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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 holder orlov frem til d. 31. oktober.

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.

Sognepræst
Ruben Lysemose
Tlf. 61 77 12 37
Mail: se Hobro Kirkes hjemmeside
Ruben Lysemose er tilknyttet Hobro Kirke frem til 
31. oktober 2021.

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
Sygemeldt.

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

Forsidefoto:
Hobro Kirke, set fra udsigtsplatformen på Hobro 
Havn.

Praktiske 
oplysninger

Se i øvrigt kirkens hjemmeside: 
www.hobrokirke.dk og 
www.facebook.com/hobrokirke

Så er vi i gang med normale gudstjenester 
igen. Hvor lykkeligt! Hvor har vi savnet dem 
siden nedlukningen for 2. coronabølge i 
midten af december. Søndagsgudstjenesten 
er præget af ’plejer’ og ’som sædvanlig’, 
vi elsker de faste elementer og ritualer. 
Selvfølgelig er det tradition, og netop nedluk-
ningen har vist, hvor meget tradition betyder. 
Gudstjeneste uden sang???? Nej, det er ikke 
det samme! 

Vel bliver fornyelse af gudstjenesten hyp-
pigt debatteret. Sproget er gammeldags, 
uforståelige elementer og ritualer for de lidt 
kirkefremmede, alt sammen fremmedgørende 
faktorer, men sagen er nok den, at nok skal 
der fornyelser og ændringer til, men de skal 
foregå på en sådan måde, at man som kir-
kegænger nærmest ikke opdager dem. Det 
er faktisk ikke mere end 30 år siden, at nad-
veren blev en fast del af højmessen søndag 
formiddag. I min barndom gik man kun til 
nadver én gang om året.

Normalt? Nej, det normale er pludselig blot 
tiden før 2. nedlukning med de afkortede 
gudstjenester uden sang. Vi havde vænnet 
os til afspritning, afstand og ingen håndtryk. 
Hvad disse forholdsregler vil komme til at 
betyde for os som mennesker fremover, vil 
vise sig i en eftercoronatid. Bliver vi mindre 
fysisk nære? Er krammekulturen et overstået 
socialt kapitel?

Da jeg skrev sidst, havde jeg ikke forestil-
let mig, at denne 2. nedlukning skulle vare 
4 måneder og være så barsk, selvom vac-
cineringen var håbet, og at en genåbning 
af samfundet nødvendigvis skulle gå så 
langsomt, men gud ske tak og lov for det; 
det ser ud til, at vi undgår den 3. bølge, som 
huserer hos mange af vore nærmeste naboer. 
Så har isolationen og restriktionerne været 
besværet værd, men hårdt har det været, for 
ung som gammel, for børn, unge og ældre, 
for uddannelsessøgende og folk i dagligt 
arbejde, hjemme som fysisk tilstedeværende. 

Nu drejer det sig om efter pandemien at finde 
ud af, hvad vi har lært til forbedring af vort 
liv, vor dagligdag, vore værdier og vore frem-
tidsdrømme.

Hele dette års coronasituation har også bety-
det, at det nye menighedsråd, som startede 
sin embedsperiode 1. søndag i advent, har 
fået en vanskelig start. Vi nåede at holde et 
konstituerende møde i november samt det 
første møde i januar, inden det blev betviv-
let, om vi måtte mødes fysisk. Når man skal 
indlede et nyt samarbejde, er det nødvendigt 
at lære hinanden at kende, at se hinanden 
fysisk, at opleve hinanden levende - og ikke 
digitaliseret, havde jeg nær sagt. Der er holdt 
teams-møder over nettet, men de har en 
begrænset virkning. Videomøder kan bruges 
til synspunkter og afgørelser, men er langt 
svagere i en debat, hvor kropssprog og sig-
naler betyder utrolig meget. Se hinanden, se 
hinandens blikke, fornemme hinanden! Det er 
min erfaring! 

Vi trænger til at lære hinanden at kende i 
menighedsrådet, men nu er forsamlings-
forbuddet lempet, og reglerne for det nød-
vendige menighedsrådsarbejde tilpasset et 
velfungerende demokratisk virke. Vi har fået 
større frihedsgrader og kan for alvor komme 
i arbejdstøjet. Vi må nu mødes i rådet, dog 
med to meters afstand imellem hinanden 
og mundbindsregler. Det trænger vi til. Jeg 
kan kun beklage, hvordan det har været for 
mange af de nye at lære vi andre at kende, 
komme ind i arbejdet og blive en egentlig 
integreret del af arbejdet, hvilket er nødven-
digt, for at arbejdet fungerer bedst muligt, i 
de mange udvalg og i det store rådsforum.

