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Praktiske
oplysninger

Kære menighed, kære alle

Sognepræst, kirkebogsførende:
Tine Gramm Petersen
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 29 42 05 23, tgp@km.dk
Træffes efter aftale – dog ikke mandag.
Sognepræst:
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
28. februar 2022.
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:
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
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
Se i øvrigt kirkens hjemmeside:
www.hobrokirke.dk og
www.facebook.com/hobrokirke
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Det er faldet i min lod nu gennem to år i denne
spalte at følge coronaen og dens konsekvenser
for kirken. Jeg har skrevet med en deadline ca.
en måned før læseren ser kirkebladet. Sidst
måtte jeg i et sent tilføjet PS henvise til kirkens
hjemmeside.
Nu er situationen en helt anden. Mundbindet
og restriktionerne er alle bortfaldet, men sygdommen hærger. Også kirkens egne medarbejdere har været ramt. Samfundets åbning sker i
en balance mellem hensyn til erhvervslivet og
smittens hærgen, som godt kan virke uoverskuelig og vanskelig at vurdere for os almindelige mennesker. Når dette læses, står det klart
om eksperternes forudsigelser og forventninger holder stik. Er pandemien er klinget af?
Men vi må ikke lade os skræmme. Vi har behov
for at komme ud af vore bobler, blive sociale
mennesker igen og overstå coronafrygten,
hvor alvorlig pandemien så end har været. Vi
må vi vende tilbage til det liv, vi hver for sig
sætter pris på, med det sociale samvær, som
betyder så meget, med de fritidsaktiviteter,
som vi hver især har, vi må se at komme hjemmefra, finde livsgnisten og livsglæden igen og
lade angsten og bekymringerne bag os. Det er
nødvendigt!
Igen ramte coronaen julen, men omikronbølge
blev kirken ikke glemt som sidste år med
den upæne aflysning af julegudstjenesterne.
Arealkravene betød, at vi måtte være 157 i
kirken, og rådets holdning var, at dette måtte
være betingelsen for vore 4 traditionelle
julegudstjenester juleaften. Det viste ikke
at blive noget problem, 182 julegæster ialt.
Juleaftensgudstjeneste-gæsterne tog deres
corona-forbehold, så ingen blev sendt hjem.
Det er vi glade for, selvom det var endnu en
coronaamputeret jul.
Til gengæld blev vores nye tiltag med en nytårsaftensgudstjeneste, som nu er kommet for

at blive, en festlig eftermiddag til stor glæde
for deltagerne, som nyder netop denne gudstjeneste som en stemningsfuld indledning til
Dronningens nytårstale og aftenens familieeller vennenytårsritualer – og det nye år selvfølgelig. For mig personligt er det blevet en
vigtig begivenhed med champagne brus både
musikalsk og i form af boblevand til fælles
nytårslykønskning. Jeg kan kun opfordre til at
komme næste år, eller i år er det jo egentlig.
Kirken er parat med sine normale aktiviteter og
flere vil blive sat i værk i den kommende tid.
Og rådet arbejder normalt:
Som det fremgår andetsteds i bladet, har vores
sognepræst Merete Bøye valgt at sige sin stilling op:
Kære Merete. Det blev kun kort, og vi lærte
dig ikke så meget at kende, fordi du valgte at
gå på forlov for at færdiggøre en række projekter, som betød meget for dig. Det har vi stor
anerkendelse for. Vi må også indrømme, at din
tid her har været en turbulent periode. Vi kan
kun ønske dig held og lykke på din videre vej
og sige dig tak for din tid her ved kirken og i
menigheden.
Men jeg skal også byde en ny medarbejder
velkommen, en kirke- og kulturmedarbejder,
et job, der gennem lang tid har været arbejdet med at udforme stillingsbeskrivelsen for
og finde det rette menneske til i en bunke af
ca. 60 ansøgere. Valget er endt på Pernille
Bojsen-Møller, som tiltrådte pr. 1. jan. Vi byder
dig velkommen og ved, at du allerede er startet, har fået kontor m.m. indrettet i Aldersro og
skal finde dine ben og dit virke i det daglige
og i menigheden. Hvad laver hun så? Det er et
blækspruttejob af undervisning (konfirmander
og minikonfirmander), igangsætning af aktiviteter, varetagelse af forskellige kommunikationsopgaver m.m.m.
Vi glæder os til at se jer igen i mere normale
tider. Hvor har vi savnet det et par måneders
tid!
Mange fortrøstningsfulde forårshilsener
Ole Bent Larsen
Næstformand

PRÆSTENS SIDE

Afsked med Hobro
Vi er glade for den lille epistel, som
sognepræst Merete Bøye har skrevet til
os i anledning af, at hun fratræder
pr. 1. marts i år.
Den indeholder også opmuntring,
taksigelse og hjertesuk.
Vi bringer den uredigeret herunder.
/Ruben Lysemose, konstitueret i
Meretes Bøyes stilling.

