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Praktiske
oplysninger

Kære menighed, kære alle

Sognepræst, kirkebogsførende (vikar):
Ulla Bønløkke Pedersen
Træffes: Søndergade 3, 9500 Hobro
Tlf. 23 44 07 63. ump@km.dk
Træffes efter aftale – dog ikke mandag.
Sognepræst:
Merete Bøye
Vestre Langgade 51, 8643 Ans
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.
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, hkg@mail.tele.dk
Kontortid mandag til torsdag kl. 9.30-12.30
samt fredag fra 9.30 - 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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Også i dette nummer af kirkebladet skal
jeg sige velkommen til en præst. Denne
gang den nye fastansatte præst i Lili Bøgh
Svinths stilling, Merete Bøye, som kommer fra en sognepræstestilling ved Viborg
Domkirke med tjeneste tillige i Tjele og Nr.
Vinge. Merete Bøye er en erfaren dame,
en hyppig debattør og med stor erfaring
i kommunikation på nettet som redaktør
af forskellige websites. I en selvpræsentation ser hun sit teologiske ståsted som
”luthersk/klassisk grundtvigsk”. Alt dette
håber vi at få god gavn af her i Hobro til
glæde for hende selv og menigheden. Vi
byder dig hjertelig velkommen til dit virke
her i sognet og håber, at du hurtigt må
finde dig til rette og få et tilfredsstillende
arbejde her ved kirken og i menigheden.
Velkommen!
Jeg vil også gerne takke alle, som deltog i
den overvældende afsked med Lili Svinth,
både i kirken ved gudstjenesten og bagefter i Kirkecentret, som nærmest sprængte
alle rammer. Jeg tror ikke alle kom med.
Det er meget sjældent, at Kirkecentret simpelthen er fyldt til bristepunktet. En rigtig
god dag, synes jeg, og Lili værdig.
Foråret står for døren efter en nærmest
ikke-vinter. De kirkelige aktiviteter er i fuld
sving nu og fortsætter. Her skal jeg især
lade startskuddet lyde til menighedsrådsvalget. Ja, der skal faktisk være menighedsrådsvalg til efteråret. Den gamle valgform
med en folketingsvalglignende form er
afskaffet i lyset af, at langt de fleste og flere og flere sogne klarede sig ved fredsvalg,
aftalevalg, i realiteten ved fredsommelige
aftaler i sognene mellem de interesserede,
de forskellige kirkelige retninger og inter
essegrupper. Sådan foregik valget i 2016 i
97% af alle sogne. Det er baggrunden for

den politiske ændring af valgformen. En
sådan ændring har været drøftet i mange
år, men først vedtaget i folketinget i april
2018.
Hele valgproceduren er lagt i nøje faste
rammer fra ministeriel side. Der vil således
blive et første oplysende møde allerede
til maj, nemlig tirsdag d. 12. maj over hele
landet. Her vil der blive orienteret om
rådets arbejde generelt, det sidste års
arbejde samt planer for fremtiden, om den
nye valgform og i det hele taget forløbet
frem til valget. Det næste møde bliver det
såkaldte valgforsamlingsmøde d. 15. sept.,
hvor valget af det nye menighedsråd faktisk vil foregå. Dette vil jeg skrive mere om
i næste nummer af kirkebladet. Nu drejer
det sig om det første møde, nemlig d. 12.
maj, som primært vil dreje sig om, hvad det
hele drejer sig, om selve det spændende
arbejde, glæden ved arbejdet og alle aktiviteterne.
Her i Hobro Sogn havde vi egentligt valg
i 2004 og i 2012 med lister fra Venstre,
Socialdemokratiet, Indre Mission og Den
upolitiske Sogneliste. Valgene i 2008 og
2016 var aftalevalg mellem listerne, således at balancerne mellem listerne fra forrige valg blev fastholdt. Alt dette er slut nu.
Så vi står altså her i sognet over for en helt
ny valgform.
For mig er det vigtigt, at mangfoldigheden
er i højsædet, så at et kommende råd dækker de mange holdninger, der er i enhver
menighed, fra de meget kirkeligt engagerede til de vanekristne – og ikke mindst de
traditionsbærende, for hvem kirken er en
del af det at være dansk. I disse nationalt
identitetssøgende tider er det det ikke
mindst vigtige. Den danske folkekirke er en
central del af det at føle sig dansk sammen
med sproget, kongehuset og dygtige danske sportsfolk. Den danske folkekirke er i
det perspektiv en ganske central del af det
danske samfund.
Vi ses d. 12. maj.
Ole Bent Larsen
Næstformand

