ellingsøe
Jette Rask
Julie Christensen
Karen Kiel
Kim Byrial
Lise-Lotte Wagner-Aagaard
Marianne Stensgaard Jørgensen
Ole Bent Larsen
Oscar Castel
Aase Maarup Albeck
Følgende stedfortrædere er valgt. Navnene
står i den rækkefølge de eventuelt skal indtræde i menighedsrådet:
Erik Sørensen
Finn Binderup
Stefan Dal Kristensen
Anni Langdahl

ARRANGEMENTER
Julehjælp

Glædelig jul
til alle

Mørket sænker sig om os, og vi begynder på juleforberedelserne. Ud
fra ønsket: GLÆDELIG JUL TIL ALLE, håber vi, at vi her i Hobro sogn
kan hjælpe hinanden, også økonomisk. Derfor, giv dig selv glæden
ved at give, så formidler vi din gave til folk, der har brug for julehjælp.
Ansøgningsskemaet om julehjælp kan hentes i kirkecenteret Søndergade
3, Hobro eller på Hobro kirkes hjemmeside www.hobrokirke.dk.
Indleveringsfristen er søndag den 6. december, og man kan forvente
svar senest mandag den 14. december.

Hobro Kirkes julehjælp

GLÆDELIG JUL TIL ALLE

Onsdag d. 17. febr. i Kirkecentret
kl. 19.

Dannelse
Hvad er dannelse? Hvorfra kommer
den, hvordan udvikler den sig, og
hvorfor er det aktuelt? Med afsæt i
en forståelse af dannelse som selvoverskridelse vil lektor Martin Blok
Johansen diskutere, hvad det betyder
for dannelse, at børn og unge i udpræget grad blot stifter bekendtskab med
alt det, de i forvejen kender, og som
dermed kommer til at bekræfte dem i
det, de allerede ved og synes. Pointen
i foredraget er, at muligheden for ”at
lade sig berige af noget andet end sig
selv” er i risiko for at forsvinde.
Mødet foregår i Kirkecentret d. 17.
febr. kl. 19.

Gaver kan gives med
på tlf.: 28604
Eller Jutlander Bank
Reg.nr. 9336 konto nr. 2075357438
Mærk: ”Julehjælp”

Onsdag d. 20. jan. i Kirkecentret kl. 19.

Den nye højskolesangbog
Tidl. forstander for Testrup Højskole, Jørgen
Carlsen, var formand for det udvalg, der står
bag udgivelsen af den nye 19. udgave af højskolesangbogen, som netop er udkommet.
Igennem fire år har udvalget gennemgået
i tusindvis af sange – både gamle og helt
nyskrevne – for at fastlægge indholdet i den
nye udgave. Jørgen Carlsen vil løfte sløret for
de overvejelser og diskussioner, der ligger bag
udvalget af sangene. Overordnet betragtet
har arbejdet handlet om at forene det gode
gamle med det gode nye. Det gode gamle er
forholdsvist let at pege på, men hvad med det
gode nye? Her er der meget delte meninger.
Alt dette skal vi høre om onsdag d. 20. jan. i
Kirkecentret kl. 19. Vi har købt et sæt højskolesangbøger, så at man kan få syn for sagn på
denne aften i den folkelige fællessangs tegn.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen har valgt at bruge
en lørdag – d. 27. febr. kl. 10 – på
Genforeningen. Elsebeth Aasted Schanz,
leder af Dansk Plakatmuseum i Århus, fortæller om de mange genforeningsplakater
fra afstemningen i 1920 til belysning af
netop genforeningen, som vi har hørt så
meget om her i jubilæumsåret. Bagefter
lægger lærer Jenny Lyngaa et lokalt perspektiv på ved at se på de mange genforeningssten, vi faktisk har her i kommunen.
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ARRANGEMENTER
Koncerter i Hobro Kirke:
Søndag den 13. december, kl. 16.00:
Musikgudstjeneste med Luciaoptog
Mandag den 14. december, kl. 19.00:
De 9 læsninger