Faktaboks

Bibelen indeholder 66 bøger og af dem er de 21
breve, som alle er at finde blandt de 27 bøger i det
Nye Testamente.
De ældste skrifter i NT er breve. Sandsynligvis er
Paulus’ 1. brev til Thessalonikerne det første, som
blev skrevet. Det var før Matthæus, Markus, Lukas
og Johannes’ evangelieskrifter blev nedfældet og
udbredt, og Paulus brugte brevene til at være nærværende ved menighederne, selvom han var fraværende. Han brugte dem selvfølgelig også til at svare
på spørgsmål, undervise modtagerne og ikke mindst
opmuntre dem. Når vi læser fra et nytestamentligt
brev i gudstjenesten, bruger vi udtrykket ”Epistlen
skriver apostlen Paulus” (eller hvem det nu er), og
det skyldes, at et brev kaldes epistel efter det græske/latinske ord for brev.

Efter mange og lange overvejelser har jeg
valgt at opsige min stilling som sognepræst
i Hobro. Jeg vil gerne sige tak til alle dem,
der tog godt imod mig i januar 2020. Det
har især været en glæde at arbejde sammen om børnene med Julemærkehjemmet
og skolen, hvor jeg kun har mødt varme,
entusiasme og stor samarbejdsvilje. Indre
Mission skal have stor tak for deres venlighed og imødekommenhed. Ligeledes
har det været en kæmpe fornøjelse at
undervise de søde, sjove og positivt indstillede konfirmander. Samtalerne, når jeg har
været rundt på husbesøg og sjælesorgsbesøg, har også ofte været givende for mig,
og der er mange fra menigheden, som jeg
kommer til at savne.
Jeg har holdt orlov uden løn i et år, og i
den tid har jeg bl.a. sammen med et par
kolleger samlet og udgivet en prædikensamling til anden tekstrække, I tide og
Utide, som kan købes i de fleste boghandler. Det har været et stort arbejde, og
resultatet er blevet en bred samling prædikener, som har det til fælles, at de taler

lige ud af posen om arvesynd, dom, gudsfrygt og kødets opstandelse. Nu vælger jeg
at opsige min stilling, så jeg kan få tid til at
arbejde på et par andre udgivelser – og til
at være sammen med dem, jeg elsker.
Til sidst en lille bøn. Det er ingen hemmelighed, at de voldsomme restriktioner
i forbindelse med corona er til frustration
for mig. Det har især været hårdt at se kirkegængere blive afvist i kirkedøren, og at
blive pålagt at nægte mennesker at deltage
i deres nærmestes begravelser. Mit håb til
menigheden i Hobro er, at mange vil være
med til at bede for, at restriktionerne må
blive løftet, sådan så ingen mere nogensinde skal møde en lukket dør, når de søger til
kirke, hvadenten de har corona, pest eller
spedalskhed. ”Den, der kommer til mig, vil
jeg aldrig vise bort”, siger Jesus, og sådan
synes jeg også, hans disciple bør sige.
Jeg ønsker alt godt til menigheden i Hobro.
Guds fred til jer alle,
venlig hilsen Merete Bøye
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MEDDELELSER

Byggeriet på Bymarks Allé - Mariagervej
er nu næsten færdig…
Kirkekontorets nye
åbningstider
1. marts 2022

Færdiggørelsen af nybygningen med mandskabs- og kontordel samt garageanlæg er nu
nået så langt, at vi er stillet i udsigt at kunne
påbegynde indflytningen fra uge 8.
Tømrerne er i gang med lofter og indvendige
døre, elektrikerne er ved at trække de sidste
kabler og klar til montering, vvs’erne skal
have varmeanlæg på plads og aktiveret samt
monteret vandhaner og sanitet m.m.
Alarmanlæg og låseautomatik er under
montering. Anlæg til tørring af fodtøj og
beklædning bliver leveret en af de nærmeste
dage og monteres i det lokale, som er blevet
etableret til formålet.
Planlægning og bestilling af inventar til
omklædningsrum er i gang. I frokoststuen
forventer vi at kunne genbruge inventar, som
vi allerede har.

