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Kære menighed, kære allePraktiske 
oplysninger

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

Det er en mærkelig, men også glædelig situa-
tion, at jeg efter to års klummeskrivning ikke 
behøver at tage udgangspunkt i coronasitua-
tionen. Coronaen er nu overstået for Danmarks 
vedkommende i sygdomsmæssig forstand, 
men mentale og kulturelle konsekvenser vil 
vise sig fremover. Hvordan har samfundet og 
mennesket ændret sig? Danmark har klaret sig 
godt, men alle dem, som har været i udlandet 
for nylig, ved, at her hersker restriktioner sta-
digvæk. Må verden snart overvinde coronaen!

Stiftet har bestemt, at den tredje præstestil-
ling fortsat skal være vikarbesat. Det betyder, 
at Ruben Lysemose efter nogle sommermåne-
ders sommerferie vender til bage til september 
som vikarpræst til stor glæde for os og for 
menigheden. Så må vi se, hvordan fremtiden 
vil blive. 

I dette blad byder vi også velkommen til den 
nye organist Karen Kirstine Nielsen. Vi ser frem 
til samarbejdet og ønsker, at du må falde godt 
til i arbejdet og miljøet her ved Hobro Kirke. 
Specielt har Karen Kirstine Nielsen ansvaret 
for voksenkorene. Her venter et stort arbejde 
sammen med Winni Steinicke at få alle korene 
i gang igen efter coronaens nedsmeltning af 
dem. Held og lykke med det. 

Vores sognepræst Tine Gramm Petersen har 
på egne og kirkens vegne taget prisværdige 
initiativer over for ukrainske flygtninge, som er 
kommet til egnen. Der har været store tøjind-

samlinger, og vi har alle samlet penge ind til 
Flygtningehjælpens Ukraine-arbejde. Det er et 
højst prisværdigt arbejde, som der er behov 
for at sige tak for. Men arbejdet fortsætter 
selvfølgelig med at støtte de ukrainske flygt-
ninge også fra kirkens side, sidst med en guds-
tjeneste for ukrainere med ortodokse islæt.

Siden sidst har menighedsrådet overtaget 
den gamle museumsbygning, så efterhån-
den har vi fået et samlet bygningskompleks 
bestående af kirken, kirkecentret, Søndergade 
6, Aldersro og museet. Vi har i mange år 
savnet plads til aktiviteter og til kontorer. 
Det er nu opfyldt. Der foregår utrolig meget 
i Aldersro-bygningen. Museet bliver nu brugt 
som korlokale, hvorfor vi har afsluttet lejemå-
let af Missionshuset til dette formål. Museet 
vil formodentlig på langt sigt blive overtaget 
til provstiaktiviteter. I Vestergade 6 har kir-
ketjenerne kontor, mødelokale og forskellige 
faciliteter. Den øvrige del af huset er lejet ud. 
Museumsbygningen vil blive nærmere omtalt i 
næste nummer.

Byggeriet på Bymarks Allé af et nyt kirke-
gårdskontor med mandskabsfaciliteter er ved 
at blive færdiggjort, og der vil blive en officiel 
indvielse. Hvornår vides ikke i dette øjeblik. 
Det vil blive annonceret.

Til sidst har jeg lyst til at fremhæve et spe-
cielt arrangement, vort 4. maj-arrangement, 
som har været coronaramt i to år, men nu blev 
gennemført. Det var tænkt som et jubilæums-
arrangement, men vort håb er, at det fremover 
kan blive et freds- og frihedsarrangement med 
gudstjeneste og samvær i kirkecentret. Fred 
og frihed er blevet mærkbare værdier i vort 
sind og krop med krig i Europa, og lys i vindu-
erne er en tradition, som vi gerne vil skubbe til. 
Måtte det blive et genkomment arrangement 
på en så vigtig mindeaften i Danmarks historie.

Ellers fortsætter det daglige arbejde nu i 
vante gænger, arrangementer og aktiviteter 
afvikles til glæde for alle, der planlægges for 
efteråret, og vi ser frem til at se mange til alt 
det, der foregår i kirkeligt regi. Alle er i hvert 
fald velkomne. Følg med i annoncen i Hobro 
Avis, på kirkens hjemmeside og på facebook.

