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Vakant

Organist og kantor: Birthe Langdahl 
Tlf. 51 30 50 70. langdahl.birthe@gmail.com
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Tlf.  61 63 09 77. w.steinicke@mail.dk 

Kirketjener: Ghita Steffensen 
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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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Praktiske oplysninger
Når I læser dette, har 
vi d. 28. jan. fået ind-
sat sognepræst Tine 
Gramm Petersen som 
ny sognepræst her i 
Hobro Sogn med funk-
tionen som kirkebogs-
førende samt tjeneste i 
Arresten. Det skete ved 

en speciel højtidelighed ved højmessen med 
efterfølgende sammenkomst i Kirkecenteret. 
En rigtig festdag.

Hele ansættelsesproceduren har fyldt rigtig 
meget i den sidste tid af menighedsrådets 
arbejde. For alle menighedsrådsmedlemmer 
er der ingen tvivl om, at det at få mulighed 
for at være med til ansættelse af en præst 
er det ædleste og mest spændende arbejde. 
Det siger alle, selvom nogle af rådets med-
lemmer har prøvet det flere gange. Her 
træder det folkelige demokrati virkelig i funk-
tion, for indstillingen af en nr. 1 og en nr. 2 er 
menighedsrådets suveræne ret. Den kan dog 
underkendes af biskop og Kirkeministerium.

Lovgivningen fastlægger en detailleret proce-
dure for, hvordan et præstevalg skal foregå. 
Provsten er garant for, at det foregår, som 
det skal. Derfor er han rådgiver for menig-
hedsrådet og kontrollerer, at tingene foregår, 
som de skal. Fra opslag af stilling til den ende-
lige indstilling til biskoppen, som foretager 
det fornødne over for Kirkeministeriet. 

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

Kære menighed, kære alle

Udnævnelsen skal helt op på ministerielt 
niveau, fordi der er tale om en såkaldt tjene-
stemandsstilling, hvor det dog ikke længere er 
Dronningen, der udnævner som i gamle dage, 
men det ændrer dog ikke det formelle.

Hvor kommer vores ny sognepræst fra? 
Tine Gramm Petersen kommer fra en sog-
nepræstestilling ved Brøndbyvester Kirke i 
Københavns Vestegn og er også uddannet i 
København, så det er et helt andet miljø og 
en anden mentalitet, hun kommer til her i 
Hobro. Den udfordring, ligesom arbejdet i 
det hele taget, byder vi hende velkommen til. 
Må arbejdet, udfordringerne, glæden blive til 
en berigende tid! Der er nok at tage fat på.

Vi har nu tre kvindelige præster. Kvinderne 
har i meget høj grad taget dette job til sig i 
det danske samfund. Selvom man kunne have 
ønsket sig en anden kønsfordeling, så er det 
endt sådan med de ansøgninger og vilkår, der 
nu engang var. Der er mange interesser og 
hensyn at varetage ved valget af en ny præst, 
men man er nødt til at vælge den bedst 
egnede i det faktiske ansøgerfelt – det er 
hvert enkelt menighedsrådsmedlems ansvar. 
Og det ansvar har vi taget på os.

Tine Gramm Petersen er ansat som såkaldt 
kirkebogsførende sognepræst, det vil i prak-
sis sige, at hun har det overordnede ansvar 
for kirkebogsføringen, dvs. registreringen af 
fødsler, kirkelige handlinger og dødsfald. I rea-
liteten er det kordegnen, der laver hele det 
praktiske arbejde. Arresthusarbejdet har i en 
årrække været tilknyttet en af præsterne ved 
Hobro Kirke og er selvfølgelig en helt speciel 
udfordring og opgave.

Ellers er foråret startet med de mange 
kendte aktiviteter med mødeaftener, lørdags-
koncerter, babysalmesang, minikonfirmander 
osv. Alt dette glæder vi os til at byde velkom-
men til.

Ole Bent Larsen, næstformand

Foto: Arne Kvist
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Paaske-Lilien blev sandsynligvis skrevet 
i påsken 1817. Digtet blev trykt i andet 
bind af Danne-Virke, der udkom samme 
år. Digtet indeholder bibelhenvisninger, 
allusioner til digteren selv, hans samtid, 
Jesus Kristus og Saga, historiens muse. Det 
kristne menneske skal, ifølge Grundtvig, 
styrke sin tro ved at studere de kristne 
trosfællers overleverede historier. Dette er 
grunden til, at Saga er inddraget så meget i 
digtet. Digtet fungerer som en tidsrejse, da 
det undervejs veksler mellem nutid, fortid 
og fremtid.