Alle forårets arrangementer er blevet aflyst, 
kun pinsens pinsevandring kunne gennemfø-
res, da den mestendels er udendørs og i kir-
ken, hvor vi må være flere, for øjeblikket 75. 
Det er beklageligt, og jeg ved, hvor dybt sav-
net af vores møder og aktiviteter for menig-
heden og andre er; men til efteråret vender vi 
fuldt tilbage. Vel mødt på ny!

Jeg ønsker alle god sommer, hvor alle efter-
hånden skulle blive vaccineret.

Ole Bent Larsen, 
næstformand
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PRÆSTENS SIDE

Nogle mennesker lægger mange og langsig-
tede planer – andre kan bedst lide at se hvad 
der sker, dvs. hvad man har lyst til, på dagen. 
Så, store planer om ting længere ude i fremti-
den – nej, det ligger lidt tungt.

Men når du lægger planer – om det er for 
dagen, for ugen – eller for flere år ud i frem-
tiden, ja måske for livet, hvad er det så for 
nogle planer?

De fleste af os arrangerer os både med ting 
vi er nødt til at få gjort, og med almindelige 
selskabelighed og ferier, som gerne handler 
om at vi skal nyde det. Og det gør vi så på 
forskellig vis, med aktiviteter og seværdighe-
der, eller samvær, eller bare at være et sted 
med dejlig natur, udsigt, skønt vejr – eller 
måske bare en swimmingpool med fri bar.

Har du PLANER OM LYKKE?  
Af Ruben Lysemose, præstevikar.

Til daglig er ordet ”lykke” måske ikke det vi 
går og bruger mest. Har du for nylig sagt: 
”Jeg har planer om at handle ind efter arbej-
de, og så har jeg planer om at være lykkelig 
resten af dagen”?

Nej, så bruger vi andre ord om at have det 
rart og hyggeligt og lignende. Men lykke, det 
vil vi gerne have – lykkelige, det vil vi gerne 
være. Vi håber for andre at de bliver lyk-
kelige, og sommetider føler vi os lykkelige. 
Men tider og perioder i livet kan også være 
lykkelige, og her har ordet noget mere at 
byde på, end bare at det lige nu føles godt 
at være mig. Tag fx dette citat, som profeten 
Jeremias skriver i et brev til sine israelitiske 
landsmænd, som dengang var ført i eksil i 
Babylon:

”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, 
siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, 
om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til 
mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre 
jer. Søger I mig, skal I finde mig.” 
Jeremias’ Bog 29,11-13a

Planer om lykke! 
Ikke om ulykke.

Lykke-begrebet kan bruges til at beskrive 
følelser, som vi har her og nu. Men lykke kan 
også handle om hvordan det i det hele taget 
går os. Det må have været en stor trøst for 
de stakkels israelitter, som var blevet tvunget 
til et fremmed land, at vide, at der var lagt 
gode planer for dem – for dem alle. De skulle 
en dag vende hjem. Gud havde planer om 
deres lykke. Planer om, at det skulle ende 
godt. At der var en fremtid for dem. At der 
var noget at håbe på. Israelitterne var på 
særlig vis knyttet til deres land, så for dem 
var det håbet om at kunne vende tilbage og 
få et godt liv i Jerusalem og omegn.

Vi har også brug for håb om, at der er en 
fremtid for os i Hobro i 2021 og fremover. 
Forhåbentlig kan vi snart lægge pandemien 
bag os, og vi håber på et ”normalt liv”. Men 
en ting er coronaen; noget andet er alle de 
andre ting i vore liv hver især. Der er meget, 
der kan få os til at føle os håbløse somme 
tider. Føler du dig håbløs?

Uanset om vi føler vi er lykkelige eller håb-
løse, så er det godt at vide, at der er én, der 
hører os når vi råber til Ham, beder til Ham.

