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Sognepræst, kirkebogsførende:
Kim Legarth
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 05 23. knl@km.dk
Træffes ikke mandag.

Sognepræst:
Lili Bøgh Svinth
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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:
Cicilie Inge Poulsen. 
Henvendelse via kordegnekontoret.
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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.
Lørdag efter aftale. 
Kordegn: Peter H. Mathiasen. phm@km.dk
Kordegn: Vivi Sommer Jensen. vsj@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: Ghita Steffensen 
Tlf. 61 63 09 76. ghitakirketjener@gmail.com

Kirketjener: Thorkild Hansen 
Tlf. 20 12 07 63. thorkildkirketjener@gmail.com

Formand for menighedsrådet:
Ulla Thomsen, Morbærvej 6, 9500 Hobro 
Tlf. 51 72 92 01.
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Praktiske oplysninger
På menighedsrådsmø-
det i november, som 
var det sidste møde i 
det gamle kirkeår, var 
der som vanligt valg af 
formand, næstformand, 
kasserer, kontaktper-
son og kirkeværge. Der 
var genvalg af alle fem 

personer, så jeg er fortsat formand, Holger 
Skammelsen er næstformand, Lissa Faber 
Spanggaard kasserer, Annie Ruberg Nielsen 
kontaktperson og Jens Peder Pedersen er 
kirkeværge.
Vores nye kirkegårdsmur på Mariagervej, 
som har været under opførelse i et års tid, 
blev indviet torsdag den 26. november 
med højtidelig snoreklip af provst Jørgen 
Pontoppidan. Begivenheden blev overværet 
af repræsentanter fra menighedsrådet, kir-
kegårdens medarbejdere, arkitekt og hånd-
værkere samt en del interesserede borgere 
fra byen. Alle blev trakteret med pølsehorn 
og varm kaffe.
Opsætningen af kirkens renoverede urski-
ver har ladet vente længe på sig, vejret og 
tekniske problemer har forsinket projektet, 
men i skrivende stund - på en råkold og 
diset lørdag morgen - er det omsider lykke-
des at nå frem til den længe ventede opsæt-

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

 Menighedsrådets arbejde
Af Ulla Thomsen

ning af urskiverne, som er blevet meget 
smukt renoveret. Urskiverne er malet i 
skivernes oprindelige flotte blå farve, og 
tal og visere er blevet belagt med bladguld. 
Billeder fra den spændende opsætning kan 
ses nederst på denne side.
Næste nye tiltag i kirken er en ny løber til 
midtergangen og nye hynder til kirkebæn-
kene, alt dette er nu sat i gang og forventes 
færdigt inden de første konfirmationer den 
17. april. 
Vi arbejder stadig på at løse pladsproble-
merne i kirkecenteret. Forskellige mulig-
heder undersøges og drøftes, men nogen 
endelig løsning er endnu ikke fundet.
I år er tiden inde til menighedsrådsvalg, 
som afholdes hvert 4. år. Det er som altid 
den 2. tirsdag i november og er i år tirs-
dag den 8. november. Landsforeningen for 
Menighedsråd og Kirkeministeriet anbefaler, 
at alle menighedsråd holder orienterings- 
og opstillingsmøde på samme dag, nemlig 
tirsdag den 13. september 2016, så det er 
vigtigt allerede nu at begynde at overveje, 
om man kunne have lyst til at stille op til 
valget og få muligheden for at være med i 
menighedsrådsarbejdet de kommende 4 år. 
Der kommer naturligvis mere information 
om valget i de kommende kirkeblade.
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Vi er allerede godt i gang med 2016 – året 
bliver på sin helt egen måde blotlagt for os. 
Men der en udfordring, som vi har haft med 
os fra 2015, og det er flygtningesituationen. 
Det er en udfordring af en helt særlig karak-
ter, og ingen af os kan vel helt hverken gen-
nemskue eller overskue den. Og der er brug 
for, at vi håber på, at både vores politikere, 
flygtningene og vi selv må få mere mod.
Det lyder måske underligt, at jeg som præst 
påpeger modet. For hvad skal vi med mod 
i denne her situation? ”Mod” er ikke noget, 
som man kan lære. Kundskaber, at cykle og 
måske også at synge, kan læres, men kan 
mod?
Jeg vil pege på en lille forårsbebuder – en 
blomst, som man kan få mod af at se på!
En mælkebøtte, Løvetand, Troldheks 
eller Lopblomst, som vi kalder den her i 
Himmerland. Nogle af dem er lange, andre 
er korte. Nogle er ligesom glat i kurvblom-
sten, mens andres kurvblomst stritter lidt 
mere. Nogle af dem breder sig ud til alle 
sider og råber ligesom: Her er jeg! Andre 
putter sig lidt mere beskedent. Mælkebøtten 
blomstrer fra april-maj og indtil september-
oktober, de er derfor ikke lige langt i livet. 
En del af dem blomstrer med gul strit-kurv 
ud til alle sider. Andre er da allerede hvide, 
dunede og flyvefærdige - der skal kun et lille 
pust til, så flyver de ud som hundrede små 
faldskærme med frø, der kan finde et nyt 
sted at sætte rod og blomstre. Mens andre 
stadig står i knop, de mangler endnu at folde 
sig helt ud. Måske er de blomster, der ikke 
er nået så langt, betænkelige ved, om de når 
det, de skal nå her i livet - om de når at folde 
sig ud og sætte frø som de andre.
Men det kan vi håbe på, at de nok skal nå. 
Således at hver mælkebøtte får sin tid - og 
dem, der kom senere i gang end de andre, 
står måske og blomstrer, når de andre er 
afblomstret. 
Mælkebøtten er en utrolig stærk og sej 
blomst. Vi mennesker prøver at komme dem 
til livs; vi luger og rykker dem op med rode. 

