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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:
Ulla Bønløkke Pedersen - Barselsvikar
- vikariatet ophører 14. september 2020.
Træffes: Søndergade 3, 9500 Hobro
Tlf. 23 44 07 63. ump@km.dk
Træffes efter aftale – dog ikke mandag.
Sognepræst:
Merete Bøye
Kontor i huset Aldersro, Vestergade 23
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
Kontoret har åben mandag til fredag fra kl. 09.30
til 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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Vi lever stadigvæk i coronabegrænsningernes
tid, men vi kan glæde os over den gradvise
åbning, der sker i samfundet, og at presset
letter på os alle hver især.
Vi vender formodentlig aldrig tilbage til en
verden, som den var før. Vi har lært noget om
hygiejnens betydning, og den erfaring vil vare
ved, tror jeg. Og det er kun godt!
Vi står i menighedsrådet over for en
stor opgave til september. Det nuværende
menighedsråds tid ebber ud. Fra advent
tager et nyt råd over. Det skal vælges ved
et offentligt møde i Kirkecentret d. 15. sept.
kl. 19, den såkaldte Valgforsamling. Det er
noget helt nyt. Valget af de nye medlemmer
sker blandt de fremmødte efter meget nøje
fastlagte regler og afstemningsprocedurer
fra Kirkeministeriets side. Der kan dog også
opstilles ved fuldmagt, som skal afleveres til
valgbestyrelsen på selve mødet. Der kræves
en speciel blanket.
Det er vigtigt og altafgørende for det nye
menighedsråds alsidige sammensætning, at
så mange fra menigheden som muligt møder
op og deltager i afstemningerne. Det skal
her præciseres, at der er særskilte afstemninger ikke bare for rådspladserne, men også
for suppleanterne. Man kan altså godt stille
op som suppleant uden også at have været
opstillet til selve rådet.
Det er jo en helt ny valgform, som gælder
alle menighedsråd, selvom vi kender noget
lignende fra freds- og aftalevalg i gamle
dage. Politikerne har ønsket at indbygge en
”kattelem”, det er det udtryk, som er blevet
brugt. For, hvis der i menigheden af den ene
eller anden grund er en utilfredshed med
det valgte menighedsråd, kan der laves en
alternativ liste til det valgte råd efter særlige
regler. I givet fald vil der blive afholdt et
afstemningsvalg som i gamle dage. Det skal
Hobro Kirkes Kirkeskib, der er ophængt
mellem de to øverste lysekroner i skibet, er en
model af tremasteren ’O.M. Lund’, der hørte
hjemme her i Hobro. Modellen er lavet af en
sømand, Hans Svendsen, i Skagen. Den blev
i 1917 skænket til kirken af telegrafist
Karl Emil Lund, Sct. Petersborg.

finde sted d. 17. nov.
Ca. halvdelen af det nuværende menighedsråd vil gerne fortsætte det spændende
arbejde, og rådets nuværende medlemmer
arbejder ihærdigt med at opfordre personligt
til at lade sig vælge. Undersøgelser har nemlig vist, at det personligt at blive prikket på
skulderen og opfordret, er den mest effektive
måde at hverve kandidater på. Det gør vi!
Men der er selvfølgelig åbent for alle sognets
folkekirkemedlemmer. Overvej det! Det er
spændende og indsigtsgivende arbejde, og
der er plads til alle. 13 medlemmer i alt skal
vælges.
Vi skal tage afsked med vores vikarpræst
Ulla Pedersen, som har tjent os tro i et års
tid. Vi siger dig tak for din indsats og dit
engagement i vores sogn og den situation,
folkekirken har stået i i coronaperioden.
Der er i det hele taget grund til endnu
engang at sige tak til alle, menighed som
ansatte, for indsats og hensynsfuldhed i
denne svære coronatid, som det heldigvis
indtil nu ser ud til, at vi er sluppet særdeles
nådigt igennem i forhold til mange andre
lande. Selvom der forventes større eller
mindre udbrud i løbet af efteråret, følger vi
situationen og håber at kunne gennemføre de
mange aktiviteter, som til efteråret starter her
ved kirken, og at de kan gennemføres til gavn
for alle – under iagttagelse af den anbefalede
sikkerhed. Vi glæder os i hvert fald til at komme noget mere normalt aktivt i gang igen.
Og vi byder alle velkommen til alle former for
aktiviteter ved kirken i efteråret.
Ole Bent Larsen, næstformand