PRÆSTENS SIDE

Den frygt som giver mod
Af sognepræst Merete Bøye

Så fik hebræernes jordemødre – den ene hed Shifra, den
anden Pua – den besked af egypterkongen: ”Når I forløser
hebræerkvinderne, skal I holde øje med de to sten; er det en
dreng, skal I dræbe ham, er det en pige, kan hun få lov at
leve.” Men jordemødrene frygtede Gud og undlod at gøre,
hvad egypterkongen havde befalet dem; de lod drengene leve.
2. Mos. 1. 15-17
I fortællingen om Moses hører vi om de to jordemødrene, som
nægtede at kaste de små hebræiske drengebørn i Nilen, ikke
fordi de elskede Gud eller fordi de ikke kunne bære at gøre børnene ondt, men ”fordi de frygtede Gud”. Shifras og Puas gudsfrygt frelste med andre ord de små drenge fra døden.
Er det ikke en mærkeligt ting, at Bibelen fortæller os, at vi skal
frygte Gud? Skal vi da gå og være bange for, at vores kærlige Far
i Himlen vil gøre os ondt? Nej, sådan skal det slet ikke forstås.
Men vi lærer også, at Gud er dommer over levende og døde.
Hvis det er Gud, der dømmer vores gerninger og sindelag, så
vil man naturligvis frygte ham. Sådan frygter man også en menneskelig dommer i en retssal, hvor man er stillet for retten. Og
omvendt: Hvis Gud ikke dømmer os, så er der heller ingen grund
til at frygte ham. Så kan vi gøre som vi vil; så gælder Guds lov
ikke, og heller ikke det dobbelte kærlighedsbud, som hele loven
som bekendt hviler på. Buddet om, at du skal elske Gud og din
næste.
Vi frygter typisk folk, der har mere magt og myndighed, end vi
selv har. Jo mere mægtig, man er, des mere frygtet er man også.
Men den mægtigste af alle er Gud. Derfor er der kun én måde,
man kan blive fuldstændig frygtløs over for alle verdens mægtigste mænd, og det er ved at frygte Gud. Shifra og Pua frygtede
Gud, derfor gjorde de Guds bud og frelste de de hebræiske
babyer. De andre jordemødre frygtede Farao, derfor gjorde de
Faraos bud og druknede de små drenge.
Det var jordemødrenes frygt for Gud, der befriede dem for deres
frygt for den egyptiske hersker. Gudsfrygt er således en frisættende følelse. Den sætter os fri fra den snærende frygt, som vi
ellers kan have for verdens magtfulde mennesker.

Det er ikke kun Det gamle Testamente, der vil lære os at frygte
Gud i stedet for mennesker. Jesus siger det samme: ”Frygt ikke
dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men
frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt
i Helvede.” (Mt.10.28)
Vi har i lang tid gemt gudsfrygten væk og i stedet fokuseret
ensidigt på kærligheden til Gud. Det er naturligvis ganske nødvendigt at tale om kærlighed, når vi taler om Gud, for vi hører i
Johannes’ første brev, at ”Gud er kærlighed” og i 1. Korinterbrev,
at kærligheden er det største af alt. Men denne tale om kærlighed må ikke få os til at glemme, hvem Gud er. Gud er ikke et
skrøbeligt væsen, der har brug for vores bekymrede omsorg og
skærmende arme. Selvom han fødtes i verden som et lille menneskebarn, så tag ikke fejl af ham, for dette barn er himmelkongen, som har al magt på jorden og i himlen. Dette barn er Gud.
Holder vi os Guds væsen for øje, så forstår vi, hvordan vi må
frygte og elske ham på én gang. Det forklares godt i C.S. Lewis’
børnebøger om fantasilandet Narnia, hvor Jesus kendes som
en stor løve, der hedder Aslan. I den første bog får vi forklaret,
hvem Aslan er, gennem denne dialog mellem en indbygger i
Narnia og fire børn, der er kommet til landet fra England via en
magisk passage:
”Aslan er en løve – løven, den store Løve.”
”Åh”, sagde Susan, ”Jeg troede, han var et menneske. Er
han nu helt ufarlig? Jeg vil nok være ret bange for at træffe
en løve.”
”Ufarlig? Hvem sagde, han var ufarlig? Selvfølgelig er han
ikke ufarlig. Men han er god. Han er Kongen, skal jeg sige
dig.”
Gud er ikke ufarlig, men han er god. Derfor skal vi frygte og
elske Gud, vores himmelske konge. Og når vi gør det, så finder
vi, at vi kan slippe al vores jordiske frygt og bekymring og trygt
handle som de modige jordemødre i Egypten. Læg forresten
mærke til, at den mægtige Faraos navn slet ikke nævnes i historien om Moses. Vi husker ikke faraoens navn, men vi husker jordemødrenes. Shifra og Pua. Fordi de frygtede Gud.
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MEDDELELSER 