Modets mælkebøtte…
Af sognepræst Käthe Japhetson-Jensen

Men - mælkebøtten lader sig ikke holde 
nede. En dag er der en revne i asfalten, og vi 
aner lidt grønt og gult i sprækken og ved, at 
nu har mælkebøtten vundet - igen. Vi elsker 
mælkebøtten, fordi den er en lille sejlivet 
oprører, et billede på kærligheden og livet 
selv, der finder vej og sætter blomst og spre-
der nye frø midt i alt det planlagte og almin-
delige liv. Faktisk er mælkebøtten en rigtig 
påskeblomst. Skønt vi plejer at sige, at det er 
påskeliljen, der er påskeblomsten. Men på en 
anden måde er det mælkebøtten. For påske-
liljen har vi styr på - den står der, hvor vi 
satte et løg i fjor eller forfjor. Med andre ord 
påskeliljen gror, hvor mennesker vil have det. 
Men mælkebøtten - den har vi ikke styr på. 
Dens frø falder på asfalten og lander blandt 
tidsler og brændenælder. Mange frø går til 
spilde - men rigtig mange finder et sted at slå 
rod for at gro op til næste år. 
Jesus, Guds søn, var på mange måder som 
mælkebøtten - ham havde man heller ikke 
styr på. Han levede sit liv i kærlighedens tje-
neste - og den kærlighed faldt, ligesom mæl-
kebøttens frø, på de umuligste steder og på 
alle mennesker uden undtagelse. Den faldt 
på fattige og foragtede, syge og udstødte, 
ludere og landsforrædere. Jesus helbredte 
sygdomme, han kritiserede dem, der mis-
brugte deres magt, han gav livsmod til dem, 
der havde mistet modet. Til sidst blev det for 
meget for dem, der bestemte; Jesus skulle 
bringes til tavshed, og han blev slået ihjel og 
begravet, og der blev rullet en tung sten for 
graven. Så var man færdig med ham.
Men påskemorgen blev stenen væltet til side; 
Jesus blev oprejst fra de døde. For Guds 