Paaske-Lilien begynder med, at digteren stil-
ler påskeliljen nogle, på overfladen set, hån-
lige spørgsmål. Blomsten er her en allegori 
for digteren selv. Læseren forstår hurtigt, 
at blomsten er digteren særligt kær, da den 
er det påskeminde, som bor i hans hjerte. 
Dette påskeminde er Jesus Kristus, der led 
for vores skyld ved påsketid, og påskeliljen 
ændrer sig til at være et billede på Kristus. 
Efter digteren har slået fast, at blomsten 
er af stor værdi for ham, begynder han og 
blomsten at dele karakteristika.

I sin oprindelige form består digtet af 21 
strofer. Digteren begynder at tvivle på sin 
egen og Kristi betydning i strofe syv, og det 
afgørende i resten af prologen (strofe 1-13) 
er, om opstandelsen virkelig fandt sted, for 
uden den har hverken digteren eller Kristus 
betydning.

Grundtvig så ikke sig selv som salmedigter, 
da han skrev dette digt. Paaske-Lilien blev 
ikke skrevet med henblik på nogensinde 
at skulle synges, og der gik næsten 100 
år før komponisten Carl Nielsen satte 
melodi til salmen Påskeblomst! Hvad vil du 
her. Denne påskesalme er en forkortet 

Grundtvigs 200-år gamle påske-evergreen
 Af sognepræst Tine Gramm Petersen 

version af digtet, og i 1953 blev den optaget 
i Den Danske Salmebog. I dag er de seks 
udvalgte og redigerede strofer i Den Danske 
Salmebog, på nær slutstrofen, udvalgt fra 
prologen. Stroferne i Påskeblomst! Hvad vil du 
her? er Paaske-Liliens strofe 1, 6-9 og 14. Her 
er påskeliljen entydigt et symbol på Kristus. 
Den er en påskelørdagssalme, hvor menighe-
den, ligesom de skeptiske romerske soldater 
i dramaet, der ikke indgår i den version af 
digtet, vi kender, ser tvivlende frem mod den 
varslede opstandelse. I slutningen af salmen 
ser menigheden de døde vågne påskemor-
gen og synger triumferende: Ja, jeg ved, du 
siger sandt: Frelseren stod op af døde!

Påskeliljen begynder med at være et sym-
bol for Grundtvig, men allerede i strofe tre 
ændrer billedet sig, og blomsten er nu et 
symbol for påskemindet: Jesus Kristus. Der 
er dog stadig en sammenhæng mellem digte-
ren og blomsten, og påskeliljen er derfor ikke 
kun et billede på Kristus. Fra strofe fem er 
den et symbol for både Kristus og Grundtvig. 
Af dette kan der udledes, at Grundtvig sand-
synligvis sammenligner sig selv med Jesus 
Kristus i Paaske-Lilien. Dette er en generøs 
sammenligning, og hvis den er rigtigt, måske 
en for generøs sammenligning. At ligestille 
sig selv med frelseren af menneskeheden er 
måske, på trods af Grundtvigs store indfly-
deles på eftertiden, på grænsen til galskab. 
Grundtvig havde, som bekendt, sine mani-
ske- og depressive perioder og led forment-
lig af bipolar sygdom. Efter sin første dybe 
depression anså Grundtvig sig selv for at 
være reformator, og der er ikke langt fra tan-
ken om at være en frelsende reformator, til 
tanken om at være en frelsende Kristusfigur. 
Koden til forståelsen af Paaske-Lilien, og 
Grundtvig, ligger muligvis i digtets tilblivel-
sesår, som er reformationens jubilæumsår.

Påskeblomst! Hvad vil du her ?
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For mig varer julen i år lige til påske! Jeg har 
i hvert fald fået en vidunderlig julegave med 
min ansættelse i Hobro pr. 1. februar 2018.