Nedrivning af det eksisterende ”gamle” hus
på Mariagervej 34 er af praktiske og økonomiske grunde koblet sammen med etablering
og befæstelse af de ydre arealer med parkeringspladser, depoter m.m. Dette arbejde
går i gang så snart vi har tømt huset for det
nuværende kontor og mandskabslokaler og
vejret tillader det.
I Kirkegårdsudvalget er vi begyndt at overveje, hvordan vi kan fejre huset og ibrugtagningen. Et forslag om at holde åbent hus i de
nye lokaler en dag i maj-juni måned har indtil
videre skabt interesse i udvalget.
Når den endelige beslutning er taget, bliver
dato og tidspunkt m.m. naturligvis annonceret.
Kirkegårdsudvalget
Jens Peder Pedersen

Kirkekontoret har hidtil haft følgende
åbningstid:
Alle hverdage mandag til fredag fra
kl. 9.00 til kl. 12.30.
Torsdag tillige fra kl. 15.00 til 17.00.
Der er imidlertid meget få der kontakter
kirkekontoret i åbningstiden torsdag fra
kl. 15.00 - 17.00.
Kravet om at kirkekontoret skal have én
sen åbningstid hver uge er tillige bortfaldet.
Menighedsrådet har derfor besluttet at
pr. den 1. marts 2022 bliver åbningstiden torsdag fra kl. 15.00 til 17.00 sløjfet.
ÅBNINGSTIDEN VIL FRA DEN
1. MARTS 2022 VÆRE:
Alle hverdage mandag til fredag fra
kl. 9.00 til 12.30.
Besøg eller lignende på kirkekontoret
udenfor åbningstiden er fortsat en mulighed, men kun når det er aftalt.

Kirke- og kulturmedarbejder ved Hobro Kirke
Pr. 1. januar 2022 er personalet ved Hobro
kirke blevet udvidet med en Pernille. Jeg er
ansat som kirke- og kulturmedarbejder og
skal især tage mig af konfirmandundervisning og særlige arrangementer for alle aldre,
formidling og kommunikation, frivillige og
ikke mindst minikonfirmander, som vi glæder
os meget til at starte op i det nye skoleår.
Skolebørnene i 3.-4. kl. skal have muligheden
for at møde, sanse og fundere over kristendom og kirke og føle sig hjemme i Hobro kirke
og kirkecenter – og hos sognets præster.
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Jeg bor i Kristrup i Randers, hvor min mand er
sognepræst, og har en baggrund som gymnasie- og højskolelærer, teaterlærer, hestetosse
og mor til 4.
Jeg ser i den grad frem til samarbejdet med
menigheden og personalet her i Hobro, og
håber, at I ikke vil tøve med at bruge mig som
sparringspartner. Vi ses i kirken, kirkecentret,
på mit kontor i Aldersrobygningen eller ude i
byen.
Pernille Huus Bojsen-Møller

ARRANGEMENTER
Gud og mad
Kom og vær med! - når vi har familiegudstjeneste den sidste onsdag i månederne februar
og marts, hvor vi mødes i kirken kl. 17 til en
gudstjeneste i børnehøjde og derefter spiser
sammen i kirkecenteret.

Hobro Menighedsråd
Sogneaftener

Gud og Mad onsdag den 23. februar:
Temaet er FASTELAVN!
Vi fejrer gudstjeneste for både børn, voksne,
hekse, mariehøner og hvad I ellers kommer
klædt ud som. Der vil være fællesspisning og
tønder, der skal slås ned.
Hvis du vil hjælpe med at pynte tønderne,
kan dit pynt afleveres senest mandag 21.
februar 2022 på kordegnekontoret. Pernille
og Tine vil så dekorere tønderne med jeres
fine pynt.
Gud og Mad onsdag den 30. marts:
Temaet er FORÅR OG PÅSKE
Maden koster for børn 10 kr. og for voksne
25 kr.
Følg med på hobrokirke.dk, facebook og
vores annoncer i avisen.
Vi glæder os til at se jer!

Simon Aaen

Engang i efteråret havde vi en sogneaften besøg af billedkunstneren Simon Aaen, som
fortalte om sit arbejde med kirkekunst og sit centrale tema, naturen og troen. Det blev
en spændende aften, ikke mindst fordi han havde medbragt illustrerende egne værker
til en mindre kunstudstilling i foredragslokalet. Der kom endda gang i et regulært salg,
og medlemmer af menighedsrådet tog en hurtig beslutning om indkøb af to værker med
bibelsk motiv: den brændende tornebusk og Peters fiskedræt. De hænger nu i det centrale mødelokale i Kirkecentret til glæde for alle besøgende.