kærlighed kan man ikke slå ihjel og holde 
nede. Guds kærlighed er som mælkebøtten. 
For også Guds kærlighed finder vej gennem 
sten og asfalt, blomstrer og sætter frø og 
giver nyt liv videre. Og der skulle også gerne 
falde et frø af Guds kærlighed ned i vores 
sind og give sig til at spire, så vi får modet til 
at leve vores liv i mælkebøttens tegn.
I mælkebøttens tegn? Ja - vi må bede Gud 
om, at vi allesammen - får mod til ligesom 
mælkebøtten at blomstre og mod til at sætte 
frø og give liv videre til andre.
Et menneskeliv har både gode og hårde tider. 
Der er mange dage, hvor det hele går af sig 
selv. Og der kommer dage, hvor vi bliver 
fyldt af modløshed. Dage, hvor vi synes, at 
der ikke rigtig er noget, der er noget ved. Vi 
stirrer os blinde på begrænsningerne og tør 
ikke prøve mulighederne.
I vores udfordring med den globale flygtnin-
gesituation, kan vi tænke på mælkebøtten. 
For selv om mælkebøtten er blevet tromlet 
ned og dækket med et tykt lag asfalt, bliver 
den ved med at prøve at trænge igennem 
for at lave sin lille sprække, for at komme op 
og blomstre. Jo, vi kan lære meget af den lille 
frække blomst med det gule strithår. Vi kal-
der den fandens mælkebøtte, men vi kunne 
godt omdøbe den til Guds mælkebøtte, for 
der er mere Gud end Fanden i den. Fanden 
står for det onde, modløshed, smålighed, 
misundelse og livslede. Gud, derimod, er 
opstandelsens gud, livsmodets og kærlighe-
dens Gud. Så derfor er det rigtigere at kalde 
den for Guds mælkebøtte.
Den Gud, der skabte mælkebøtten, og som 
skabte os – er opstandelsens, livsmodets, 
tilgivelsens og kærlighedens Gud – som vi 
alle er børn af. Og er vi børn af opstandel-
sens, livsmodets, tilgivelsens og kærlighedens 
Gud, da ved vi også, at alle mennesker, uden 
undtagelse, har lov til at leve sit liv i mælke-
bøttens tegn. Lad os håbe på og bede til, at 
det må blive et godt mælkebøtteår for alle 
mælkebøtter – lad os have modet til at lade 
alle menneskers liv blomstre.
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Søndag den 17. april 2016 kl. 9.00
Ved sognepræst Lili Svinth

Alberte Sommer Nielsen
Ane Sofie Knudsen Kirk
Cecilie Brun
Dane Benjamin Schmidt
Ditte Marie Hosbond Sommer
Emma Julie Sørensen
Ida Daugaard Momme
Johannes Vestergaard Christensen
Karen Provst Andreasen
Klara Øskov Olesen
Line Røgen Hansen
Maiken Thorup Jensen
Malene Jørgensen Gregory
Sofie Mahon Aarup Nielsen
Thilde Lykke Jensen 

Søndag den 17. april 2016 kl. 11.00
Ved sognepræst Käthe Japhetson-Jensen

Matilde Hitz Bøgh
Anders Severin Frandsen
Emma Mollerup Haun
Trine Hyldgaard
Frederik Stubkær Knuth
Cecilie Abildgaard Laugesen
Eline Marie Kudahl Lyngsø
Ane Mertz Lytken
Andreas Bjærge Madsen
Emma Schou Palethorpe
Melissa Schak Popp
Gry Bersang Poulsen
Viktor Wolf Rasmussen
Sasha Schnoor
Mads Vang Therkildsen
Josefine Stensgaard Trip
Anna Maria Molbech Simonsen

Bededag, 22. april 2016 kl. 10.00
Ved sognepræst Cicilie Inge Poulsen

Fie Ushus Bartholomæussen
Lise Grønning Enggaard
Max Milwertz Houmann
Emilie Tolborg Jensen
Freya Svejstrup Kirstein Jensen

Konfirmationer i Hobro kirke 2016 Konfirmationer 
i Hobro Kirke 2017

Marcus Christian Jørgensen
Oliver Norup Nielsen
Clara Thorsager Olsen
Rasmus Vinther Rasmussen
Magnus Oliver Reiter
Mathilde Richter
Anna Skibdal
Tobias Ellehauge Sørensen
Amanda Thorsager
Lucas Bjerring Vindfeld
Emil Stevnsgaard Undall-Berend