PRÆSTENS SIDE
VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG VALG

Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner
Af Käthe Japhetson-Jensen
Til september skal der være valg til menighedsrådet. Det er første gang vores nye
valgform tages i brug, hvilket der kan læses
om andetsteds i denne udgave af Hobro
Sogns Kirkeblad 4. Det er altid spændende
og udfordrende, når vi skal prøve noget for
første gang, og dog er det ikke det, der er
omdrejningspunktet for dette lille skriv, i
stedet er det frihed og tjeneste.
Se bare på Thorvaldsens skulptur af apostlen Paulus, som står med den ene hånd
løftet, som om han taler og argumenterer.
I den anden hånd holder han et sværd.

Det henviser til, at han blev henrettet ved
halshugning under kejser Nero i Rom år 64.
Paulus regnes for den første teolog og den,
der med sine skrifter, taler og rejser, førte
kristendommen ud af den jødiske kontekst.
Han skabte de første kristne menigheder,
og dermed lagde han grundstenen til kristendom som verdensreligion. De kristne
menigheder er grundlagt på, at enhver frit
kan tale og argumentere for sine synpunkter. Sådan er det stadig. Dog er det også
vigtigt at anføre, at ethvert valg fordrer, at
man besinder sig.
Det kristne frihedsbegreb har dybe dimensioner. I det Første Korinterbrev skriver
Paulus om friheden: ”Alt er tilladt mig, men
ikke alt gavner.” (1. Kor. 6, 12a). Senere i
samme brev dukker udsagnet op igen: ”Alt
er tilladt, men ikke alt gavner.” (1. Kor. 10,
23a). I andre af hans breve er det kristne
budskab simpelthen defineret som friheden. I Galaterbrevet bestemmer Paulus
målet med den kristne forkyndelse og det
kristne liv således: ”I blev kaldet til frihed.”
I samme brev omtaler han desuden de
kristne således: ” Så er vi ikke børn af trælkvinden, brødre, men af den frie kvinde ”.
Ja, han kan endog i et ordspil angive hele
sigtet med Kristi liv og gerning ved frihed:
”Til den frihed har Kristus befriet os”. (Gal
4, 31)

I kristen sammenhæng kan og skal frelsen altså – nu og engang – defineres som
friheden. Frihed er for Paulus den mest
præcist dækkende betegnelse for den Guds
virkelighed, Kristus har demonstreret og
muliggjort som en konkret virkelighed ind i
menneskers jordiske tilværelse. Kristus og
frihed kan derfor optræde som synonymer:
”Herren er Ånden, og hvor Herrens ånd er,
dér er der frihed.” (2. Kor. 3, 17).
Tolket ud fra Kristusskikkelsen er overleveringen ikke en død tradition men tværtimod en levende kilde, der inspirerer til at
leve på en ny og bedre måde, det vil sige
Guds oprindelige tanke for menneskers liv
med hinanden.
I Det Nye Testamente er frihedsbegrebet et
relationsbegreb, hvilket implicerer en nødvendig dobbeltsidet relation: et menneskes
forhold til dets Gud og til dets medmenneske.
Rollediskussion, om hvorvidt man skal spille herre eller tjener, er på forhånd afgjort
i vores sammenhæng, fordi den kristne er
bundet til Kristus som den frie tjenestes
herre og bundet til de andre til gavn og
glæde i deres sammenhæng. Kun den, der
således tjener frit, er virkelig fri – for ham
og for hende er virkelig alt tilladt.
GODT VALG!

Bertil Thorvaldsen modellerede en skitse til skulpturen i 1821.
Figuren er formodentligt hugget i marmor af Luigi Bienaimé og opstillet i Københavns
domkirke i 1838.
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ARRANGEMENTER
Vi strikker dåbsklude
Vil du være med?

Afskedsgudstjeneste
Søndag den 6. september kl. 10.15 afholdes der
afskedsgudstjeneste med efterfølgende kirkekaffe for
sognepræst og barselsvikar Ulla Bønløkke Pedersen.
Alle er meget velkomne.