ARRANGEMENTER

Konfirmantioner i Hobro Kirke 2020
Bededag d. 8. maj 2020 kl. 9.00
ved sognepræst Ulla Bønløkke Pedersen
Albert Salling Brügmann
Alexander Dahl Berggren
Alexander Thostrup Koldbæk Vad
Astrid Ingvardsen Klokkerholm
Benjamin Drap Vetter
Casper Korsbæk Breum
Daniel Arno Larsen Schöpf
Emil Kristensen
Freya Sofie Jensen
Guðrun Pólsdóttir
Gustav Vedel Horsøe
Isabella Sofia Neergaard Angelou
Mathias Søgaard Schaltz
Mathilde Arentzen-Wetter
Nellie Vad Bisgaard
Oliver Holm Vinther
Oliver Overgaard Kjær
Siff Bay Kampmann
Simon Walter Leif Schöpf
Thejs Lykke Jensen
Tim-Johan Lundquist Christensen
Victoria Dahl Berggren
William Daugaard Bjørn
Zhasmin Bech Madsen

Lørdag den 9. maj 2020 kl. 11.00
ved sognepræst Merete Bøye
Andrea Bjertrup Jensen
Anna Vith Keller
Astrid Myllerup Vester
Carla Sofie Haudrum Jacobsen
Cecilie Villum Bartholomæussen
Elias Børgesen Siegumfeldt
Felix Wengel Bøgh
Fie Schønwandt
Frederikke Lægaard Møller
Johanne Rømsgaard
Karla Rod Andersen
Lasse Rasmussen Høvik
Lærke Bredal Mørk Christensen
Marie Buus Bendixen
Marie Sand Johnsen
Mikkel Nedergaard Rasmussen
Mikkel Østergård
Oskar Trend Madsen
Rasmus Krogsgaard Gaardsted
Sara Gilling-Iskov
Signe Sand Johnsen
Silje Ahm Grundtdal Jeppesen
Sofie Stisen Manø

Bededag den 8. maj kl 11.00
ved sognepræst Käthe Japhetson-Jensen
Anton Thorbjørn Nielsen
Asger Østergaard Kristensen
Benjamin Nielsen Frank
Chaniphorn Sønderby
Emil Lykkegaard Rasmussen
Frederik Haugaard Jensen
Gabriella Garcia Pedersen
Johannes Gjerde Sörensen
Klara Zaar Nielsen
Løkke Allemann Bach Larsen
Mathias William Skødt Bødker
Mikkel Magnus Pedersen
Mikkel Marius Hansen
Mille Elbækgaard Brandt Mørch
Noah Bangsgaard Degn
Silje Iversen Gilberg
Villads Veng Borup

Søndag den 10. maj kl 10.00
ved sognepræst Käthe Japhetson-Jensen
Alexander Mohr Christiansen
Amalie Victoria Hedehus
Anna Møller Bjerre
Caroline Friche Bjerre
Charlie Bloch Johnson
Emil Skov Pedersen
Freja Palsgaard Andreasen
Jónatan Christopher Schubart Nielsen
Julie Jul Aldahl
Lucas Guldhammer Larsen
Malte Palsgaard Andreasen
Malthe Brøndum Wangsøe
Mikkel Boye
Mille Meldgaard Frandsen
Nikoline Mathilde Virenfeldt Bork
Patrick Tarp Hansen
Roham Haji Hadi Naghash
Sebastian Vissing Nielsen
Victor Sørensen
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4. maj
Gudstjeneste og Sogneaften