Søndag den 24. april 2016 kl. 10.00
Ved sognepræst Kim Legarth

Emil Asp
Christian Kornum Buus
Eline Castel
Emilie Degn Christensen
Emil Ebdrup
Mathias Krogsgaard Gaardsted
Rikke Villingshøj Hald
Malthe Bundgaard Hammer
David Bay Høgenhav
Mads Vammen Jensen
Martin Holm Juul Jensen
Jonas Munk Jepsen
Rebecca Helen Hedegaard Johnston
Anna Brandt Jørgensen
Frederik Brandt Jørgensen
Victor Rårup Jørgensen
Martin Lybek Kannegaard
Julie Nolsøe Knudsen
Sebastian Sønderholm Larsen
Sally Hessellund Overvad
Christoffer Pedersen
Louise Germann Petri
Mads Christian Richter Samuelsen
Julius Melin Sørensen
Frederik Brahe Volmar

Søndag d. 7. maj: 
NV+NØ+ Hobro Friskole
Bededag d. 12. maj:  
SV
Søndag d. 14. maj: 
SØ
Konfirmander fra Solhverv  
efter aftale.
Forklaring:
Hobro Sogn opdelt i

NV: Nordvest
NØ: Nordøst
SV:Sydvest
SØ: Sydøst

Ved tvivl, se hjemmesiden med gadefor-
tegnelse.

Lørdag d. 12. marts 2016, kl. 10:
I et foredrag om formiddagen tager lektor 
Hans Hauge sit opgør med folkekirken, som 
den markante debattør han er. ”Endelig er 
religionskrigen i gang – Folkekirkens frem-
tid”. Sådan lyder titlen på hans foredrag.
Efter frokost kl. 12.30 er der sangtime 
med sognepræst Cicilie Inge Poulsen samt 
den årlige generalforsamling.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole

En tegnefilm fra Disney er ofte ikke bare en 
god historie – men også en lang række gode 
sange. Ved musikgudstjenesten lørdag den 
30. april klokken 14.00 har organist Winni 
Steinicke og sognepræst Kim Legarth fundet 
nogle af de gode sange og historier frem og 
sat dem sammen med historien fra Bibelen. 
Børnekoret glæder sig til at lægge stemmer til 
en helt eventyrelig gudstjeneste – og mon ikke 
også vi allerede nu glæder os til at lægge øre 
til det. ”Når du ser et stjerneskud”, ”Can you 
feel the love tonight”…..

Disney-gudstjeneste

Indskrivning til 
konfirmationsforberedelse 

2016-17:
31. august 2016 kl. 19.00 

i Hobro Kirke.
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Koncerter i Hobro Kirke:

Lørdag den 5. marts kl. 11.00: 
Organist Ole Reuss Schmidt spiller et udvalg 
af Carl Nielsens små præludier og Johann 
Sebastian Bach store Toccata og fuga i F - dur. 
Ole er uddannet på musikkonservatoriet i 
København, og han har siden 1985 været ansat 
som organist ved Korsvejskirken på Amager. 
Han er stifter og leder af Kammerkoret 
Euphonia, som han har lavet koncerter med 
både i ind- og udland. 

Lørdag den 2. april, kl. 11.00: 
Hobro Kirkes Kor synger Gabriel Faurés 
smukke ” Messe Basse”. Messe Basse er en 
kort messe, der i dette tilfælde består af Kyrie, 
Sanctus, Benedictus og Agnus Dei. 
Ved koncerten synges også værker af J. S. Bach, 
Melchior Vulpius og César Franck. Det hele 
dirigeres af Birthe Langdahl

Mandag den 2. maj, kl. 19.00: 
Ved denne koncert optræder korsangerne fra 
Hobro Kirkes Kor som sangsolister. Sangerne 
akkompagneres af Winni Steinicke og Birthe 
Langdahl

Lørdag den 7. maj, kl. 11.00: 
Ved denne koncert spiller organist og kompo-
nist Christian Præstholm egne værker.
Der er næppe en søndag i kirkeåret, hvor der 
ikke i nogle af landets kirker spilles orgelkoraler 