Onsdag d. 23. marts viser vi en særdeles god film, nemlig den norske
film ”Håb” om en families takling af
situationen, da moren får en kræftdiagnose. Den foregår over 10 dage i julen.
Filmen fik sidste år Gabrielprisen, som
hvert år uddeles af Landsforeningen af
Menighedsråd. En stor oplevelse venter
alle.

Onsdag d. 20. april kommer sognepræst ved Ribe Domkirke Torben
Bramming og fortæller om hekse i
Ribe, de mange hekseprocesser, som
skete i Ribe på Christian IVs tid. Det er
dramatiske historier, som Bramming
har gravet frem af arkiverne og fortalt
om i sin bog ”Heksene og den perfekte
hofmand” fra sidste år.
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ARRANGEMENTER

Lørdagskoncerter

De populære matinékoncerter fortsætter med følgende gæster:

4. maj

Frihedsarrangement
i Hobro Kirke og Kirkecenter
5. marts hedder koncerten
”Kærlighed og længsel”.
Det er duoen De to Musikanter, bestående af Kirsten Brunbech og Nils
Adrian, som har sammensat et specielt
program med sange om netop kærlighed og længsel.

2. april kommer domorganist Jørgen
Ellekilde fra Budolfi Kirke i Ålborg med
et orgelprogram.
7. maj skal vi høre Hobro Kirkes eget
kor.

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

Vi strikker dåbsklude
Vil du være med?

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag d. 26. febr. kl. 9.30:
Lektor Hans Raun Iversen:
Foredrag om folkekirkens aktuelle
situation.
Lørdag d. 23. april kl. 9.30:
Kirkekunst-tur til Vendsyssel med
Anne Lie Stokbro fra Kunstetagerne.
Tilmelding til Anni Engedal:
anniengedal@hotmail.com

To gange har vi forsøgt at lave et frihedsarrangement på 4. maj-aftenen til minde om befrielsen fra den tyske besættelse. Nu forsøger vi
igen med en frihedsgudstjeneste ved Ruben
Lysemose med et efterfølgende arrangement
i kirkecentreret, kl. 19. Aftenen er ikke færdigforberedt, men der vil være sange og forskellige indslag fra en tid og en begivenhed af
betydning i den danske historiske bevidsthed.
Og lys i vinduerne!
4. maj bør i Danmark være en aften, hvor vi
mindes fred og frihed. Det lægger vi op til her
fra Hobro Kirkes side med denne aften.

Gospelworkshop og gudstjeneste
Vi mødes i
Vestergade 23
fredage kl. 14:
4./3.22 - 8./4.22 og 7./10.22
Mønstre og garn fås på kirkekontoret og hos:
Karin Juul, Enghavevej 15 2. lejl. 6.
Tlf. 50 49 00 27
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Konfirmand-gospelworkshop og gudstjeneste søndag den 27. marts i
Hobro Idrætscenter kl. 16.
Gudstjeneste er om Gud, liv og fællesskab – og hvad signalerer det bedre end den livsbekræftende gospel. Derfor vil konfirmander fra hele provstiet samles søndag eftermiddag den
27. marts i Hobro, hvor de under kyndig ledelse af Gospel Sisters skal øve gospel til den store
gospelgudstjeneste kl 16-17.
Vi håber at se menigheder og forældre. Konfirmanderne får direkte besked om mødetid og
transport af deres præster.

MØDER
APRIL MÅNED:
Tirsdag den 5. Møde v/pens. missionær
Villy Sørensen, Hammel.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 12. Sognepræst
Flemming Baatz Kristensen, Aarhus.
Tirsdag den 19. Møde v/pens. missionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Tirsdag den 26. Bibelkreds.
Onsdag den 27. Seniortræf kl.14.30 v/pens.
missionær Simon Overgaard Pedersen,
Holstebro.

Højskoleforeningen
Tirsdag den 8. marts 2022
kl.19.00 i Hobro Kirkecenter
Sognepræst Troels Laursen:
”I dag skal der sør´me leves”.
Om Benny Andersens specielle univers.
Generalforsamling afholdes efter mødet.
Tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00
Agronom Sigurd Østergaard
”Svin i kultur og sprog”

Hobro Menighedsråd

Hobro Missionshus

Sogneaftener:

www.hobro.indremission.dk

Onsdag d. 23. marts
Filmen ”Håb”
Onsdag d. 20. april
Torben Bramming om hekse
Onsdag d. 4. maj
Frihedsarrangement med
gudstjeneste.
Alle kl. 19.00 i kirkecentret.

Koncerter:

Lørdag d. 5. marts
De to Musikanter: Kærlighed og
længsel
Lørdag d. 2. april
Domorganist Jørgen Ellekilde, Budolfi
Lørdag d. 7. maj
Hobro Kirkes kirkekor
Alle kl. 11.00 i kirken.