Næste gang vi
mødes er i
Vestergade 23:
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

Vi læser Bibeltekster
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.
Vi begynder med en salme og afslutter med
Fadervor og en salme.
Der gives plads og rum til, at den enkelte
kan komme til orde, så det bliver et lyttende
og reflekterende mødested.
Der er ikke bestemte forudsætninger eller
forberedelser for at deltage, og man kan frit
møde op. Der er bibler til rådighed.
Tid og sted: 3. og 17. sept., 1. og 15.
oktober, 5. og 19. nov. kl. 19-20 i Huset
Aldersro, Vestergade 23.
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Kirkens Korshær
Gudstjeneste, frokost og foredrag ved pastor Lena Bentsen

søndag d. 25. okt. 10.15
Om at give andre en chance
Med eksempler fra Kirkens Korshærs og korshærspræstens
hverdag fortæller Lena Bentsen om Kirkens Korshærs menneskesyn. Nogle gange kan ordene imellem mennesker falde:
’giv ham/hende lige en chance’. Den vending favner bredt,
men den handler måske først og fremmest om respekt og
rummelighed overfor den, vi kan synes rammer ved siden
af. Og vendingen ligner dermed den tilgang, vi i Kirkens
Korshær tilstræber overfor enhver, vi kommer i kontakt med.
Rummelighed og respekt og at give chance.
Prisen for frokost og foredrag er 50 kr. for voksne.

Gud og Mad – gudstjenester i børnehøjde
Seks gange om året holder vi ”Gud og Mad”. Det er en kort hverdags-gudstjeneste, som
henvender sig især til familier med mindre børn. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i kirkecenteret.
Korsangere fra Hobro Kirkes Spirekor, Hobro Kirkes Børnekor og Hobro Kirkes Ungdomskor
medvirker ofte ved disse tjenester med festlige musikalske indslag. Organist Winni Steinicke
sidder ved orglet eller klaveret.
Gud og Mad ligger den sidste onsdag i måneden kl. 17.00, med tre gange før jul og tre gange efter jul, og første gudstjeneste er onsdag d. 30. september. Vi slutter i god tid, så selv
de mindste kan passe deres sengetid. Tilmelding er ikke nødvendig. Bare mød op.
Mad kan købes for 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Gudstjenesten er selvfølgelig gratis.
Gudstjenesten henvender sig særligt til børnefamilier – men alle er velkomne!
Børn er forresten meget velkomne til alle gudstjenester i Hobro Kirke. Vores ”legehjørne” er
lige for tiden fjernet p.g.a. corona, men det skal nok komme tilbage igen.
Sognepræst Merete Bøye

ARRANGEMENTER
Hobro Menighedsråd
Skuespilleren Thure Lindhardt og musikeren og komponisten Søren Gemmer har lavet en oplæsningskoncert
af ”Højsangen” fra Det Gamle Testamente, og den vil de
fremføre for os i Hobro Kirke d. 9. sept. kl. 19. De har
kaldt forestillingen ”Kom, lad os løbe!” Tidligere har de
lavet en tilsvarende forestilling over Prædikerens Bog.
Der venter os en fin og intens aften.
Sogneaftenen onsdag d. 21. okt. med pastor Paul Arnbak fra
Valsgaard er viet det lokale, nemlig egnen omkring Mariager Fjord.
Herfra vil Arnbak fortælle fornøjelige ”Sagn og sandheder”, som hans
nyeste bog fra 2019 hedder.
Onsdag d. 18. nov. er emnet Frans af Assisi. Frans af Assisi er en
ikonisk skikkelse fra en tid, der formede den vesterlandske kristenhed.
Turister og pilgrimme valfarter i stadig større tal til hans grav, og
han er blevet gjort til bannerfører for mangfoldige
bevægelser. Men hvem var han, hvad står han for
bag alle de religiøse mytologiseringer af ham?
Herom fortæller sognepræst Erik Strid, som netop
har udgivet en stor bog om emnet, ”En lille tosse i
verden”.

Hobro kirkes Spirekor og
Børnekor

Piger og drenge med musik og sangglæde kan
nu få chancen for at synge i kor i Hobro kirke.
Hobro kirkes Spirekor og Børnekor er for alle,
som har lyst til at synge, at blive bedre til at
synge, og som har lyst til at synge i kor.
SPIREKOR - 0. til 1. klasse øver hver onsdag
kl. 15.30-16.15
BØRNEKOR - 2. til 3. klasse øver hver onsdag kl. 16.00-17.00
Vi begynder onsdag, den ? 2020
(Datoen vil blive offentliggjort på Facebook og
kirkens hjemmeside).
Det er gratis at synge i Spirekor og Børnekor.