Jeg ønsker alle en god sommer.

Ole Bent Larsen
Næstformand

Sognepræst, kirkebogsførende:
Tine Gramm Petersen
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 29 42 05 23. tgp@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.

Sognepræst
Ruben Lysemose
Træffes ikke før 1. september 
grundet sommerpause

Kordegnekontoret: 
Søndergade 3, 9500 Hobro. Tlf. 98 52  07 63
hobro.sogn@km.dk
Kontoret har åben alle hverdage mandag til 
fredag fra kl. 9.00 til 12.30.
Kordegn: Peter H. Mathiasen. phm@km.dk
Kordegn: Vivi Sommer Jensen. vsj@km.dk

Kirkegårdskontoret:
Mariagervej 34, 9500 Hobro. Tlf. 98 52 08 57
Kontoret har åben alle hverdage 
mandag til fredag fra kl. 9.00 til 12.30.
Kirkegårdsleder: Thomas Helenius
Tlf. 20 14 52 16. hkgleder@gmail.com

Organist og kantor:  
Winni Steinicke
Tlf. 61 63 09 77. w.steinicke@mail.dk

Organist:  
Karen Kirstine Nielsen 
Tlf. 51 41 12 14.

Kirke- og kulturmedarbejder: 
Pernille Huus Bojsen-Møller
Tlf. 29602019. kkperbo@gmail.com
Kontortid torsdag fra kl. 10.00 til 12.00
i Huset Aldersro, Vestergade 23.
Træffes desuden efter aftale.

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
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Malene, sanger
Min yndlingssalme til 
pinse er ”Helligånden 
trindt på jord”, nr. 298 
i den danske salmebog. 
Det er min yndlings-
salme til pinse fordi den 

så fint indrammer hele pinsens budskab.

Pinsens budskab, som salmen så fint 
beskriver ved bl.a.; ”Helligånden trindt på 
jord, er Guds røst med livets ord”, minder 
mig om, at der i alle situationer i livet er 
mere end blot de ting øjet ser og øret 
hører.

Winni, organist
Yndlingssalme (nr. 1 af 
5): 290 ”I al sin glans 
nu stråler solen” med 
melodi af Henrik Rung.
”I al sin glans” er en 
fantastisk poetisk salme, 

som forholder sig til både pinsen og hele 
kirkeåret, med Jesu fødsel, påskens bud-
skab og Kristi himmelfart. Salmen er en 
naturoplevelse/naturskildring for alle sanser 
med skærsommer, solens stråler, pinseliljer, 
nattergale i skoven, duften af blomster, 
glæden og forventningen, de skønne farver 
når alting i naturen springer ud.
Jeg får lyst til at synge/bryde ud i sang, 
den fantastiske tekst og melodien, der er 

lys og let, passer bare så godt sammen.
Pinsens mening er for mig centreret om 
Pinsedag, hvor disciplene sidder alene. 
Pludselig bliver alle vinduer og døre blæst 
op, og ned fra himmelen falder ildtunger og 
sætter sig på deres pander, og pludselig 
ved disciplene hvad de skal gøre. De går 
ud af huset og begynder at fortælle om 
Jesus til alle menneskene på fremmede/
adskillige sprog. 

Helligånden er som en tolk, der gør Guds 
tale forståelig for mennesker.

Arne Kvist,  
hobbyfotograf
Min yndlingssalme er 
”Kærligheds og sand-
heds Ånd!”
Grundtvigs oversættelse 
fortæller om Pinsen og 

vort forhold til Helligånden (som kan være 
svær at forstå). Jeg er særlig glad for ver-
set:
I det store sjælebad
og i hjertets drik og mad
du er Guddoms-kraften;
i hver gren og i hver kvist
på det sande vintræ, Krist,
du er leve-saften.  

Pinsen gør os glade og frimodige.   

Ruben Lysemose, 
præst
Det er svært at vælge 
en enkelt salme ud; 
men jeg vil pege på 
291 ”Du som går ud 
fra den levende Gud”. 