Frihedsfest i
Hobro Kirke og Kirkecenter

Den 4. maj 2020 kimer kirkeklokkerne i Hobro
Kirke til en gudstjeneste i anledningen af 75
året for Danmarks befrielse. Gudstjenesten er
ved provst Jørgen Pontoppidan. Dernæst er
der fællessang og kagebord i Kirkecenteret,
hvor Jørgen Pontoppidan som både provst
og politiker tager temperaturen på demokrati
og frihed her trekvart århundrede efter at
frihedsbudskabet lød i radioen klokken 20.36
fra BBC. Vi vil genhøre Frihedsbudsbudskabet
” Her er London…” og glæder os til at nyde
denne skælsættende forårsaften i fællesskab,
hvor vi med lys i vinduerne vil synge salmer
og sange ledsaget af Menighedskoret og
akkompagneret af organist Birthe Langdahl.
Der vil være oplæsning af et par af de ikoniske
beredskabsdigte fra den illegale litteratur og
vidneberetninger.

MEDDELELSER / ARRANGEMENTER M.M.
Ny præst i Hobro
Af sognepræst Merete Bøye
Jeg er født og opvokset i Århus. Mine forældre var engageret i forskelligt kirkeligt børnearbejde omkring Langenæskirken, hvor jeg kom med
til både spejder, kor, skak og blokfløjte foruden selvfølgelig søndagens
gudstjeneste. Gudstjenesterne var helt almindelige med gamle salmer og en lang prædiken, som jeg sjældent begreb. Men jeg holdt af at synge med på de mystiske salmer og
lytte til ordene, som jeg kunne fornemme var vigtige, selvom jeg ikke forstod dem.
Kirkeligt er jeg er en klassisk, konservativ, luthersk præst, som har Bibelen og bekendelsesskrifterne som det selvfølgelige udgangspunkt for min teologi.
Jeg blev præst i 2002, og desuden har jeg i en periode arbejdet som journalist på folkekirken.dk. Udover at være sognepræst er jeg redaktrice på tidsskriftet Nyt Babel (nytbabel.dk)
og synger i duoen The Beautiful Losers. Og så er jeg gift og har tre børn på 18, 15 og 7 år.
Nu glæder jeg mig til at slå rod som præst i Hobro, og til at lære sognet og menigheden at
kende. Jeg kommer gerne på husbesøg, og jeg drikker både kaffe og te.

Pinsevandring 2. pinsedag den 1. juni 2020
Dagen begynder med gudstjeneste i Hobro
Kirke kl. 10.15 ved sognepræst Käthe
Japhetson-Jensen.
Efter gudstjenesten vil vi begynde vores
vandretur. Ruten er ca. 10 km. lang fra Hobro
Kirke til Døstrup Kirke. Efter 5 km holder vi
alle frokostpause og nyder den medbragte
madpakke. Vandreturen fortsætter derefter
til Døstrup Kirke. Der er kørelejlighed de sidste 5 km, hvis man ønsker det. Fra Øls Kirke
kommer der også vandrere til Døstrup Kirke.

Her samles vi alle til samvær omkring eftermiddagskaffe og en afsluttende andagt.
Der er mulighed for at køre med bus fra
Døstrup Kirke tilbage til Hobro Kirke.
Det er gratis at deltage, og der er ingen
tilmelding.
Medbring selv madpakke
og drikke til frokost.
Alle er velkomne til
at vandre med.

Sæt fokus på familiens trivsel i foråret
Vejen videre efter skilsmisse

Plej jeres parforhold

Redskaber til en god hverdag for
dig og dine børn efter skilsmissen.
5 aftener over 4 måneder

Styrk jeres parforhold til
gavn for jeres børn. 2 dage
+ 2 aftener

Arden. Start onsdag
d. 8.4. kl. 17-21

Hadsund. Start fredag-lørdag
d. 6.-7.3. kl. 9-16

Få en forældreven
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen. Er der noget
i din hverdag i familien, som du ikke ved, hvordan du skal gribe fat i?
Kontakt din lokale koordinator Lone Bøgh på tlf. 24 76 17 91 eller
loboe@km.dk til en uforpligtende snak om, hvordan vi kan bakke dig op.

Find alle tilbud på

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Værtsfamilier
søges
Hobro Kirke får besøg af
Christophorus-Kantorei den 7. – 8.
juni. De 45 sangere synger koncert i Hobro Kirke søndag den 7.
juni kl. 16.00, hvorefter korsangerne skal spise og overnatte i Hobro.
Mandag den 8. juni kl. 7.00 er der
morgenmad for alle i Kirkecentret.
Vi søger værtsfamilier til at huse
de 45 sangere, som også taler fint
engelsk.
Kontakt organist Birthe Langdahl
på mobil 5130 5070
(læg gerne en besked) eller
langdahl.birthe@gmail.com

Vi strikker dåbsklude
Vil du være med?