Lørdag den 6. februar kl. 11.00: ”Mod lysere tider…”
Vinterens mørke og kulde kalder på sange om lys og glæde.
Margrethe Smedegaard og Ole Sloth præsenterer et blandet program af sange om ”lysere tider”.
Sange om kærlighed, håb og livsmod. Duoen har sit udspring i
hver sin lejr, idet Margrethe er uddannet klassisk sanger og Ole er
uddannet rytmisk pianist. Det kan man også høre i deres program,
som spænder lige fra pop og jazz til salmer.
Lørdag den 2. januar kl. 11.00:
Festlig nytårsmatiné med blæseorkestret PUST

De udgav i december 2020 deres første CD – ”Gamle salmer
– Nye tider” sammen med de to jazzmusikere Kenneth Dahl
Knudsen og Jacob Rose.

Gud uden mad
Selvom der er corona, vil vi stadig mødes i kirken. Vi må ikke
spise sammen, men vi kan stadig godt synge sammen og bede
sammen. Derfor holder vi atter familiegudstjenester i Hobro
kirke - nu blot uden mad.
Der er Gud og mad (som lige for tiden så må hedde Gud uden
mad) kl. 17 den sidste onsdag i månederne september,
oktober og november og ligeså i januar, februar og marts.
Vi holder Gud uden mad onsdag d. 25. november. Spire-,
børne- og ungdomskoret medvirker formodentlig. Det er gratis
at deltage, da der ikke er fællesspisning efter gudstjenesten.
Desuden er der Gud uden mad d. 27. januar og d. 24. februar,
forhåbentlig med medvirken af et eller flere af kirkens kor. Følg
med på hobrokirke.dk, facebook og vores annoncer i avisen.
Vel mødt!
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MØDER
FEBRUAR MÅNED
Tirsdag den 2. møde v/missionær Egild
Kildeholm Jensen, Rønde.
Bedemøde kl. 19.00

Højskoleforeningen
Mandag den 11.januar 2021 kl. 19.00
Sognepræst Troels Laursen:
”I dag skal der sør`me leves”.
Om Benny Andersens specielle univers.

Tirsdag den 9. Husets generalforsamling.
Tirsdag den 16. Møde v/fritidsforkynder
Anders Jørgen Jensen, Fandrup Farsø.

Tirsdag den 2.februar 2021 kl.19.00
Teaterleder Susanne Sangill:
”Teater ind med modermælken”.

Tirsdag den 23. Bibelkreds.

Alle møder foregår i Hobro Kirkecenter.

Onsdag den 24. Seniortræf v/emirritus Axel
Breinegaard, Randers.

Hobro Menighedsråd

Hobro Missionshus

Arrangementerne finder sted i Hobro Kirke
center kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.

www.hobro-im.dk

Onsdag d. 20. januar 2021: Den nye højskolesangbog v/ tidl. forstander for Testrup
Højskole, Jørgen Carlsen.

DECEMBER MÅNED
Tirsdag den 1. Adventsmøde v/missionær
Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Bedemøde kl. 19.00

Onsdag d. 17. februar 2021: Lektor Martin
Blok Johansen vil diskutere: Hvad er dannelse? Hvorfra kommer den, hvordan udvikler den sig, og hvorfor er det aktuelt?

Hvor intet andet er nævnt, er møderne i
missionshuset kl. 19.30.

Tirsdag den 8. Møde v/missionær Henrik
Didriksen, Skive.
Onsdag den 9. Seniortræf kl. 14.30.
v/seniormedarbejder i Ordet og Israel Per
Weber, Hinnerup.
Mandag den 28. Julefest v/Josef Østergaard
Hansen, Hobro.