Jeg kan egentlig bedre lide melodien til de 
salmer Winni og Arne nævner; men teksten 
i denne salme indeholder et af mine ynd-
lingsvers i salmebogen:
Tunger af ild og dog prædiken mild
giv dem, du salver og sender!
Saligheds ord i apostlenes spor
vandre til jorderigs ender,
så ingen menneskefod har rørt
pletten, hvor ikke dets røst blev hørt!
Tunger af ild – og dog prædiken mild!
Jeg forbinder pinsen med noget utroligt 
spændende og positivt! At Helligånden 
kommer over mennesker medfører: 
Ånden driver kirken gennem historien til 
verdens ende. En dynamisk ekspansion – 
og vi er inviteret til at medvirke.
Ånden giver forskellige gaver til os hver 
især. Så vi hænger sammen som lemmer på 
et legeme.
Ånden virker over alt. Aldrig kan man kom-
me er sted hen, hvor der ikke er håb, og 
hvor Gud ikke har fat i én. Selv på bunden 
af det værste vi kan forestille os – Gud er 
der, og Ånden gør ham nærværende for os, 
giver os liv og hjælper os.

Er PINSEN bare et påhæng blandt de kristne højtider? Det er jo nemt at forstå julehøjtiden med Jesu fødsel og på sin vis også påsken, 
hvor Jesus både dør og genopstår. Men når vi kommer til pinse, så er det bare hans venner og så den usynlige Helligånd, som dog forår-
sager en masse herlig tumult.

I pinsen er det Ånden, som har hovedrollen, og det gør han ganske overbevisende ved at forvandle de bange disciple til nogle frimodige 
apostle. Den kristne bevægelse (senere kaldet kirken) bliver kick-startet ved et kæmpe stormøde og pludselig tager det hele fart. Inden 
man ser sig om rejser folk rundt og fortæller om Jesus og gør tegn og undere, så mange kommer til tro. Der er meget kærlighed, barm-
hjertighed, velvilje og gang i den, og så er der også skænderier og misforståelser. Men Ånden virker – og det gør den stadig!

Forskellige kirkesamfund og kristne grupper er gode til forskellige ting. I Folkekirken er der ikke mangel på populære pinsesalmer. Derfor 
har vi på denne side bedt fire mennesker svare på, hvad deres yndlings-pinsesalme er og hvad pinsen betyder for dem.

Pinse  
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MEDDELELSER

Organist ved Hobro Kirke
Jeg hedder Karen Kirstine Nielsen og begyndte 
på jobbet som organist ved Hobro Kirke 1. maj 
2022. 

Til daglig studerer jeg til organist på det Jyske 
Musikkonservatorium i Aarhus. Jeg ser frem 
til at fylde det smukke kirkerum med toner 

fra orglets mange vellydende klange og lade 
musikken udfolde sig gennem arbejdet med 
kirkens kor. 

Jeg glæder mig til at hilse på menigheden til 
blandt andet højmesser kirkeåret rundt og kir-
kelige handlinger af enhver art.

Hobro Kirkes prædikestol pryder bladets forside, 
og den er nok værd at kigge nærmere på. Som 
det fremgår af indskriften på stolen, er den skæn-
ket kirken af Laurits Søfrensen Hobrou og Marren 
Lauritzdatter Skorup i 1698. Hvem disse mennesker 
er, ved jeg ikke, men navnet tyder på en borger-
mand fra Hobro (købmand eller fragtskipper) og 
hans søster, da Skorup er et stednavn fra Silkeborg 
Provsti. Ydmygt med tilføjelsen ”GUD TIL ÆRE 
KIRCKEN TIL ZIIR OG ANDRE TIL ET GOT EXSEMPEL. 
Den har oprindeligt været bemalet og lakeret, men 
hvornår malingen er taget af, ved jeg ikke, måske så 
sent som ved restaureringen i 1952, da Skovgaard-
mosaikken blev opsat. På et maleri på kirkekontoret 
fra 1946 kan prædikestolen tolkes som farvebelagt. 
Nu fremstår den som et meget smukt træskærerar-
bejde i lyst egetræ. Stilen er typisk barok, men den 
kunstneriske udformning er af høj kvalitet. Hvad ser 
man egentlig udover 5 indrammede billedfelter flan-
keret af seks figurer. De seks figurer er i rækkefølge 
fra venstre evangelisten Matthæus med mennesket 
som symbol (mennesket ligner mest en barokengel 
uden vinger, der rækker verden med korset op til 
ham), dernæst Markus med løven med vinger (hvem 
kender ikke Markusløven fra Venedig?), Johannes 
Døberens korsstav og dyreskindet som den eremit 
han er, den sejrende Kristus med den kristne ver-
den og velsignelsesgestus, Lukas med oksen og til 
sidst Johannes med ørnen. Alle er karakteriseret ved 
deres faste emblemer. Mærkeligt er det imidlertid, 
at ikke alle fire evangelister står med et evangelium 
i form af en bog, men Matthæus med et løsbladet 
middelaldermanuskript med et bind af træplader. 
Ellers følger billedskæringerne den tids traditionelle 
billedfremstilling. 