Han har planer om vores lykke. Ikke om 
ulykke!
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MEDDELELSER

ÅSE MÅRUP ALBECK
Jeg er vokset op i Haderslev med en nær tilknytning til 
Domkirken, hvor min morfar var organist.
Jeg kom ofte med i kirke og til koncerter. Efterhånden 
deltog jeg også i diverse kor, så musik og sang står mit 
hjerte nær.
Efter gymnasiet drog jeg til Paris, jeg endte på 
Marselisborg Seminarium i Århus og bag katederet på 
Thyborøn Skole.
Jeg har bl.a. undervist i fransk, latin, engelsk, dansk og 
billedkunst, og haft megen glæde og fornøjelse under-
vejs.
Vi har to døtre og 5 børnebørn. Vi mistede desværre 
lille Elva på 3 år.
Da vi gik på efterløn, valgte vi Hobro, der ligger cirka 
midt mellem vore døtres hjem.
I Hobro har jeg sunget i Menighedskoret siden dets 
oprettelse.
Jeg kommer stadig gerne i kirken og glæder mig til at 
deltage i Menighedsrådets arbejde!

Præsentation af nyt 
menighedsrådsmedlem

I slutningen af juli måned tager vi afsked 
med kirkesanger Ruth Kokholm.
Ruth Kokholm har i 35 år - siden maj 
måned 1986 - sunget til gudstjenester 
på Hobro Alderdomshjem, på Solgaven, i 
Arresten og til adskillige kirkelige handlin-
ger i Hobro Kirke.
Hobro Kirkes personale samt Hobro 
Menighedsråd siger tusinde tak for det 
fantastiske samarbejde igennem alle årene.

Afsked med 
kirkesanger

Vi er nødsaget til at skifte thuja-hækkene ud på kirkegården på grund af svampeangreb. 
Vi skifter dem ud med taks, da de er mere robuste. Udskiftningen sker over de næste 3-4 år. 
Vi starter i rækkefølge med afdeling B - D - F - C - A - G.

Konfirmationer i Hobro Kirke 2021
TIDSPUNKT   PRÆST
Lørdag den 12. juni 2021 Kl. 9.00 Jacob Duevang Krogh Rasmussen
Lørdag den 12. juni 2021 Kl. 11.00 Jacob Duevang Krogh Rasmussen
Søndag den 13. juni 2021 Kl. 9.00 Käthe Japhetson-Jensen
Søndag den 13. juni 2021 Kl. 11.00 Käthe Japhetson-Jensen
Lørdag den 19. juni 2021 Kl. 10.00 Tine Gramm Petersen
Søndag den 20. juni 2021 Kl. 9.00 Tine Gramm Petersen
Søndag den 20. juni 2021 Kl. 11.00 Tine Gramm Petersen
Lørdag den 21. august 2021 Kl. 11.00 Ruben Lysemose

Nyplantet takshæk. Tilvokset takshæk.
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 MEDDELELSER

Musik og leg og  
Hobro Kirkes Børnekor

Piger og drenge med musik og sangglæde kan 
nu få chancen for at synge i kor i Hobro Kirke. 
Musik og leg og Hobro Kirkes Børnekor er for 
alle, som har lyst til at synge, at blive bedre til 
at synge, og som har lyst til at synge i kor. 
I Musik og leg og Hobro Kirkes Børnekor syn-
ger vi forskellige sange og salmer med tegn 
(”fagter”) – dans og bevægelse.
Børnene lærer noder, rytmer og musiklege/
sanglege.   
Børnene lærer kirkerummet og kirkens højtider 
at kende.
I Musik og leg og Hobro Kirkes Børnekor 
synger vi til gudstjenester, blandt andet faste-
lavnsgudstjeneste med udklædning og tønde-
slagning, Luciagudstjeneste med Luciaoptog i 
Hobro Kirke og julekoncert i december måned 
med alle Hobro Kirkes kor.

Musik og leg
Børnehave til 1. klasse øver hver onsdag 
kl. 15.30-16.15
Børnekor
2. til 4. klasse øver hver onsdag 
kl. 16.15-17.00

Hvis du går i børnehave og opefter og har lyst 
til at synge i kor, har du mulighed for at til-
melde dig via kirkens hjemmeside.
Vi begynder onsdag, den ? 2021
(Datoen vil blive offentliggjort på Facebook og 
kirkens hjemmeside)
Det er gratis at synge i Musik og leg og 
Børnekor

Kom og vær med - det bliver rigtig sjovt

Yderligere information kontakt organist 
Winni Steinicke 61 63 09 77

Hobro Kirkes Ungdomskor

Hobro Kirkes Ungdomskor består af piger og drenge fra 5. klasse og opefter.

UNGDOMSKORET øver hver tirsdag kl. 15.30-16.45.