Vil du høre mere om tilbuddene hos
Folkekirkens Familiestøtte?
Kontakt: Line Neve Enggaard
Tlf.nr. 24 76 17 91
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

MARTS MÅNED:
Tirsdag den 1. Møde v/fritidsforkynder
Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 8. Aktuel aften
v/generalsekretær i Danmission Kristian
Sloth Pedersen.
Tirsdag den 15. Møde v/pens. missionær
Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Fredag den 18. Fredagstræf i Hobro
Tirsdag den 22. Møde v/pastor emeritus
Ole Larsen, Aarhus.
Lørdag den 26. Pigefridag. Kl. 9.30 - 15.30
Kaffe og rundstykker.
”Det bedste kvindeliv set fra Guds vinkel”
v/Vibeke Sode Hjort.
Frokost.
”Selvværd og selvtillid som kvinde”
v/Psykoterapeut Karina Søndergaard.
Kaffe og afslutning.
Tirsdag den 29. Bibelkreds.
Onsdag den 30. Seniortræf kl. 14.30
v/pens. missionær Søren Skovenborg, Ans.

MAJ MÅNED:
Tirsdag den 3. Møde v/pens. Missionær
Hans Jørgen Hedegaard, Herning.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 10. Møde v/pastor emeritus
Johni Søndberg Madsen, Bjerringbro.
Tirsdag den 17. Møde v/pens. missionær
Jørgen Bloch, Randers.
Tirsdag den 24. Bibelkreds.
Onsdag den 25. Seniortræf kl.14.30
v/missionær Finn Najbjerg, Vinderslev.
Tirsdag den 31. Møde v/sognepræst
Jesper Hornstrup, Skive.
Hvor intet andet er nævnt begynder møderne
kl. 19.30.

Hobro IMU

Redaktion:

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

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

MAJ

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

3. Mariæ bebudelses dag
		(Luk. 1,46-55)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose

1.		2. søndag efter påske
		(Joh. 10,22-30)
		 kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen

13. 2. søndag i fasten
		(Mark. 9,14-29)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose
		
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS 		

10. Palmesøndag
		(Mark. 14,3-9 el. Joh. 12,1-16)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen
		
Hobro Kirkes Ungdomskor deltager

4. Frihedsgudstjeneste
		 kl.19.00 Ruben Lysemose

		SOGNEINDSAMLING

20. 3. søndag i fasten
		(Joh. 8,42-51)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen

14. Skærtorsdag
		(Joh. 13,1-15)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen

8. 3. søndag efter påske
		(Joh. 14,1-11)
		 kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
13. Bededag, konfirmationer
		kl. 9.00 samt kl. 11.00
		Käthe Japhetson-Jensen

26. Dåbsgudstjeneste*
		 kl.10.00 Ruben Lysemose

15. Langfredag
		(Luk. 23,26-49 el. Joh. 19,17-37)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen

27.		Midfaste
		Joh. 6,24-37)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose
		Sommertid begynder

17. Påskedag
		(Matt. 28,1-8)
		 kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
		
KFUM & KFUK I DANMARK

27. Konfirmand-Gospelgudstjeneste
		i Hobro Idrætscenter
		 kl.16.00 Provstiets præster
		Provstiets konfirmander medvirker
		efter forudgående workshop.

18. 2. Påskedag
		(Joh. 20,1-18)
		 kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
		
KFUM & KFUK I DANMARK

22. 5. søndag efter påske
		(Joh. 17,1-11)
		 kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen

24. 1. søndag efter påske
		(Joh. 21,15-19)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose

26. Kr. Himmelfarts dag
		(Luk. 24,46-53)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose

30. Dåbsgudstjeneste*
		 kl.10.00 Käthe Japhetson-Jensen

28. Dåbsgudstjeneste*
		kl.10.00 Tine Gramm Petersen

30. Gud og mad
		Familiegudstjeneste med
		fællesspisning
		 kl.17.00 Ruben Lysemose

Indsamling:
Hvor intet andet er nævnt:
Hobro Kirkes julehjælp.

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

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.

14. Lørdagskonfirmationer
		kl. 9.00 samt kl. 11.00
		Ruben Lysemose
15. 4. søndag efter påske,
		konfirmation
		kl.10.00 Tine Gramm Petersen

29. 6. søndag efter påske
		(Joh. 17,20-26)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen

MARTS
5. Pinsedag
		(Joh. 14,15-21)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

hobro lyntryk - 98 52 46 46

MARTS