De to medaljoner, som ses på forsidebilledet, fore-
stiller Jesus, der føres bort af romerske soldater, 
mens Pilatus vasker sine hænder. Den anden kors-
fæstelsen. Af de to medaljoner, som ikke kan ses 
på forsidefotoet, forestiller den ene Jesus i bøn i 
Getsemane Have med de sovende disciple og en 
ærkeengel i himlen med bægeret, og den anden 
svøbningen og gravlægningen af Jesus i en sarkofag 
i klippehulen, hvor Nikodemus fra det jødiske råd 
foretager selve handlingen sammen med kvinderne. 
Hele billedfortællingen strækker sig altså fra dåben 
over lidelseshistorien og opstandelsen til evangeli-
erne.

Der er en følsom menneskelighed over skikkelserne, 
en jævnhed og realisme med en kunstnerisk sans 
for detaillen, hovedskallen ved foden af korset, tor-
nekronen foran sarkofagen, Maria Magdalene, som 
klamrer sig til pælen på Golgata, en jævn Longinus, 
der stikker spyddet i siden på Jesus, Pilatus, som 
vasker hænder i et vaskefad, som en tjener hælder 
vand op i. Der er en folkelighed i illustrationerne, 
kisten, baldakinen over Pilatus osv., som uden om 
al ophøjethed har talt til menigheden i Hobro Kirke. 
Man er rent ud sagt i øjenhøjde med figurer og situ-
ationer på stolen, både indholdsmæssigt og faktisk. 
Se især Jesus-figuren, der kommer én åbent i møde. 

I et bånd over udskæringerne er der kerubhoveder, 
under et bånd af løvehoveder, traditionelle billedele-
menter.

Gå op og kig nærmere på figurer og udsmykninger; 
det er en oplevelse at kigge på detaljerne.

Ole Bent Larsen

Prædikestolen
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 ARRANGEMENTER

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. 
I koret får du også lært, hvordan du skal bruge din 
stemme.

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, juleaftensgudstjeneste, 
forårskoncert og julekoncert.
Op til jul går vi traditionen tro Luciaoptog i kirken, 
på plejehjem, i Bie centret, i Studiekredsen og andre 
steder.
Hvorfor synge i kor?
Fordi 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 23. august 2022
Datoen kommer også på Facebook og kirkens hjem-
meside.

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.

Minikonfirmand 
i Hobro
Til efteråret kan vi ENDELIG 
igen invitere byens børn 
til mini kon firmand-forløb i 
Hobro Kirke og kirkecenter! 
Minikonfirmandundervisningen 
er for børn i 3. klasse (skoleåret 
2022/23), og den handler i korte 
træk om at blive klogere på kri-
stendommen og dens fortællinger 
og på kirken og dens højtider. Vi 
skal gå på opdagelse i kirkerummet og på kirkegården, og vi skal arbejde kreativt med 
kristendommens fortællinger og symboler. Vi skal synge og lege med drama og kostumer, 
og så skal vi selvfølgelig HYGGE med noget lækker eftermiddagsmad og de søde frivillige, 
som er med.  
Vi mødes hver eftermiddag efter skole i en uge, og vi forbereder en ganske særlig guds-
tjeneste, som minikonfirmandernes familier bliver inviteret til. Kirke- og kulturmedarbejder 
Pernille er den gennemgående figur, men børnene vil også møde alle kirkens tre præster, 
organister, kirketjenere og gravere samt et par af kirkens frivillige med bedsteforældre-
kompetencer og varme hænder.  
Nærmere information følger efter sommerferien.
Jeg glæder mig allerede!