I koret synger vi både klassisk og rytmisk, herunder sange, salmer og korsatser, der skal 
bruges til de gudstjenester og koncerter børnene skal medvirke til. 
I koret synger vi både en- og flerstemmigt, blandt andet på dansk og engelsk. 
Koret undervises i hørelære, en halv time før eller efter korprøven, hvor vi lærer om 
noder og rytmer.
Ungdomskoret synger til højmesser, og ved ”Gud og mad”, fastelavnsgudstjeneste, jule-
aftensgudstjeneste, forårskoncert og julekoncert.
Op til jul går vi traditionen tro Luciaoptog i kirken, på plejehjem, i Bie centret, i 
Studiekredsen og andre steder.

Nogle af koristerne har sagt følgende om at gå til kor:
Det er fedt at synge i kor
Vi får nemmere ved at koncentrere os
Vi får nye venner og godt kammeratskab
Vi tør stå frem foran andre 
Vi bliver glade af at synge

Der er ingen optagelsesprøve, og du er velkommen til at møde op til en korprøve og se, 
hvad vi laver
- og så er det gratis at synge i Hobro Kirkes Ungdomskor
Hvis du går i 5. klasse og opefter og har lyst til at synge i kor, har du mulighed for at 
tilmelde dig via kirkens hjemmeside.
Vi begynder tirsdag, den ? 2021
(Datoen vil blive offentliggjort på Facebook og kirkens hjemmeside)
Kom og vær med – det bliver rigtig sjovt!

Yderligere information kontakt organist Winni Steinicke 61 63 09 77
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MEDDELELSER/ARRANGEMENTER

Har du lagt mærke til denne stol i kirken? Jeg 
har kigget opmærksomt på den hver gang 
jeg har været der. Hvad er dens historie?

Umiddelbart er det en typisk renæssancestol, 
hvilket bekræftes af årstallet 1546 foran 
på den. Ydermere er der i den træudskårne 
udsmykning to steder en kongekrone, øverst 
på ryglænet suppleret med et stort C med 
et tretal ideni. Det betyder kong Christian 
III, som var reformationens konge og døde i 
1659. Hvor mon den stol er snedkereret til? 
Et kongeligt slot?

Kigger man bag på ryglænet, står der ”Givet 
til Kirken af A. Steensen d. 31. Oth 1852”. 

I Hjalmar Schmidts bog om ”De kirkelige 
Forhold i Hobro-Skjellerup Pastorat gennem 
400 Aar” kan man læse: ”En udskaaren Stol 
med Navnetrækket C3 og Aarstallet 1546 
(begge vildledende, da Stilen peger mod 
en senere Tid) har Købmand A. Steensen 
skænket 31. Oktbr. 1852.” Stolen synes altså 
foræret kirken på dens indvielsesdag i 1852. 
Denne købmand har jeg kunnet verificere: 
Anders Steensen (1792-1856), stammer fra 
Horsensegnen, købmand i byen og i en perio-
de ejer af Blåkilde Mølle. Han har altså været 
en mand af betydning.

Det er rigtigt, at stolen stilmæssigt nok er en 
typisk renæssancestol, men det er den histo-
ricistiske renæssance fra 1800-tallet. Derfor 
vil jeg mene, at stolen er ny, blevet prydet 
med Chr. IIIs monogram som en hyldest til 
reformationen, indført i 1536, men det for-
klarer ikke årstallet 1546, medmindre der 
skulle have stået 1536. Monogramtypen med 
et Stort C med et tal indeni er Chr. IVs mono-
gram, og denne udformning af et kongeligt 
monogram kendes ikke fra Chr. IIIs tid. Altså 
er stolen ny, fra Købmandens egen tid. Han 
har givetvis selv fået den formgivet og sned-
kereret. Min første teori holder altså ikke!

Det er ganske almindeligt i danske kirker, at 
der står en særlig stol til præsten eller øvrig-
heden. 

Stolen er i dag ompolstret med det samme 
stof som på knæfaldet. Jeg kan ikke huske 
det gamle stof, formodentlig et korsstings-
broderi eller olmerdug.

Hvis nogen har oplysninger at tilføje, vil jeg 
gerne have det at vide.
Ole Bent Larsen - 98510262

Et apropos: den farvestrålende dekoration 
af hvælvet i den nye kirke fra 1852 blev 
udført af en lokal malermester J.C. Steensen 
(f. 1824), som også medvirkede ved senere 
renoveringer af kirken. Vi ved næsten intet 
om den. Der synes at være flere Steensen’er 
i byen på denne tid. Bl.a. optræder en foto-
graf i byen ved samme navn J.C. Steensen 
(1825-1883). I familie? I hvert fald er vores 
købmand tilflytter.