Næste gang vi
mødes er i
Vestergade 23:
Fredag d. 27. marts 2020 kl.14
Fredag d. 24. april
2020 kl.14
Fredag d. 9. oktober 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

Hvem er
grevinde
Danner?
Horeunge, figurantinde,
elskerinde, mor, kongens kone, ikke adelig,
forhadt af borgerskabet, folkeligt populær,
godsejer, Jægerspris, mæcen, kvindepolitisk ikon, ja, hun er det hele.
Alt dette fortæller lektor Ole Bent
Larsen om d. 18. marts kl. 19 i Hobro
Kirkecenter.

Gud & Mad
Så er der igen mulighed for at komme til
børnegudstjeneste. Forårets Gud & Mad
bliver onsdag d. 25. marts kl. 17.00.
Gudstjenesten er ved Ulla Bønløkke
Pedersen, og temaet bliver forår og påske.
Organist Winni Stenicke og Ungdomskoret
medvirker. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Kirkecenteret. Maden koster
for børn 10 kr. og for voksne 25 kr.
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ARRANGEMENTER
Matinéer i Hobro Kirke:
Lørdag den 7. marts kl. 11.00:
Guitarist Ole Dusgård har rundet 2000 koncerter og fejrer sit jubilæum med en serie af koncerter i kirker og musikforeninger, hvor
han tidligere har været. Ole har således før spillet i Hobro Kirke.
Temaet er ”musik jeg kan li”. Klassisk guitarmusik og danske sange.
Musikken vil spænde over en periode på næsten 300 år, med
både Bach og spanske guitarstykker, hvis stemning fint kommer til
udtryk på netop guitar.
Carl Nielsen har lavet mange fine melodier til danske sange, som
Ole Dusgård vil synge til eget akkompagnement.
Ole har studeret i 10 år på musikkonservatoriet, der blev afsluttet
med solistklasse. Han har udover mange solokoncerter også spillet kammermusik, spillet
med symfoniorkester og sammen med kor. Ligeledes også jazzmusik.
Lørdag den 4. april kl. 11.00:
Hør et stort uddrag af Pergolesi´s Stabat Mater i
Hobro Kirke. Medvirkende er sangerne Theresa
Lundquist French og Marie Keller Sørensen samt
organist Birthe Langdahl.
Det er blevet sagt, at var Giovanni Battista
Pergolesi ikke død af tuberkulose i en alder af 26
år, var han blevet en lige så stor komponist som
Mozart.
Han blev uddannet ved konservatoriet i Napoli og virkede som kapelmester hos forskellige fyrster, indtil han trak sig tilbage som munk i cappucinerklostret i Pozzuoli. Her komponerede han sine to sidste værker, Salve Regina og Stabat Mater.
Pergolesi var dødsmærket fra fødslen. Han blev konfirmeret, da han var 15 måneder
gammel. Det gjorde man kun, når barnets liv var i overhængende fare. Måske er det
bevidstheden om dødens nærhed, der satte den unge, febersyge komponist i stand til
at give sekvensen Stabat Mater om Marias sorg, da hun står ved foden af korset, en så
afklaret tolkning
Værket blev bestilt til at afløse Scarlattis Stabat Mater til opførelse Langfredag i Napoli.
Det er langfredagsmusik - om død og smerte. Alligevel er der plads til håb og forsoning.
Nogle af værkets 12 satser er nærmest opera. Der er megen lidelse, men ind imellem
sprudler det af glæde over den kommende herlighed. Døden er for Pergolesi ikke ubetinget den sidste fjende. Det er også udfrielse. Det afsluttende ”Amen” handler ikke om død
og lidelse, men om fuldendelse.
Pergolesi´s musik er enkel og klar. De elegante, ekspressive arier og duetter er kendetegnet ved deres store melodiske sødme, og mange af satserne er rene ”hits”.
Lørdag den 2. maj kl. 11.00:
Hobro Kirkes Kor, dirigeret af Birthe
Langdahl, synger værker af bl.a.
Mendelssohn, Hamburger og Åhlen.
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Læs Bibelen sammen
Vi læser den kommende søndags prædikentekst og hjælper hinanden med at forstå
teksten ind i vore liv og sammenhænge, til
fornyet glæde og inspiration
Der er ikke bestemte forudsætninger eller
forberedelser for at deltage, og man kan frit
møde op. Der er bibler til rådighed
Tid og sted: 5. og 19. marts, 2. og 16. april
kl. 19-20 i Huset Aldersro, Vestergade 23.