Kirke- og kulturmedarbejder Pernille Bojsen-Møller: kkperbo@gmail.com

Menighedsrådet ønsker alle 
årets konfirmander et stort 

tillykke med de for nyligt afholdte 
konfirmationer i Hobro Kirke:

Fredag d. 13. maj kl 09.00 
v/ Käthe Japhetson-Jensen
Fredag d. 13. maj kl 11.00 
v/ Käthe Japhetson-Jensen
 Lørdag d. 14. maj kl 09.00 
v/ Ruben Lysemose
Lørdag d. 14. maj kl 11.00 
v/ Ruben Lysemose
 Søndag d. 15. maj kl 10.00 
v/ Tine Gramm Petersen
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ARRANGEMENTER

Lørdags-
koncerter

4. juni
Hobro Kirkes Ungdomskor -  
Synger for os alle.
6. august 
Duo Aurora. Oboisten Michael 
Børresen var her alene for et år siden 
pga. coronaen, nu kommer hele duo-
en, idet pianist Jens Ole Jespersen 
medvirker som den anden halvpart. 
Det glæder vi os til.

Det er som altid kl. 11 i kirken af en 
halv times varighed.

Til de kommende matiné-
koncerter skal vi møde

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 kir-
kens 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 31. august 2022
Datoen kommer også 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

Musik og leg og 
Hobro Kirkes Børnekor

Babysalmesang
Opstart af nyt hold 
babysalmesang i Hobro Kirke, 
onsdag d. 31. august 

Babysalmesang handler om at knytte 
bånd og skabe kvalitetstid mellem barn 
og voksen gennem sang, musik og 
bevægelse. Igennem musikalske aktivite-
ter 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 kir-
kerum og nyde den særlige klang på 
en uformel måde. Dette er et musikalsk 
tilbud for babyer fra 1-10 måneder.

Tilmeldingsblanket samt mere 
information kan findes på kirkens 
hjemmeside.

Vi mødes i 
Vestergade 23 
fredage kl. 14:
7. oktober 2022
Mønstre og garn fås på kirkekontoret og hos: 
Karin Juul, Enghavevej 15 2. lejl. 6. 
Tlf. 50 49 00 27

Vi strikker dåbsklude
Vil du være med?

Pinsevandring
mandag den 6. juni 2022 
Den sædvanlige pinsevandring 2. pinse-
dag gennemføres selvfølgelig også i år. 
Det er mandag d. 6. juni.

Lidt om turen: Vi starter med gudstje-
neste i Hobro Kirke kl. 10.15 og der-
efter vandretur til Døstrup Kirke med 
frokostpause undervejs. Man bedes selv 
have frokost med. I Døstrup venter der 
til gengæld kaffe og kage, og der hol-
des en lille andagt i kirken. 
Der bliver arrangeret transport med bus 
tilbage til Hobro Kirke, ca. kl. 15.00.
Alle er velkomne; man møder blot op. 
I Døstrup møder vi deltagerne fra Øls-
Hørby-Døstrup Sogn i en parallel pinse-
vandring. 
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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 hjemmeside 
www.hobro.indremission.dk

Redaktion: 
Kim Byrial Korsgaard (formand),  
Annie Ruberg Nielsen og  
Ole Bent Larsen.  
Deadline for næste blad:  
1. august 2022.

Hobro Missionshus 
www.hobro.indremission.dk

JUNI MÅNED:
Tirsdag den 7. Møde v/pastor emeritus  

Frede Møller, Ans.
Tirsdag den 14. Møde v/sognepræst  

Kristian Vestergaard, Randers.
Tirsdag den 21. Bibelkredsaften.
Onsdag den 22. Seniortræf kl. 14.30 v/fri-

tidsforkynder Poul Holm, Aalborg.

Vil du høre mere om tilbuddene hos 
Folkekirkens Familiestøtte? 