At flytte til Hobro er en familiebeslutning. Jeg 
spurgte min kæreste, Thomas, om han var 
klar på et eventyr i det jyske – og han svare-
de hurtigt ja, da jeg læste stillingsbeskrivelsen 
op for ham. Jeg spurgte også min datter, om 

Hobro har fået en ny præst
Sognepræst Tine Gramm Petersen

Pilgrimsvandring
2. pinsedag d. 21.maj

Traditionen tro skal 
vi ud at vandre efter 
Højmessen i Hobro 
kirke kl. 10.15.

Alle er velkomne 
til at deltage.

Se udførligt 
program på 
www.hobrokirke.dk.

hun ville med til Jylland. Med sine store, blå 
2-årige øjne kiggede hun smilende på mig og 
svarede: ”Ja! Bliver HYGGELIGT!”

Og det er vidst meget rammende for, hvor-
dan det indtil videre har været for os at 
komme til Jylland. Vi, som familie, og jeg, som 
præst, er blevet taget imod med masser af 
venlighed.

Festlige kordage 
i Hobro Kirke

Kom og syng med!
Vi laver et stort fælleskor 

ved musikandagter 

Tirsdag den 22. maj, kl. 12.15
Onsdag den 23. maj, kl. 12.15
Torsdag den 24. maj, kl. 12.15
Fredag den 25. maj, kl. 12.15

Vi synger nogle af vores dejlige salmer.

Siden 2005 har jeg boet i Hovedstads om-
rådet, hvor jeg læste teologi og arbejdede 
som kirketjener. Det var også i københavns-
området, jeg mødte Thomas i 2010. I 2015 
blev to til tre, og det var en familie, der kun-
ne flytte ind i præstegården i Brøndbyvester. 
Forud for min første fastansættelse, havde 
jeg en løntilskudsstilling og et vikariat på 
CV’et. Hobro er det fjerde sted, jeg er ansat, 
og jeg ser det som en fordel, at jeg har noget 
erfaring med til Hobros smukke kirke og 
bakkede landskab.

Jeg ser frem til at komme i gang med mit 
virke her, for alvor, og til at blive en integre-
ret del af hverdagen i Hobro. Jeg glæder mig 
til samarbejdet med både ansatte, frivillige og 
menigheden.

Jeg glæder mig til at møde jer alle. Oftest vil 
jeg være at fange på telefonen, og ellers vil 
I kunne finde mig rundt omkring i Hobros 
bybillede – enten gående og ofte med min 
datter på ryggen og ellers på cyklen - i kirken 
eller på præstekontoret i Søndertoften. Her 
er døren altid åben, og der kan hurtigt sæt-
tes vand over til the eller kaffe.

Foto: Arne Kvist
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Søndag d. 22. april kl. 9.00
Mattias Temile
Silje Rask Vernersen
Krzysztof Kamil Lisowski
Markus Nymand Pedersen
Peter Toftgaard Janerka Kassow
Nicholai Fischer Larsen
Peter Mejlstrup Hymøller
Sine Bjerregaard
Julie Gejlsø Andresen
Laura Børgesen Siegumfeldt
Shania Skovgaard Dinesen

Søndag d. 22. april kl. 11.00
Ingvar Iversen Gilberg 
Vibe Saltofte Lund 
Johannes Bisgaard Jensen 
Martin Skov 
Sisse Bech Frost 
Alberte Ammentorp Olesen 
Smilla Filluca Holmgaard Ejlersen 
Astrid Kudahl Lyngsø 
Sigurd Jacob Munk Theilgaard 
Ebbe Duelund Simonsen 
Victoria Jordan Kahr 
Tobias Dahl Mathiesen 
Nicoline Stensgaard Trip 
Mille Fabienne Pirhonen Møller 
Mathilde Kramer Sigvardsen 
Josefine Kristensen 
Oliver Gnap 
Sarah Østergård 
Gustav Søndborg Ottesen 
Emil Næsby 
Mauritz Tim Bastrup Pedersen

Bededag d. 27. april kl. 10.00
Anne Gilling-Iskov
Clara Engberg Christensen
Emma Østergaard Dinesen
Hannah Kirkegaard Sørensen
Gustav Krabsen Bredahl
Julius Nørgaard
Marius Blixt Boe Kristensen
Mathias Tolborg Jensen
Mikkel Overgaard Betzer

Nicklas Hoppe Jølstad
Nicolai Lykkegaard Betzer Nielsen
Rasmus Svensson Østergaard
Simon Bjerring Vindfeld