Sang for dagplejebørn
og vuggestuebørn
I september og oktober havde vi endnu
engang fornøjelsen af en masse skønne
børn til dagpleje- og vuggestue sang i
Hobro Kirke.
Hos mange børn vækker musik glæde.
Den kan give sammenhold, skabe stemninger, påvirke humøret m.m. Musik går
lige i hjertet. Til dagpleje- og vuggestuesang synger, danser og leger vi. Vi har en
fantastisk sang og salmeskat, som børnene her får del i. Derudover lærer de det
smukke kirkerum at kende.
Vi vil gerne takke alle dagplejerne og vuggestuerne for deres deltagelse og invitere
til et nyt forårsforløb fra d. 7. april - d. 5.
maj. Yderlige informationer kommer via
kirkens hjemmeside samt direkte besked
til dagplejer og vuggestuer.
Vi glæder os og håber på at se så mange
som muligt.

MØDER
Hobro Menighedsråd
Arrangementerne finder sted i Hobro Kirke
center kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.
18. marts: Ole Bent Larsen: ”Hvem er grevinde Danner?”
4. maj: Befrielsesarrangement - omtalt
andetsteds i bladet. Kl. 19 i Hobro Kirke.
2. pinsedag den 1. juni: Pinsevandring
Tirsdag d. 12. maj 2020: Orienterings
møde om valg til menighedsråd 2020
kl. 19 i Hobro Kirkecenter.

Højskoleforeningen
Mandag den 23.marts 2020 kl.19.00:
Agronom Sigurd Østergaard:
”Svin i kultur og sprog”.
Efter mødet afholder Højskoleforeningen sin
årlige generalforsamling.
Alle møder foregår i Hobro Kirkecenter,
og starter kl. 19.00.

Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
MARTS MÅNED
Tirsdag den 3. Møde v/pens. missionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 10. Møde v/missionær
Jørgen Bloch, Randers.
Tirsdag den 17. Bibelkursus i Hobro
Missionshus v/pens. missionær Villy Bjørslev
Sørensen, Hammel
Torsdag den 19. Bibelkursus
v/Bernhardt Peter Hansen, Tommerup.
Tirsdag den 24. møde v/sognepræst
Kristian Vestergaard, Randers.
Onsdag den 25. Seniortræf kl. 14.30
v/pens. missionær Preben Hansen, Nibe.
Tirsdag den 31. Bibelkreds.

14. marts kl. 10.00:
Islændingesagaernes verden
Foredrag v. lektor Annette Lassen,
Københavns Universitet. Efter frokostpausen vises et afsnit af Njals Saga. Dagen
slutter med generalforsamling kl. 13.30.

APRIL MÅNED
Tirsdag den 7. Påskemøde v/cand. theol.
Professor Kurt E. Larsen, Aarhus.
Bedemøde kl. 19.00
(Påskeugen)
Tirsdag den 14. Forårsmøde i Grynderup
missionshus v missionær
Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Tirsdag den 21. Møde v/pastor emeritus Allan
Graugård, Silkeborg.
Tirsdag den 28. Bibelkreds.
Onsdag den 29. Seniortræf kl. 14.30
v/pens. missionær Søren Skovenborg, Ans.

18. april kl. 10.00: Kunstudflugt med
Anne Lie Stokbro
Den kunstfaglige medarbejder ved
Kunstetagerne i Hobro vil tage os på en
bustur rundt til en række himmerlandske
kirker med moderne kirkekunst. Der er
arrangeret frokost på Als kro.
Afgang kl. 10.00 fra kirkecentret og tilbagekomst ca. 16.00 sammesteds.

MAJ MÅNED
Tirsdag den 5. møde v/sognepræst Flemming
Baatz Kristensen, Aarhus.
Emne: Et liv i Bønnens skole.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 12. Møde v/sognepræst
Per Rasmussen, silkeborg.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole

Tirsdag den 19. Møde v/pastor emeritus
Frede Møller, Ans.
Tirsdag den 26. Bibelkreds.
Onsdag den 27. Seniortræf kl. 14.30
v/pens. missionær Henri Alex Jensen,
Silkeborg.
Hvor intet andet er nævnt, er møderne i
missionshuset kl. 19.30.