Hobro kirkes Ungdomskor
Altsammen foregår det i Kirkecentret hhv. Hobro Kirke kl. 19.

VALGFORSAMLING
Valg af et nyt menighedsråd

tirsdag d. 15. sept. kl. 19
i Hobro Kirkecenter
Alle er velkomne!

Hobro kirkes Ungdomskor består af piger og
drenge fra 4. klasse og opefter.
UNGDOMSKORET øver hver tirsdag
kl. 15.30-16.45.
Der er ingen optagelsesprøve – og så er det
gratis at synge i Hobro kirkes Ungdomskor
Vi begynder tirsdag, den ? 2020
(Datoen vil blive offentliggjort på Facebook og
kirkens hjemmeside).
Kom og vær med – det bliver rigtig sjovt.
Yderligere information kontakt organist
Winni Steinicke 61 63 09 77
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ARRANGEMENTER
Matinéer i Hobro Kirke:
Antidotum Tarantulae - Så improviseret som
i gamle dage
Lørdag den 5. september kl. 11.00 får
Hobro Kirke besøg af
Dan Selchau, blokfløjte
og Lars Rosenlund
Nørremark, cembalo.
Alle kan have brug
for en modgift, og
Antidotum Tarantulae
tilbyder modgift mod
tarantelbid. Selv har Antidotum Tarantulae taget en modgift mod
noder og improviserer over musik fra 16-1700-tallet.
Vi kan ikke vide, hvordan musik lød for 400 år siden, men ud fra
samtidige beskrivelser tyder alt på, at improvisation, og ikke en
nedskrevet node, var grundlaget for musikken. Måske skyldes det
modgiften, men Antidotum Tarantulae er ikke gode til at spille efter
noder og må derfor gøre som i gamle dage – improvisere.
Dan Selchau lærte at spille blokfløjte af sin far som femårig. Det lød
ikke som det skulle, og Dans far fik fløjten i hovedet. Siden har Dan
og hans fløjter fulgtes ad. De har gået på konservatoriet og senere
spillet i en række lande over hele verden. Dan og fløjterne har spillet alverdens musik men med en særlig kærlighed til mellemøstlig
musik, jazz og øjeblikkets musik.
Oprindelig ville Lars Rosenlund Nørremark være palæontolog, men
så købte Lars’ mor et stort harmonium, og så var hans skæbne
beseglet. Senere blev det til det større kirkeorgel, og Lars drog
til Aarhus for at forfine sin orgelkunst hos Anders Riber og Ulrik
Spang-Hanssen på Det Jyske Musikkonservatorium. Efter endt studietid og debut blev Lars ansat på musikkonservatoriet som orgellærer. Samtidig er han organist ved Galten Kirke.

Lørdag den 3. oktober kl. 11.00 spiller fløjtenist Tine Lilholt og organist Winni Steinicke i
Hobro Kirke.
Tine Lilholt er autodidakt fløjtenist med baggrund i folk/rock/pop orkestret Lars Lilholt
Band, hvor hun var fløjtenist, keyboardspiller,
harpenist m.m fra 1983 - 2007.
I dag er Tine både musiker og billedkunstner
med eget galleri/atelier i Gl. Skørping.
Tine Lilholt spiller i mange sammenhænge. Hun er med i ”Den
Sælsomme Duo”, hvor Tine spiller klassisk musik sammen med
organisten Søren Rasmussen. Hun spiller også med sin bror
Kristian Lilholt, ligesom hun er en flittigt brugt solist til musikalske
indslag i kirker.
Lørdag den 7. november kl.
11.00 får Hobro Kirke besøg af
Jysk Akademisk Orkester.
Jysk Akademisk Orkester er
udsprunget af musiklivet ved
Aarhus Universitet og startede
i 1958 som Aarhus Studenter
Orkester. Orkestret er et lille
symfoniorkester eller stort kammerorkester på omkring 20 amatørmusikere. Orkestrets repertoire omfatter lettere symfonisk musik
og kammermusik.
Jysk Akademisk Orkester har gennem årene været på en række
orkesterrejser til udlandet, bl.a. til Holland, Belgien, Tyskland,
Sverige og Polen, ligesom orkestret har modtaget besøg af orkestre fra flere lande.
Jysk Akademisk Orkester har med stor succes afholdt orkesterstævner i forbindelse med sine jubilæer. Ved disse jubilæer samles
nuværende og tidligere medlemmer, herunder dirigenter.
Orkestrets dirigent siden 2018 er Clara Overby Drew. Hun er
fløjtenist og studerer Almen Musikledelse (AM) på Det Jyske
Musikkonservatorium.