Søndag d. 29. april kl. 10.00
Alberte Valentina Eiby Egholm
Annika Hem Münchow
Ann-Sophie Nilsen Ginnerup
Astrid Othilde Richter Samuelsen
Bertram Ebdrup
Cecilie Rank Buus
Celia Lemvig Nikolajsen
Emeli Lærke Vernersen
Emma Wittenkamp Christensen
Frederikke Trend Madsen
Frida Sørine Rårup Jørgensen
Ida Christensen Hald
Jens Justesen
Jeppe Krogsgaard Gaardsted
Kathrine Toft Hjorth
Maja Hessellund Overvad
Marie Kielgast Gilberg
Marius Haudrum Jacobsen
Mie Holst Nielsen
Mikel Canibe Andersen
Noah Asbjørn Ritter
Pernille Glavind
Rasmus Bonde
Sander Rasmussen Høvik
Stine Lausten Norsgaard
Stine Marie Øbo Østrup

Konfirmationer i Hobro i Hobro kirke 2018

Foto: Ducan Foto

Sort humor 
- så englene synger

11. april 2018 kl. 19.30
Sort humor - så englene synger
Mange af os elsker den 
sorte humor. Den sorte 
humor bruges ofte af 
mennesker, der beskæf-
tiger sig med de svære 
ting i tilværelsen, og 
derfor lever den sorte 
humor meget både i 
læge- og præste-kredse. 
Den sorte humor kan 
nemlig på en afvæbnen-
de måde berøre områ-
der, som vi ellers har 
svært ved at tale om.
Et foredrag om den sorte humor og hvad 
den kan, med eksempler fra den sorte 
humors store mestre bl.a. Gustav Wied, 
Storm P og Mark Twain.

Gud & Mad - Påske

Familiegudstjeneste med fællesspisning
28. marts kl. 17.00 Lili Svinth
Børnekoret medvirker. Alle er velkomne. 
Gudstjenesten er gratis. Spisning koster 
kr. 25,- for voksne og kr. 10,- for børn.

Henrik Oest, 
Sognepræst ved 
Helligåndskirken i 
Århus

Tak til vikarierende sognepræst Karin Hasling 
for en stor indsats fra november 2017 og til 
og med januar 2018.

Tak til Karin Hasling
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Matinéer og koncert 
i Hobro Kirke

Lørdag den 3. marts kl. 11.00:
Violinduoen Gitana & Kajetan spiller musik af 
J. S. Bach, W. A. Mozart og Scott Joplin. 
Gitana Aksionova–Balaban er uddannet på 
Vilnius Academy of Music og Syddansk 
Musikkonservatorium i Odense. Kajetan Marek 
Balaban er uddannet på Academy of Music i 
Katowice. Begge violinister har i mange år været 
ansat i Odense Symfoniorkester.

Tirsdag den 13. marts kl. 19.00: 
Korsangere fra Hobro Kirkes Kor synger solo.

Lørdag den 7. april, kl. 11.00: 
Guitarist Carsten Pedersen spil-
ler smuk, stemningsfuld og vir-
tuos musik af bl.a. Scarlatti, Bach, 
Tarrega, Albeniz og M. Lopez-
Quiroga.
Carsten Pedersen er 
uddannet på Det Jyske 
Musikkonservatorium samt på 
mesterkurser hos bl.a. Costas Cotsiolis, David 
Russell, Manuel Barrueco og Roland Dyens.

Lørdag den 5. maj kl. 11.00: 
Hobro Kirkes Kor, dirigeret af Birthe Langdahl, 
synger værker af bl.a. Mendelssohn og Chilcott.

Sognet er pr. 1. januar 2018 blevet medejere 
af Folkekirkens Familiestøtte. Det betyder, at 
familier i sognet har mulighed for at benytte 
sig af Folkekirkens Familiestøttes tilbud til 
familier. 
Ved udgangen af 2017 blev jeg ansat som 
koordinator ved Folkekirkens Familiestøtte til 
at koordinere vores arbejde i Hadsund-Vive 
og Hobro-Mariager provstier.
Jeg vil her gerne præsentere det nye tiltag i de 
to provstier. 
Mit navn er Lone Bøgh, jeg er uddannet folke-
skolelærer og har efterfølgende videreuddan-
nelse som skolevejleder og inklusionsvejleder. 
Gennem mit lærerarbejde har jeg ofte ople-
vet familier, som har efterspurgt en ekstra 
håndsrækning.