Kontakt: Line Neve Enggaard
Tlf.nr. 24 76 17 91

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Hobro Menighedsråd
Pinsevandring
 Mandag d. 6. juni kl. 10.15

Koncerter:
Lørdag d. 4. juni
 Hobro Kirkes Ungdomskor
Lørdag d. 6. august
 Duo Aurora

Alle kl. 11.00 i kirken.

Mariagerfjord 
Kirkehøjskole
Lørdag d. 10. september kl. 10.00 
i Hobro Kirkecenter: ”Folkekirke, 
brugerkirke, kirke i mission”. Et socio-
logisk blik på Folkekirken v. Hans Raun 
Iversen, lektor i teologi v. Københavns 
Universitet. NB! Pris kr. 50,-. Der serve-
res kaffe i kirkecentret fra kl. 9.30.

JULI MÅNED:
Bibelcamping i Hadsund  

fra 8. Juli – 15. Juli
 Se programmet,  

www. hadsundbibelcamping.dk

AUGUST MÅNED:
Tirsdag den 16. Møde  

v/sognepræst Anders Jensen, Aalborg.
 Denne aften begynder med grill kl. 18.00. 

Tilmelding nødvendig.
Tirsdag den 23. Møde v/missionær Heri 

Elttør, Aulum.
Fredag den 26. Fredagstræf.  

(Se fredagstræf.dk)
Tirsdag den 30. Bibelkredsaften.
Onsdag den 31. Seniortræf kl. 14.30 v/

pastor emeritus Svend Schultz Hansen, 
Haverslev.

Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne 
kl. 19.30.

Sorggruppe 
for børn og unge
Er du barn eller ung, og har du mistet 
en far, mor eller søskende? Så er sorg-
gruppen måske noget for dig. Gruppen 
ledes af familie- og psykoterapeut 
Hanne Dige Baagøe og sognepræst 
Anders Tranholm-Bjerg. Sorggruppen 
mødes i Hørby Sognehus Løgstørvej 71, 
9500 Hobro.

Kontakt Hanne på tlf. 25307006/ 
baagoehanne@gmail.com eller Anders 
på tlf. 52232520/ atb@km.dk, hvis du 
har lyst til at være med.

Læs mere om sorggruppen på 
www.øls-hørby-døstrup.dk
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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
 3. 3. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 15,11-32)
  kl. 10.15 Anne Regitze Nieling

 10. 4. søndag efter trinitatis 
  (Matt. 5,43-48)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

 17. 5. søndag efter trinitatis 
  (Matt. 16,13-26)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

 24. 6. søndag efter trinitatis 
  (Matt. 19,16-26)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

 30. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00 Tine Gramm Petersen

 31. 7. søndag efter trinitatis 
  (Matt. 10,24-31)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen

* Dåbsgudstjeneste som standard  
sidste lørdag i måneden: Bortfalder, 
hvis der ikke er tilmeldt nogen til dåb.

 7. 8. søndag efter trinitatis 
  (Matt. 7,22-29)
  kl. 10.15 Anne Regitze Nieling

 14. 9. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 12,32-48 el. 18,1-8)
  kl. 10.15 Anne Regitze Nieling

 21. 10. søndag efter trinitatis 
  (Matt. 11,16-24)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

 27. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00 Tine Gramm Petersen

 28. 11. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 7,36-50)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen 

Indsamling: 
Juni og juli: Folkekirkens Nødhjælp
Hvor intet andet er nævnt: Hobro 
Kirkes julehjælp.

 5. Pinsedag (Joh. 14,15-21) 
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen

 6. 2. Pinsedag – Pinsevandring 
  (Joh 6,44-51)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

 12. Trinitatis (Matt. 28,16-20)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen

 19. 1. søndag efter trinitatis
  (Luk. 12,13-21)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

 25. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00 Tine Gramm Petersen

 26. 2. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 14,25-35)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen

SEPTEMBER
 4. AMBU-festgudstjeneste – 
  BEMÆRK Gudstjenesten flyttes til
  kl. 10.00 i Dansetten på 
  AMBU-Pladsen 
  Käthe Japhetson-Jensen
  Borgervæbningen og 
  Menighedskoret medvirker