Ved matinéen spilles bl.a. et uddrag af Edward Elgar’s Enigmavariationer.

Hobro Kirkes fødselsdag
Hobro Kirke inviterer igen, hele menigheden til at fejre Hobro Kirkes fødselsdag.
Det sker søndag den 8. november, hvor vi begynder med gudstjeneste i kirken.
Bagefter er der samvær i kirkecenteret med en let frokostanretning og et
spændende foredrag om den royale bunker i Rold v/Hans Åge Simonsen.
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MØDER
Hobro Menighedsråd
Arrangementerne finder sted i Hobro Kirke
center kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.
Onsdag d. 9. september: Skuespilleren
Thure Lindhardt og musikeren og komponisten Søren Gemmer har lavet en oplæsningskoncert af ”Højsangen” fra Det Gamle
Testamente. I Hobro Kirke kl. 19.
Onsdag d. 21. oktober: Sogneaften med
pastor Paul Arnbak fra Valsgaard.
Onsdag d. 18. november: Frans af Assisi.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Efterårets to mødelørdage har hhv. befrielsen og de islandske sagaer som tema:
Lørdag d. 26. sept. kl. 10
kommer museumsinspektør
Jens-Christian Hansen fra
Hjørring og fortæller om,
hvad som gjorde unge
mennesker til nazister i
30’erne. ”Fascineret af nazismen – fra
Frikorps Danmark til landsforræderi” har
han kaldt sit foredrag.
Over middag fortæller Jenny Lyngaa lokalhistorier fra besættelsestiden, bl.a. om
mindekorset i Tobberup.
Lørdag d. 21. nov. kl. 10
kommer lektor Annette
Lassen fra Københavns
Universitet og fortæller om
”Islændingesagaernes verden”. Den islandske sagalitteratur er en enestående del af nordisk
kulturarv. Der er tale om stærke fortællinger om livet blandt frie islandskske bønder
i den sene vikingetid.
Om eftermiddagen vil lektor Ole Bent
Larsen læse et afsnit af ”Njals saga” og
vise den parallelle filmatisering fra en
islandsk tv-serie af sagaen, som imidlertid
aldrig er blevet fuldført.

Højskoleforeningen
Mandag den 28. september 2020
kl. 19.00:
Sognepræst Erik Johansen:
”Genforeningen”
Generalforsamling afholdes efter mødet.
Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19.00
Fhv. superligaspiller Mads Justesen:
”En fantastisk historie”.
Mandag den 23. november 2020 kl.
19.00
Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude
Kristensen
”Familie på farten i Canada og Alaska”.
Alle møder foregår i Hobro Kirkecenter.

Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
SEPTEMBER MÅNED:
Tirsdag den 1. møde v/Sognepræst
Merete Bøye, Ans.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 8. Møde v/valgmenighedspræst
Roar Steffensen, Hedensted.
Tirsdag den 15. Møde v/pens. rejsesekretær
Arne Olesen, Fredericia.
Tirsdag den 22. Møde v/fritidsforkynder
Anders Jørgen Jensen, Fandrup.
Fredag den 25. Fredagstræf i Hobro.
Tirsdag den 29. Bibelkreds.
Onsdag den 30. Seniortræf kl. 14.30 v/missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
OKTOBER MÅNED:
Tirsdag den 6. Oktobermøde i Hobro kirke
kl. 19.00 v/Sognepræst Anders Dalgaard,
Nr. Snede. Derefter samvær i Hobro missionshus.
Torsdag den 8. Oktobermøde v/pens. missionær Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj.