Søndag den 5. juni, kl. 16.00: 
Operasanger Tina Kiberg giver koncert i Hobro Kirke. Tina Kiberg har en flot international karriere og er en 
efterspurgt sopran. Tina Kiberg har bl.a. sunget i Bayreuth som Sieglinde i den samlede opførelse af Wagners 
”Ringen” i årene 1994-98 med stor succes, og i 1995 debuterede hun på Metropolitan operaen i New York, 
hvilket kun bliver tilbudt de rigtig gode sangere. Hun har givet mange koncerter i størstedelen af verden med 
top-dirigenter som James Levine, Claudio Abboddo, Zubin Mehta, Daniel Barenboim og Vladimir Ashkenazy.
Det er således en særdeles velrenommeret verdensstjerne, der gæster Hobro Kirke, med en alsidig koncert 
sammen med organist og pianist Lindy Rosborg. Tina Kiberg vil præsentere os for et varieret og spændende 
program med bl.a. udvalgte partier fra Wagners Wesendonck lieder, Dvoraks bibelske sange og danske 
romancer.  Wesendonck-liderne er oprindelig skrevet for stort orkester, men Lindy Rosborg har med succes 
omskrevet musikken til orgel. 
Det vil blive en uforglemmelig og helt fantastisk oplevelse denne søndag eftermiddag. 
Der vil være en beskeden entré på 100 kr, som betales ved indgangen.

Verdensstjerne i Hobro Kirke

af Christian Præstholm. Ikke så mærkeligt, for 
de mange værker, som Præstholm har begået, 
er blevet ganske populære i kraft af udstråling 
og originalitet.
Præstholm fortæller selv om sine værker:
 ”Hvis jeg skal hæfte ét eneste ord på mine 
mange forskelligartede koralbearbejdelser, 
må det være ordet økonomi. Ikke noget med 
betalingsbalance og valutakurser, men øko-
nomi forstået som konsekvens, stringens og 
optimal udnyttelse af et ofte sparsomt mate-
riale. Jeg skylder i den henseende særdeles 
meget til komponisten J. S. Bach - med ham 
når orgelkoralen som genre sit absolutte høj-
depunkt - 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, kir-
ketonale, modale (som hos f. eks. Duruflé og 
Messiaen), udvidet dur/mol - gerne med ske-
len til romantisk harmonik som den kommer 
til udtryk hos komponister som fx. Brahms og 
Tjajkovskij, forskellige blandingsformer, etc. ”
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. Til daglig er 
han ansat ved Sct. Mortens Kirke i Randers.
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Kunsten at synge i menighedskor
Af Åse Albeck

I disse år opstår der stadig nye kor rundt 
omkring, og sangglæden er heldigvis ikke i afta-
gende. Sang har en positiv effekt på psyken og 
dermed helbred og velvære. Gennem musik og 
sang formidles der følelser og stemninger, det 
ellers kan være svært at give udtryk for.
Siden min gymnasietid har jeg sunget meget i 
forskellige kor, og jeg er glad for og bliver glad 
af at synge!
Efter at have set annoncen for det nye menig-
hedskor vovede jeg mig af sted. De første øve-
aftener var vi ganske få. Birthe Langdahl førte 
den blandede lille flok gennem diverse afslap-
nings- og stemmeøvelser. Sang kræver, som al 
anden kropslig udfoldelse, opvarmning, for at 
præstationen skal blive god!
Efterhånden er antallet af sangere vokset, delta-
gernes forudsætninger er stadig forskellige, men 
Birthe tager udfordringen op! 

Konceptet med 4 øvegange og en gudstjeneste 
et par gange om året passer alle godt. Det er til 
at overskue! Vi har glæden ved at synge og lære 
nye og ældre salmer fælles, og Birthe formår at 
få det til at klinge hæderligt, lader vi os fortælle! 
Små flerstemmige satser til altergang er lidt 
udfordrende!
Generelt er mange kirkegængere lidt usikre, når 
det gælder nyere salmer.
På www.dendanskesalmebog.dk kan man se og 
høre alle numre! At stå på pulpituret og synge 
så højt, stemmen formår, er en god, oplivende 
oplevelse hver gang!
Et andet aspekt er det sociale. Jeg er selv tilflyt-
ter, og det var rart at finde en flok at tilhøre, 
hvor man har en afslappet humor, og hvor alle 
er underlagt samme autoritet!
Det er absolut Birthes fortjeneste, at vi deler 
glæden ved at synge i kor!