Børnefamilierne kan være under stort pres 
– af mange forskellige årsager. Det kan være 
en udfordring at få det hele til at lykkes i hver-
dagen. Måske er tonen derhjemme blev lidt 
rå eller i hvert fald ikke rar. Måske er man fru-
streret over sine børns trivsel, deres mangel 
på venner og glæde i hverdagen. Måske er der 
heftige diskussioner om skærmtid eller lektier. 
Måske mangler man redskaber og sparring fra 
andre voksne til at opdrage sine børn. Måske 
mangler man en hjælpende hånd til at få sine 
børn aktiveret i sports- og fritidslivet. 
Gennem kontakt til den lokale koordinator 

kan forældre få støtte til at skabe 
trivsel i hjemmet gennem de for-
skellige tilbud:
• Frivillig forældreven i hjem-
met, som kommer regelmæssigt i 
en periode og støtter forældre i de 
udfordringer, de selv oplever som 
et problem. 
• Kurser til forældre
Forældre er de vigtigste personer 
til at skabe trivsel i et barns liv, 
og derfor afholder Folkekirkens 
Familiestøtte løbende kurser for 
forældre med efterfølgende opfølg-
ning i hjemmet:

PREP: Kommunikationskursus for par, 
der ønsker redskaber til at forbedre samlivet
Par-tjek for par, der vil have en god snak om 
parforholdet
KIFF: Samarbejdskursus for skilte for-
ældre, der ønsker at tage godt vare på deres 
fælles børn

Aktuelt har vi et PREP-kursus i menigheds-
centeret i Hadsund i weekenden d. 7.-8. april 
2018. Kontakt koordinatoren for mere infor-
mation. 
Har din familie, eller nogle du kender, brug for 
støtte fra os, eller har du lyst til at høre mere 
om at blive frivillig, så kontakt mig meget 
gerne.

Koordinator Lone Bøgh
Tlf. : 24 76 17 91

E-mail: loboe@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

Folkekirkens Familiestøtte 
- et nyt tiltag i Hadsund og Hobro-Mariager provstier
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Redaktion: 
Lili Bøgh Svinth, Kim Byrial Korsgaard (for-
mand), Annie Ruberg Nielsen samt Karin Juul. 
Deadline for næste blad: 1. maj 2018.

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
Tirsdag den 6. Sognepræst Flemming 

Baatz Kristensen, Aarhus.
 Bedemøde kl. 19.00.
Lørdag den 10. Pigefridag fra kl. 9.30 til 

kl. 15.30
 Formiddag, ”At være menneske i svære 

livsvilkår” v/socialrådgiver Ruth Legarth, 
Aarhus.

 Eftermiddag, ”om at leve i nuet” v/lærer 
Ingeborg Kappelgaard, København

Tirsdag den 13. Kredsens bibelkursus v/ 
missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg. 
Emne Paulus̀  missionsrejser

Torsdag den 15. Kredsens bibelkur-
sus, v/ missionær Henri Alex Jensen, 
Silkeborg. Emne Paulus̀  missionsrejser.

Tirsdag den 20. Sognepræst Kristian 
Vestergaard, Randers.

Tirsdag den 27. Missionær Søren 
Skovenborg, Ans.

 Afskeds og jubilæumsfest for Søren 
Skovenborg, med spisning, kl. 18.00

Onsdag den 28. Seniortræf, kl. 14.30.
 Pastor Axel Breinegaard, Randers.

APRIL
Tirsdag den 3. Pastor Frede Møller, Ans.
 Bedemøde kl. 19.00.
Lørdag den 7. Koncert og forkyndelse v/ 

Flekkerøykammeraterne  fra Norge.
Tirsdag den 10. Kredsforårsmøde, i 

Grynderup missionshus.
 Fritidsforkynder Villy Sørensen, Hammel
Tirsdag den 17. Missionær Jørgen Bloch, 

Randers.
Fredag den 20. Kl. 19.00 fredagstræf i 

Hobro.
Tirsdag den 24. Bibelkreds.
Onsdag den 25. Seniortræf, kl. 14.30
 Pastor Regin Benner, Viborg.

MAJ
Tirsdag den 1. Fritidsforkynder Poul Erik 

Hansen, Farsø.
 Bedemøde kl. 19.00.