Vil du høre mere om tilbuddene hos
Folkekirkens Familiestøtte?
Kontakt Lone Bøgh, Koordinator i
Folkekirkens Familiestøtte
Mobil: 24 76 17 91
Mail: loboe@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

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
samt Karin Juul.
Deadline for næste blad: 1. maj 2020.
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GUDSTJENESTER
MARTS

APRIL

MAJ

1. 1. søndag i fasten
		 (Luk. 22,24-32)
		 Kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
		
Kirkekaffe

4. Dåbsgudstjeneste
		 Kl.12.00 Käthe Japhetson-Jensen

2. Dåbsgudstjeneste
		 Kl.12.00 Ulla Bønløkke Pedersen

5. Palmesøndag
		 (Mark. 14,3-9/Johs. 12,1-16)
		 Kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
		
Kirkekaffe
		
Menighedskoret medvirker

3. 3. søndag efter påske
		 (Joh. 14,1-11)
		 Kl.10.15 Ulla Bønløkke Pedersen
		
Kirkekaffe

7. Dåbsgudstjeneste
		 Kl.12.00 Merete Bøye
8. 2. søndag i fasten
		 (Mark. 9,14-29)
		 Kl.10.15 Merete Bøye
		
Folkekirkens Nødhjælps
		husstandsindsamling

9. Skærtorsdag
		 (Johs. 13,1-15)
		 Kl.10.15 Merete Bøye

15. 3. søndag i fasten
		(Johs.8,42-51)
		 Kl.10.15 Ulla Bønløkke Pedersen

10. Langfredag
		 (Luk. 23,26-49/Joh. 19,17-37)
		 Kl.10.15 Ulla Bønløkke Pedersen

21. Konfirmandgudstjeneste
		 Kl.13.00 Käthe Japhetson-Jensen

12. Påskedag
		 (Matt. 28,1-8)
		 Kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
		
KFUM og KFUK i Danmark

22. Midfaste
		 (Johs. 6,24-35(37))
		 Kl.10.15 Merete Bøye
25. Gud & Mad
		 Familiegudstjeneste med
		fællesspisning.
		 Kl.17.00 Ulla Bønløkke Pedersen
		
Ungdomskoret medvirker
29. Mariæ bebudelse
		 (Luk. 1,46-55)
		 Kl.10.15 Ulla Bønløkke Pedersen
		
Ungdomskoret medvirker
		
Sommertid begynder

13. 2. Påskedag
		 (Johs. 20,1-18)
		 Kl.10.15 Ulla Bønløkke Pedersen
		
KFUM og KFUK i Danmark

4. 4. maj-gudstjeneste
		 Kl.19.00 Jørgen Pontoppidan
8. Bededag, konfirmationer
		 Kl. 9.00 Ulla Bønløkke Pedersen
		 Kl.11.00 Käthe Japhetson-Jensen
9. Lørdagskonfirmation
		 Kl.11.00 Merete Bøye
10. 4. søndag efter påske,
		konfirmation
		 Kl.10.00 Käthe Japhetson-Jensen
17. 5. søndag efter påske
		 (Johs. 17,1-11)
		 Kl.10.15 Ulla Bønløkke Pedersen

19. 1. søndag efter påske
		 (Johs. 21,15-19)
		 Kl.10.15 Merete Bøye

21. Kristi himmelfartsdag
		 (Luk. 24,46-53)
		 Kl.10.15 Merete Bøye
		
Folkekirkens ungdomskor

26. 2. søndag efter påske
		 (Johs. 10,22-30)
		 Kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen

24. 6. søndag efter påske
		 (Johs. 17,20-26)
		 Kl.10.15 Ulla Bønløkke Pedersen
31. Pinsedag (Johs. 14,15-21)
		 Kl.10.15 Merete Bøye
		
Folkekirkens Nødhjælp

Dåbsgudstjeneste bortfalder hvis
der ikke er tilmeldt børn til dåb.

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.

1. 2. Pinsedag (Johs. 6,44-51)
		 Kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
		
Pilgrimsvandring
		
Folkekirkens Nødhjælp

hobro lyntryk - 98 52 46 46

JUNI