Hvert år i marts måned samler Folkekirkens 
Nødhjælp ind til de fattigste mennesker i 
verden. Nogle af pengene går til nødhjælp i 
Malawi. Indsamlingsleder Freddy Alberg var 
i november 2015 på en studietur til Malawi. 
Kom og hør om hvordan den 87 årige 
Mwanas tilværelse er i en fattig landsby, og 
hvad nødhjælpen har betydet for hende. 
Der vil også blive givet indblik i andre projek-
ter lige fra solcelledrevne pumper til spare-
lånekasser.
Freddy Alberg er pensioneret folkeskolelærer 
og indsamlingsleder igennem de seneste 10 
år samt tidligere medlem af menighedsrådet i 
Tiset sogn. 
Vi ses i Hobro Kirkecenter onsdag den 
16. marts 2016 kl. 19.30.

Pensionist - plejehjem 
eller plejemor?

Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng 
i det indre København, at komme til en guds-
tjeneste med nyskrevne tekster og nykompo-
neret musik, at tage dit barn eller barnebarn 
med til babysalmesang eller høre en nonne 
fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, 
så kom til København i Kristi Himmelfarts 
ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København 
vil summe af liv, når den store kirkelige festival 
”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende 
dansk kirkebegivenhed, som af nogen sikkert 
vil være kendt som Danske Kirkedage. Det 
holdes hvert tredje år og hver gang i en ny 

Himmelske Dage

by. Her i 2016 er festivallen henlagt til hoved-
staden, og her har man valgt, at give arran-
gementet navnet ”Himmelske Dage”. Det er 
festivalens ambition at udforske og debattere, 
hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion 
spiller og spiller i fremtidens samfunds- og kul-
turliv, såvel som for den enkelte borger.
Festivalen er et overflødighedshorn af aktivi-
teter, der alle foregår i Indre By i København, 
som udgøres af den gamle middelalderby. 
Nytorv er centrum for de store fællesarran-
gementer og koncerter med både kendte og 
nye navne. Men der vil samtidig være masser 
af arrangementer, at på opdagelse i, rundt i 

byens kirker, forsamlingslokaler og kulturinsti-
tutioner, ligesom organisationer, foreninger, 
kirker og mange andre vil byde på debat, 
samtalesaloner, events, workshops og musik i 
telte rundt omkring på byens pladser. Man kan 
kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde. 
Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle 
aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra 
tidlig morgen til sen aften.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på 
www.facebook.dk/himmelskedage og på www.
himmelskedage.dk, hvor det endelige program 
vil blive offentliggjort primo marts.

Vi ses i Hobro Kirkecenter onsdag den 
16. marts 2016 kl. 19.30.

Menighedskoret 
øver følgende tirsdage i efteråret: 
1. november, 8. november, 15. november, 
22. november og 29. november. Alle gan-
ge fra kl. 19.00 til 20.30. Koret medvirker 
ved højmessen den 4. december kl. 10.15 
(2. søndag i advent)

Foto: Arne Kvist
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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  

Møder

Hobro Missionshus 
www.hobro-im.dk

MARTS 2016

Tirsdag den 1. Møde v/missionær Egild 
Kildeholm Jensen, Rønde. Bedemøde kl. 
19,00 i Imu-lokalet.

Lørdag den 5. Pigefridag.  
(program følger).

Tirsdag den 8. Møde v/sognepræst 
Anders Jensen, Aalborg.

Torsdag den 10. Formiddagshøjskole  
kl. 10,00

Tirsdag den 15. Kredsens bibelkursus  
v/missionær Villy Sørensen, Hammel.

Torsdag den 17. Kredsens bibelkursus v/
pastor Ingolf Henoch Pedersen, Randers.

Tirsdag den 22. Påskemøde v/sogne-
præst Ole Larsen, Aars.

Tirsdag den 29. Bibelkredsaften.

Onsdag den 30. Seniortræf kl. 14,30 v/
pastor emeritus Aksel Breinegaard, 
Randers.

Torsdag den 31. Formiddagshøjskole  
kl. 10,00

April 2016

Tirsdag den 5. Kredsens forårsmøde 
i Grynderup missionshus v/missionær 
Egild Kildeholm Jensen, Rønde.

Tirsdag den 12. Møde v/sognepræst 
ved Sct. Peders Kirke Randers, Kristian 
Vestergaard. Bedemøde kl. 19,00 i Imu-
lokalet.

Tirsdag den 19. Ydremissionsaften  
v/Mette Schwarz og Claus Andersen, 
Cypern.