Hvor intet andet er nævnt, er møderne  
i Hobro Missionshus kl. 19.30.

Hobro Menighedsråd
7. marts kl. 19.30:
 Lærer Torben Bach Holm fortæller om 

at sidde i kørestol efter en ulykke. 

11. april kl. 19.30:
 Sognepræst Henrik Oest, Århus, for-

tæller om sort humor. ”Sort humor-  så 
englene synger” kalder han sit foredrag.

 
21. maj (2. pinsedag) 
 Pilgrimsvandring – vi skal ud at vandre 

efter Højmessen i Hobro kirke kl. 10.15.

Højskoleforeningen
Mandag den 19.marts:
 Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude: 

En familie på farten:
 ”Fra Nordkap til Give”.

Mødet finder sted i Kirkecentret kl. 19.30

Tirsdag den 8. Professor cand. theol. 
Kurt E Larsen, Aarhus.

Tirsdag den 15. Landsleder i bibel-
læseringen, Lasse Holmgaard Iversen, 
Risskov.

Tirsdag den 22. Missionær, Finn 
Najbjerg, Vimmerslev

Tirsdag den 29. Bibelkreds.
Onsdag den 30. Seniortræf, kl. 14.30.
 Forkynder Nicki Andersen, Bjerringbro

Foto Arne Kvist
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Gudstjenester

MARTS 

 3. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 12.00 Tine Gramm Petersen

 4. 3. søndag i fasten
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
  Kirkekaffe.

 11. Midfaste  (Johs. 6,24-35(37))
  kl. 10.15 Lili Svinth
  Folkekirkens Nødhjælps   
  husstandsindsamling.
     
 18. Mariæ bebudelse  (Luk. 1,46-55) 
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Konfirmanderne medvirker 

 25. Palmesøndag
  (Mark. 14,3-9 ell. Johs. 12,1-16)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
  kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Gudstjenesten er konfirmandernes 
  afslutning på konfirmandlejren til 
  Slesvig.

 28.  Gud & mad  
  Familiegudstjeneste
   med fællesspisning.
  kl. 17.00 Lili Svinth
  Børnekoret medvirker.

 29.  Skærtorsdag  (Johs. 13,1-15)
  kl. 10.15  Lili Svinth
  kl. 19.00  Tine Gramm Petersen

 30.  Langfredag
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

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

APRIL 

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

 2.  2. Påskedag  (Johs. 20,1-18) 
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
  KFUM og KFUK i Danmark

 7.  Dåbsgudstjeneste*
  kl. 12.00 Käthe Japhetson-Jensen

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

 15. 2. søndag efter påske 
  (Johs. 10,22-30) 
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen

 22. 3. søndag efter påske 
  (Konfirmationer)
  kl. 9.00 Käthe Japhetson-Jensen 
  kl. 11.00 Käthe Japhetson-Jensen

 27. Bededag  (Konfirmation) 
  kl. 10.00 Lili Svinth

 29. 4. søndag efter påske  
   (Konfirmation)
  kl. 10.00 Tine Gramm Petersen

MAJ

 5. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 12.00 Lili Svinth

 6. 5. søndag efter påske 
  (Johs. 17,1-11)
  kl. 10.15 Lili Svinth
  Kirkekaffe. 
  
 10. Kristi himmelfartsdag 
  (Luk. 24,46-53) 
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 
  Folkekirkens ungdomskor
 
 13. 6. søndag efter påske 
  (Johs. 17,20-26)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen 
  KFUMs  Soldatermission

 20. Pinsedag  (Johs. 14,15-21)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 
  Folkekirkens Nødhjælp

 21. 2. Pinsedag  (Johs. 6,44-51)
  kl. 10.15 Lili Svinth  
   Folkekirkens Nødhjælp 

 27.   Trinitatis søndag 
  (Matt. 28,16-20)
  kl. 9.00 Lili Svinth
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
   KFUKs sociale arbejde

JUNI

 2. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 12.00 Tine Gramm Petersen

 3.  1. søndag efter trinitatis
  (Luk. 12,13-21)
  kl. 9.00 Tine Gramm Petersen
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Kirkekaffe.

 10. 2. søndag efter trinitatis
  (Luk. 14,25-35)
  kl. 9.00 Käthe Japhetson-Jensen
  kl. 10.15 Lili Svinth

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