Vil du høre mere om tilbuddene hos
Folkekirkens Familiestøtte?
Kontakt
Helene Selmer Kristensen
Tlf.nr. 29 11 18 10
mail: hskr@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

JANUAR MÅNED
Tirsdag den 18. Soldatervennefest v/
Poul Nielsen, leder af orlogshjemmet
Frederikshavn.
Tirsdag den 26. Bibelkreds.
Onsdag den 27. Seniormøde v/pens. missionær Preben Hansen, Nibe.

Hobro IMU

Redaktion:

IMU er stedet hvor unge fra 14 år og opefter mødes
i et kristent fællesskab.
Se programmets på IMU`s hjemmeside www.hobro-im.dk

Kim Byrial Korsgaard (formand), Annie Ruberg Nielsen,
Merete Bøye samt Karin Juul.
Deadline for næste blad: 1. februar 2021.
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GUDSTJENESTER
NOVEMBER
29. 1. søndag i advent (Matt. 21,1-9)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose
		
Hobro Kirkes Julehjælp

DECEMBER
6. 2. søndag i advent (Luk. 21,25-36)
		 kl.10.15 Merete Bøye
Hobro Kirkes Julehjælp

13. 3. søndag i advent (Matt. 11,2-10)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen
		
Hobro Kirkes Julehjælp
		 kl.16.00 Musikgudstjeneste
Hobro Kirkes kor medvirker
14. De ni Læsninger
		 kl.19.00 Merete Bøye
		
Se mere inde i bladet på side 4
20. 4. søndag i advent (Joh 1,19-28)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose
		Hobro Kirkes Julehjælp

24. Juleaften i KIRKEN ** (Luk. 2,1-14)
		 kl.11.00 Ruben Lysemose
		 kl.13.00 Merete Bøye
		 kl.15.00 Ruben Lysemose
24. Juleaften i HALLEN **
		kl.12.00 Tine Gramm Petersen
		kl.14.00 Tine Gramm Petersen
		 kl.16.00 Merete Bøye

JANUAR
3. Helligtrekongers søndag
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen
KFUKs Sociale Arbejde

FEBRUAR
7. Seksagesima
		(Mark. 4,1-20)
		 kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen

10. 1. søndag efter Helligtrekonger
		(Luk. 2,41-52 / Mark. 10,13-16)
		kl.10.15 Merete Bøye

14. Fastelavn
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen
		
Folkekirkens Nødhjælp

17. 2. søndag efter hellig 3 konger
		(Johs. 2,1-11)
		kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
		KFUKs Sociale Arbejde

21. 1. søndag i fasten
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen

24. Sidste søndag efter
		hellig 3 konger
		(Matt. 17,1-9)
		kl.10,15 Tine Gramm Petersen
27. Gud uden Mad
Familiegudstjeneste
		uden fællesspisning
		kl.17.00 Merete Bøye

24. Gud uden Mad
		Tine Gramm Petersen
27. Dåbsgudstjeneste*
		kl.10.00 Käthe Japhetson-Jensen
28. 2. søndag i fasten
		Merete Bøye

30. Dåbsgudstjeneste *
		 kl.10.00 Merete Bøye
31. Septuagesima
		( Matt. 20,1-16)
		 kl.10.15 Merete Bøye

26. 2. Juledag (Matt. 23,34-39)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen
		
Børnesagens Fællesråd

* Dåbsgudstjeneste. Gudstjenesten
bortfalder, hvis der ikke er tilmeldt
dåbsbørn.

27. Julesøndag
		 kl.10.15 Ruben Lysemose

** Der er tilmelding til gudstjenesterne juleaften.
Se mere på hobrokirke.dk eller hold
udkik efter vores avisannoncer.

Det danske Bibelselskab

31. Nytårsaften
		 kl.15.00 Ruben Lysemose

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester på tlf. 98 51 23 00. Ved ønske om
benyttelse af handicapbus, ring venligst til Kordegnekontoret tlf. 98 52 07 63.

hobro lyntryk - 98 52 46 46

25. Juledag (Luk. 2,1-14)
		 kl.10.15 Merete Bøye
		
Børnesagens Fællesråd