Torsdag den 21. Formiddagshøjskole kl. 
10,00

Tirsdag den 26. Bibelkredsaften.

Onsdag den 27. Seniortræf kl. 14,30 v/
missionær Poul Erik Hansen, Farsø.

Fredag den 29. Fredagstræf i Hobro mis-
sionshus kl. 18,00

Maj 2016

Tirsdag den 3. Møde v/sognepræst 
Flemming Baatz Christensen, Aarhus. 
Bedemøde kl. 19,00 i Imu-lokalet.

Tirsdag den 10. Møde v/ Pia 
Vestergaard, Randers.

Højskoleforeningen

Mandag den 14.marts: 

Der er møde i kirkecentret kl. 19.30.

Program for aftenen kommer senere.

Tirsdag den 17. Møde v/seniormedar-
bejder Per Weber, Hinnerup.

Tirsdag den 24. Møde v/missionær 
Søren Skovenborg, Hobro.

Onsdag den 25. Seniortræf kl. 14,30 v/ 
pastor emeritus Jørn Andreas Pedersen, 
Bjerringbro

Tirsdag den 31. Bibelkredsaften.
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Gudstjenester

MARTS

 6. Midfaste  (Johs. 6,24-35(37))
  kl. 10.15 Kim Legarth
  Våbenhuskaffe.
  kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen
     
 13. Mariæ bebudelse 
  (Luk. 1,46-55) 
  kl. 10.15 Cicilie Inge Poulsen
  Folkekirkens Nødhjælps    
      husstandsindsamling.

 20. Palmesøndag
  (Mark. 14,3-9 ell. Johs. 12,1-16)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  Børnekoret medvirker.
  kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Konfirmander fra Rosendalskolen
  medvirker.

 24. Skærtorsdag  (Johs. 13,1-15)
  kl. 10.15 Lili Svinth
  kl. 19.00 Kim Legarth

 25. Langfredag
  kl. 10.15 Kim Legarth

 27.  Påskedag  (Matt. 28,1-8) 
  kl. 10.15 Lili Svinth
  KFUM og KFUK i Danmark

 28.  2. Påskedag  (Johs. 20,1-18) 
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  KFUM og KFUK i Danmark

 30. Gud & mad
  Familiegudstjeneste med 
  fællesspisning.
  kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Børnekoret medvirker.  

APRIL 

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

 10.   2. søndag efter påske 
  (Johs. 10,22-30) 
  kl. 9.00 Lili Svinth
  kl. 10,15 Kim Legarth

 17.   3. søndag efter påske 
  (Konfirmationer)
  kl. 9.00 Lili Svinth  
  kl. 11.00 Käthe Japhetson-Jensen

 22. Bededag  
  (Konfirmation) 
  kl. 10.00 Cicilie Inge Poulsen

 24.   4. søndag efter påske
  (Konfirmation)
  kl. 10.00 Kim Legarth 

Lørdag den 30. april 
  kl. 14.00 Disney-gudstjeneste
  Musikgudstjeneste
  

MAJ

 1. 5. søndag efter påske 
  (Johs. 17,1-11)
  kl. 10.15 Lili Svinth 
  
 5.  Kristi himmelfartsdag 
  (Luk. 24,46-53) 
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 
  Folkekirkens ungdomskor
 
 8.   6. søndag efter påske 
  (Johs. 17,20-26)
  kl. 10.15 Kim Legarth  
  KFUMs  Soldatermission

 15. Pinsedag 
  (Johs. 14,15-21)
  kl. 10.15 Lili Svinth   
  Folkekirkens Nødhjælp

 16. 2. Pinsedag 
  (Johs. 6,44-51)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  Pilgrimsvandring efter 
  gudstjenesten  
   Folkekirkens Nødhjælp 

 22. Trinitatis søndag 
  (Matt. 28,16-20
  kl. 9.00 Lili Svinth
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 
   KFUKs sociale arbejde

 29.  1. søndag efter trinitatis
  (Luk. 12,13-21)
  kl. 9.00 Käthe Japhetson-Jensen
  kl. 10.15 Lili Svinth

JUNI

 5. 2. søndag efter trinitatis
  (Luk. 14,25-35)
  kl. 9.00 Lili Svinth
  kl. 10.15 Kim Legarth

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