Tirsdag den 13. Sømandskredsfest v/
sømandsmissionær Jørgen Bech Knudsen,
Mårslet.
Tirsdag den 20. Møde v/pens missionær
Søren Skovenborg, Ans.
Tirsdag den 27. Bibelkreds.
Onsdag den 28. Seniortræf kl. 14.30 v/pens.
missionær Henry Thorsager Christensen,
Aalestrup.
NOVEMBER MÅNED:
Tirsdag den 3. Møde v/pens. missionær
Preben Hansen, Nibe.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 10. Missionsuge. v/pens missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Torsdag den 12. Misionsuge. v/missionær Heri
Elttør, Aulum.
Tirsdag den 17. Bibelkreds.
Tirsdag den 24. Missionshusets 125 års fødselsdag, v/formand for indre mission Hans
Ole Bækgaard.
Onsdag den 25. Seniortræf kl. 14.30 v/Anders
Nielsen, Randers.
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,
Merete Bøye samt Karin Juul.
Deadline for næste blad: 1. november 2020.
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER

OKTOBER

2. Gudstjeneste med
		konfirmandindskrivning
		 Kl.19.00 Merete Bøye

3. Dåbsgudstjeneste
		 Kl.12.00 Merete Bøye

5. Dåbsgudstjeneste
		 Kl.12.00 Ulla Bønløkke Pedersen
6. 13. s. e. trinitatis
		 (Matt. 20,20-28)
		 Kl.10.15 Ulla Bønløkke Pedersen
		
Kirkekaffe
13. 14. s. e. trinitatis
		 (Joh. 5,1-15)
		 Kl.10.15 Merete Bøye
20. 15. s. e. trinitatis
		 (Luk. 10,38-42)
		 Kl.10.15 Tine Gramm Petersen
27. 16. s. e. trinitatis - Høst
		 (Joh. 11,19-45)
		 Kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
		
Hobro kirkes Ungdomskor
Blå Kors og Folkekirkens Nødhjælp
		
30. Gud & Mad
		Familiegudstjeneste
		 med fællesspisning.
		 Kl.17.00 Käthe Japhetson-Jensen
		
Hobro kirkes Ungdomskor

4. 17. s. e. trinitatis
		 (Mark. 2,14-22)
		 Kl.10.15 Merete Bøye
		
Kirkekaffe
Indenlandsk Sømandsmission
		
11. 18. s. e. trinitatis
		 (Joh. 15, 1-11)
		 Kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
18. 19. s. e. trinitatis
		 (Joh. 1,35-51)
		 Kl.10.15 Tine Gramm Petersen
Dansk Missionsråds Efterårskollekt
		
25. 20. s. e. trinitatis
		 (Matt. 21,28-44)
		 Kl.10.15
		
Korshærs-og arresthuspræst
		 Lena Bentsen, Aalborg
		 (Tine Gramm Petersen)
		 Kirkens Korshær

28. Gud & Mad
		Familiegudstjeneste
		 med fællesspisning.
		 Kl.17.00 Merete Bøye
		
Hobro kirkes Ungdomskor

NOVEMBER
1. Alle Helgens dag
		 (Matt. 5,13-16 eller 5,1-12)
		 Kl.10.15 Tine Gramm Petersen
		
Kirkekaffe
Danske Sømands- og Udlandskirker
		
		Søndre kapel
		 Kl.14.00 Merete Bøye
		
Kirkekaffe
7. Dåbsgudstjeneste
		 Kl.12.00 Käthe Japhetson-Jensen
8. 22. s. e. trinitatis
		 Kirkens Fødselsdag
		 (Matt. 18,1-14)
		 Kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
KFUM´s sociale arbejde i Danmark
		
15. 23. s. e. trinitatis
		 (Mark. 12,38-44)
		 Kl.10.15 Merete Bøye
22. Sidste søndag i kirkeåret
		 (Matt. 11,25-30)
		 Kl.10.15 Tine Gramm Petersen
Kirkelig Forening for den Indre Mission
		
		 i Danmark

25. Gud & Mad
		Familiegudstjeneste
		 med fællesspisning.
		 Kl.17.00 Tine Gramm Petersen
		
Hobro kirkes Spire- og Børnekor,
		 Hobro kirkes Ungdomskor
29. 1. s. i advent (Matt. 21,1-9)
		 Kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen

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.

DECEMBER
6. 2. s. i advent (Luk. 21,25-36)
		Kl.10.15 Merete Bøye
Hobro Kirkes Julehjælp

hobro lyntryk - 98 52 46 46

Hobro Kirkes Julehjælp