Kirkens fine stol

Koncerter
Lørdag d. 7. aug. kl. 11 i kirken
starter vi igen de populære lørdagskoncerter med klarinet-
tisten Mikael Børresen. 
Han er kendt for sine koncerter sammen med orgel, en 
meget speciel sammensætning, som giver anledning til en 
ganske særlig oplevelse, som vi glæder os til. Med sig har 
han derfor organsiten Michael Turkat. Tilsammen kalder de 
sig Duo Aurora.
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MØDER

Hobro IMU
IMU er stedet hvor unge fra 14 år og opefter mødes 
i et kristent fællesskab. Se programmet på IMU`s hjemme-
side www. hobro.indremission.dk

Redaktion: 
Kim Byrial Korsgaard (formand), Annie Ruberg Nielsen. 

Deadline for næste blad: 1. august 2021.

Hobro Missionshus 
www.hobro-im.dk

JUNI MÅNED.
Tirsdag den 1. Møde v/pens. missionær  

Preben Hansen, Nibe.
Tirsdag den 8. Møde v/pastor emeritus  Ole 

Erik Larsen, Aarhus.
Tirsdag den 15. Sommerafslutning kl. 18.30 

med grill v/missionær Andreas Kildahl 
Fibiger, Aalborg.

Onsdag den 16. Seniortræf v/pens. missio-
nær Søren Skovenborg, Ans.

AUGUST MÅNED.
Tirsdag den 10. Møde v/ pastor emeritus Per 

Louns Dahl, Fragtrup.
 Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 17. Møde v/missionær Finn 

Najbjerg, Vinnerslev.
Tirsdag den 24. Møde v/missionær Henrik 

Dideriksen, Skive.
Onsdag den 25. Seniormøde v/pastor Axel 

Breinegaard, Randers.
Tirsdag den 31. Bibelkreds.

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

Vil du høre mere om tilbuddene hos Folkekirkens Familiestøtte? 
Kontakt Line Neve Enggaard

Tlf.nr. 24 76 17 91
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Bemærk. 
Ny hjemmeside adresse: 
hobro.indremission.dk
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GUDSTJENESTER
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Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester på tlf. 98 51 23 00. Ved ønske om 
benyttelse af  handicapbus, ring venligst til Kordegnekontoret på tlf. 98 52 07 63.

JUNI JULI AUGUST
 4. 5. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 5,1-11)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

 11. 6. søndag efter trinitatis 
  (Matt. 5,20-26)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen

 18. 7. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 19,1-10)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

 25. 8. søndag efter trinitatis 
  (Matt. 7,15-21)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose

 31. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00 Anders Tranholm-Bjerg

*Dåbsgudstjeneste bortfalder hvis 
der ikke er tilmeldt børn til dåb. 

 1. 9. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 16,1-9)
  kl. 10.15 Anders Tranholm-Bjerg

 8. 10. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 19,41-48)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen

 15. 11. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 18,9-14)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen

 21. Konfirmation
  kl. 11.00 Ruben Lysemose

 22. 12. søndag efter trinitatis 
  (Mark. 7,31-37)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose

 28. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00 Käthe Japhetson-Jensen

 29. 13. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 10,23-37)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

Indsamling: 
Juni og juli: Folkekirkens Nødhjælp
August: Hobro Kirkes julehjælp

 6. 1. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 16,19-31)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
  Konfirmanderne medvirker

 12. Konfirmationer
  kl. 9.00 Jacob D. K. Rasmussen
  kl. 11.00 Jacob D. K. Rasmussen

 13. 2. søndag efter trinitatis   
  (Konfirmationer)
  kl. 9.00 Käthe Japhetson-Jensen
  kl. 11.00 Käthe Japhetson-Jensen

 19. Konfirmation 
  kl. 10.00  Tine Gramm Petersen
 
 20.  3. søndag efter trinitatis 
  (Konfirmationer) 
  kl. 9.00 Tine Gramm Petersen
  kl. 11.00 Tine Gramm Petersen

 26. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 12.00  Ruben Lysemose

 27. 4. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 6,36-42)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose

SEPTEMBER
 5. 14. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 17,11-19)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose


