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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:
Merete Bøye holder orlov frem til d. 28. februar
2022.
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
31. oktober 2021.
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 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
Sygemeldt.
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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I skrivende stund er vi i kirken stadig underlagt
de samme coronarestriktioner som siden nedlukningen i december, bortset fra den generelle fjernelse af mundbindet, som for os alle
har føltes som noget af en befrielse.
Især i EM-tiden blev der fra mange sider fremhævet det paradoksale i, at man kunne gå til
fodboldkamp dog med coronapas, men ikke til
kirkelige handlinger, hvor smitterisikoen måtte
synes langt mindre. Trods en intens debat og
også politisk pres har kirkeministeren stået
fast. Hun er formentlig meget fast bundet af en
aftale i sit parti og hele den politiske genåbningsaftale.
Vi får se! Jeg er dog optimistisk. Når I læser
dette, ved vi, hvor vi står. Heldigvis for vores
egen kirke er det kun få gange, vi har måttet
formene nogen adgang til gudstjeneste. Det er
især begravelser, bryllupper, dåb og konfirmationer, som restriktionerne har ramt. Det kan
være følsomt nok for den enkelte. Sådan var
vilkårene, vi i kirken var underlagt.
I hvert fald har vi planlagt et fuldt efterårsprogram og glæder os til at se jer alle på den ene
eller anden måde. Alle besøg er lige vigtige og
hver for sig betydningsfulde for den enkelte
og for os.
Vi har haft den første lørdagskoncert allerede
som det første arrangement, og herefter kom-

mer det slag i slag. Det vil alt sammen fremgå
af dette nummer af kirkebladet. Vi glæder os til
at se jer. Specielt vil jeg fremhæve kirkens fødselsdag, som vi er begyndt fast at fejre hvert
år – i november måned. Samtidig er det det
lovpligtige menighedsmøde, hvor rådet fortæller om sit arbejde og gør status, og hvor der
er lejlighed til at stille spørgsmål til rådet. Vi
håber, at mange har lyst til at deltage i mødet
med foredrag, orientering og lidt spisning d.
14. nov. efter gudstjenesten.
På en måde blev folkekirken sorteper i genåbningens virvar af forholdsregler. Sporten vandt,
og selvfølgelig nød vi de mange fodboldkampe
og det nationale sammenhold i forbindelse
med Danmarks triumf, men den stadige nedlukning var svær at forklare kirkebrugere, hvor
kun mundbindsophævelsen var den synlige
ændring. Afstands- og arealkravene gjaldt stadig og dermed antallet af gæster. Disse lempes
dog lidt pr. 1. aug.
Hvornår vi får helt normale tider, vil vise sig.
Coronaen er nok kommet for at blive, men
den skal tøjles og holdes under kontrol. Her
vil august måned blive afgørende, når skoler
og uddannelser starter igen. Heldigvis går det
godt indtil videre. Jeg glæder mig til normale
tider, hvor vi får hynderne tilbage på kirkebænkene og kan samles de mennesker, man gerne
vil. Sammenstimling kan jeg godt undvære.
Den øgede hygiejne og hensynet til hinandens
tarv vil jeg gerne bevare. Det er og bliver et
nationalt sammenhold og tillid til myndighederne, der har båret os igennem pandemien.
På stort gensyn!
Ole Bent Larsen,
næstformand

PRÆSTENS SIDE

Lystale – ved sensommer og efterår
Af sognepræst Käthe Japhetson-Jensen
Dette indlæg er skrevet over en inspiration fra
dette års lystale afholdt ved ”Stafet for livet”
den 12. juni 2021 til ære for alle fightere og
andre, der stiller skarpt på lyset i livet.
Sensommeren står i fuldt flor og på denne tid
af året fylder lyset stadig. Men mørket trænger sig på. Livet og forfaldet er så tydeligt i
disse dage – august, september og oktober er
måneder hvor modsætninger mødes. Døden
og livet, lyset og mørket. Modsætninger følges
altid ad. Og det er der en grund til. For når
modsætninger følges ad og stilles op over for
hinanden, så tilfører de hinanden betydning.
Det giver f.eks. kun mening at tale om, at
noget er mørkt, hvis det ses i forhold til noget
lyst. De giver kun mening at beskrive noget
som blødt i modsætning til noget, der er hårdt.
Og det giver kun mening at tale om livet og
prise det, fordi vi kender døden.
Ja, døden kender vi, og så alligevel ikke. For
os, der kan læse kirkebladet, er jo de levende.
Døden kender egentlig kun de døde.
Men vi, de levende, er for en stor dels vedkommende også de efterlevende. Dem, der er

blevet tilbage efter at andre er gået bort. Vi er
de efterladte. Vi er dem, der har mistet nogen
vi elskede til døden.
Vi mærker at dagene er blevet kortere og med
efteråret indfinder mørket og forfaldet sig,
november og allehelgen er lige om hjørnet og
nogle bliver eftertænksomme. Når vi erindrer,
vækkes kærligheden til live og lyset skinner
igennem det mørke, der ellers kan præge tanken om det, der ikke er mere.
Men døden og livet hører sammen. Uden
døden var livet ikke saligt. Uden døden var
livet uden foranderlighedens farer og velsignelser. Uden døden var livet en langstrakt pine,
en kedsommelig affære, som en monoton lyd,
der gentager sig og aldrig stopper.
Døden og livet er altså to modsætninger, der
indgiver hinanden betydning. Døden og livet
betinger hinanden: Uden død, intet liv, uden
mørke, intet lys.
I forfatterens Benny Andersens teaterstykke
”Orfeus i undergrunden” fra 1979 er der
et gennemgående digt om kærligheden og
døden. Et par vers lyder:
Skil dig fra mørket og tag dit parti.
Du er det lys, du kan sprede.
Vis mig dit ansigt før alt er forbi,
- så er vi begge til stede
Mørket vil binde, men lyset gør fri.
Bred er den smalleste glæde.
Vis mig dit ansigt før alt er forbi –
Så er vi begge til stede.
Det er et overmåde indholdsrigt digt. ”Skil dig
fra mørket og tag dit parti. / Du er det lys du
kan sprede.” Vi mennesker kan se på os selv
og hinanden med lys eller mørke. Og forskellen er så stor, at den har med liv og død at
gøre. Det lyder måske voldsomt, men det er
ikke desto mindre sandt: Tænk på forældre og
deres børn. Tænk på, hvordan en mors og fars
ansigt lyser på deres lille barn, når de ser på
det i vuggen, når de henter det i dagplejen, når
det kommer hjem fra skole. Der er smil, der er

lys, der er glæde i det ansigt. Øjnene skinner.
Mange af os har prøvet at stå ved en dør, ved
en bus eller et andet sted og vente på vores
barn. Eller vi har set andre forældre gøre det.
Og der kommer så den ene efter den anden.
Man kender dem, eller man kender dem ikke,
og de får blot et lille smil eller et hej. Men når
så vores eget barn kommer, så får dét noget
fra vores ansigt og øjne, som de andre ikke får.
Og dét blik, dét smil, dét lys lever et menneske
af. Det trives barnet ved. Jesus sagde: ”Øjet er
legemets lys”(Luk 11, 34), og dermed menes
ikke bare, at lyset falder ind gennem øjnene og
gør os seende. Nej, der går også noget indefra
og ud. ”Du er det lys, du kan sprede”, siger
digteren. Du rummer i dig et lys. Du er selv
et lys, som du kan give videre. Du kan give et
andet menneske håb og glæde. Når du skinner på det, kan du give det menneske mod og
styrke. Og dét lys fra et ansigt er ethvert menneskebarn afhængigt af. Hvis et barn får alt
andet, men ikke lyset fra den/dem, der elsker
det, så får det ikke nok. Så får det ikke, hvad
det skal have for at leve. ”Vis mig dit ansigt før
alt er forbi / så er vi begge til stede”.
At elske og blive elsket, deri er livet. Så lad os
en gang imellem glemme det hæsblæsende
konkurrencesamfund, vi lever i - og give hinanden dét vi lever af.
Glædelig lystændingstid!
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MEDDELELSER

Kirkens fine
stol, kap. 2
Af Ole Bent Larsen

Vi læser Bibeltekster
sammen
På kordegnekontoret hænger et maleri af Hobro Kirkes indre før den store restaurering i
1993-94, malet af maleren Marie Wadskjær (1896-1980) i 1946. I hendes værk er der også
andre motiver fra Hobro, bl.a. Vestre Bakker. Det bemærkelsesværdige på vores maleri er, at
her ses stolen, men den er blå og med læderpolstring. Jeg har konsulteret medarbejdere ved
kirken, som har en lang erindring. De er enige om, at stolen var beklædt med rødt plys, før
den fik sin nuværende polstring, da altergulvtæppet blev skiftet ud i forbindelse med 150 års
jubilæet i 2002. Derimod har stolen aldrig været blå. Nye undersøgelser af stolen, hvor der
er skrammer, viser intet tegn på nogen blå farve. Den har altid været sortmalet. Den blå farve
må skyldes kunstnerisk frihed fra malerens side. Derimod kan den godt have haft læderbetræk i 1946.

Vi læser den kommende søndags tekster og
hjælper hinanden med at forstå dem ind i
vore liv og sammenhænge, til fornyet glæde
og inspiration.
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: Torsdag 2.9, 16.9, 7.10, 21.10,
4.11 og 18.11 kl.19-20 i Vestergade 23.

Nybyggeriet på Bymarks Allé og Mariagervej

For efterhånden lang tid siden besluttede
Hobro Menighedsråd, at Hobro Kirkegårdes
skimmelramte kontor- og mandskabsbygning samt de delvist nedslidte og upraktiske
garager på Bymarks Allé 1 skulle erstattes af
nybyggeri.
Provstiudvalget gav grønt lys for budgetmæssig dækning for projektet og et utal af møder i
Kirkegårdsudvalget er resulteret i et projektforslag, som Menighedsrådet har besluttet at realisere, og som Mariagerfjord Kommune har givet
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byggetilladelse til. Bo Graugaard fra Fjorden
arkitekter er den sagkyndige arkitekt for projektet og rådgiver under byggeprocessen.
Byggearbejdets aktuelle stade er, at der er
lavet fundament i garage-delen og sokkel er
støbt i kontor- og mandskabsafsnittet. Men
som det tilsyneladende er standard i disse
tider for byggearbejder, så er vores byggeri
også forsinket. Det startede med, at nedbrydningen tog længere tid end beregnet, da der
viste sig at være meget mere beton i den gam-

le bygning, end tegninger viste, og desuden
var der rester af en betonbunker, som skulle
fjernes. Betonelementer kan først leveres i
februar 2022, og derfor bliver betonvægge
støbt på stedet med den forsinkelse, dette
medfører.
I henhold til den sidst opdaterede tidsplan kan
vi flytte ind i huset i uge 47.
Kirkegårdsudvalget
Jens Peder Pedersen

ARRANGEMENTER

Lørdagskoncerter

Matinékoncerterne om lørdagen
kl. 11 er i gang igen. Det er dejligt.
De startede allerede i august med
klarinettisten Mikael Børresen.

I SEPTEMBER, D. 4. SEPT.,
kommer Aarhus Ungdomskor.

I OKTOBER, D. 2. OKT.,

er det sanger Margrethe
Smedegaard og pianist Ole Sloths
tur til at komme med et blandet
program af sange.

D. 30. OKTOBER, KL. 16.00,
Gospelkoncert med kirkens kor
under ledelse af Lene Nørrelykke.

I NOVEMBER, D. 6. NOV.,

har vi glæde af at få besøg af Hobro
Kammerorkester.

Hobro Menighedsråd
Sogneaftener

Onsdag d. 22. september kl. 19:

Kirkens korshærsgudstjeneste
Søndag den 10. oktober 2021 kl. 10.15
er der kirkens korshærsgudstjeneste.
Det er korshærspræst Stine Tougaard der er præst ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der samvær og kirkefrokost i Hobro Kirkecenter.
I forlængelsen af frokosten vil Stine Tougaard fortælle om sit arbejde
blandt byens socialt udsatte. Overskriften vil være: ”Det er det, vi har
til fælles, der er helligt”.
Psykisk syge, misbrugere, mennesker som er vokset op under svære
forhold kan have svært ved at passe ind i vores effektive samfund, og bliver nemt marginaliserede. Men vi mennesker har alle sammen brug for at blive set og mødt som de mennesker,
vi er. Her har Kirkens Korshær og kirken i det hele taget en opgave.
Stine Tougaard vil fortælle om vigtigheden af at vi møder hinanden med nærvær, omsorg og
respekt, uanset hvordan vores livssituation er.
Der er ingen tilmelding men prisen for kirkefrokosten er kr. 50,00 pr. person.

Vi strikker dåbsklude - Vil du være med?
Vi mødes i Vestergade 23:

Fredag d. 8. okt. kl. 14.00 og
igen fredag d. 5. nov. kl. 14.00.
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

Demens

Ved en sogneaften onsdag d. 20. okt. kl. 19 står demens på programmet.
Aftenen er ikke færdigplanlagt, men vi får besøg af en demenskoordinator og skal høre
om blive demensvenner.
Onsdag d. 17. november kl. 19:

Den nye højskolesangbog

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. 22. september kl. 19 i Hobro
Kirkecenter.

Onsdag
d. 1. december
kl. 19:

Troen og Naturen
Simon Aaen er billedkunstner med ”Troen
og Naturen” som sit arbejdsområde.
Derfor har han udsmykket 3 kirker og nogle sognegårde. Dette skal vi høre om ved
en sogneaften onsdag d. 17. nov. kl. 19.

Tidl. højskoleforstander Jørgen Carlsen,
Testrup, kommer onsdag d. 1. dec. og
præsenterer den nye højskolesangbog,
som er udkommet fornylig, og fortæller
om arbejdet med den, da han var formand
for redaktionskomiteen. Vi har købt et
sæt, så at man kan få syn for sagn på
denne aften i den folkelige fællessangs
tegn. Og så skal vi synge!

5

MEDDELELSER/ARRANGEMENTER
Præsentation af et nyt menighedsrådsmedlem
Mit navn er Lise Lotte Wagner-Aagaard.
Jeg bor i Hobro og har boet her i 22 år, er
62 år gammel og er gift med Erik. Vi har 3
børn på 25, 28 og 37 år som alle er flyttet
hjemmefra.
Af andet frivilligt arbejde er jeg udpeget
som domsmand ved retten i Aalborg, hvor
jeg skal deltage i retssager når jeg bliver
indkaldt. Dette er typisk 6 gange årligt. Et
rigtigt spændende frivilligt arbejde jeg er
meget glad for.
Jeg arbejder til dagligt som demenskoordinator i Randers kommune område nord.
Der stifter jeg dagligt bekendskab med
mennesker der har fået en demensdiagnose. Oplever hvilke udfordringer det kan
give i livet. Det er en sygdom der ikke kun
rammer det enkelte menneske men hele
familien.
Jeg er så heldig at jeg blev valgt ind i

Konfirmandindskrivning
Konfirmandforløbene skydes i gang med en
aften for konfirmander og deres forældre.
Vi mødes til en kort gudstjeneste og en
efterfølgende samtale og orientering om
forløbet. Der serveres en kold forfriskning.
Medbring: NemId og konfirmandens CPR-nr.
Tirsdag d. 7. september kl. 19.00
er det konfirmanderne fra Hobro Friskole,
Rosendalskolen samt Talentklassen på
Sdr. Skole. Her er det sognepræst Käthe
Japhetson-Jensen, som tager imod.
Onsdag d. 8. september kl. 19.00
gælder det konfirmanderne fra Sdr. Skole,
som tages imod af sognepræst Tine Gramm
Petersen og Ruben Lysemose.
Vel mødt
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menighedsrådet i Hobro tirsdag d. 15. september 2020. Med opstart den 1. søndag i
advent. Det er et frivilligt arbejde jeg glæder mig rigtig meget til.
Med mit frivillige arbejde i menighedsrådet
i Hobro vil jeg gerne gøre en forskel for
mennesker der har demens. Jeg ved fra mit
arbejde som demenskoordinator at musik
er en fantastisk måde at være sammen på
og kommunikere på. Derfor vil jeg arbejde
for at vi får musikaftener/musiktilbud til
mennesker med demens i Hobro. Enten
som tilbud til plejehjemmene, i kirkecenteret eller måske musik i det fri.
Jeg glæder mig meget til at komme i gang
med arbejdet og fællesskabet med søde
”kollegaer”. Desværre har vi i lang tid været
stækket af coronarestriktioner og forbud.
Men mon der ikke snart er lys forude, så vi
snart må forsamles og synge sammen igen.

Fødselsdagsfest!

I Hobro Kirke

Søndag den 14. november 2021

● Gudstjeneste kl. 10.15
● Efter gudstjenesten serveres en let frokost i Hobro
Kirkecenter
● Foredrag ved Hans Åge
Simonsen, som vil fortælle om
den Royale Bunker i Rold Skov
● Efter foredraget er der kaffe
og kagemand samt orientering om Menighedsrådets
arbejde

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Efterårets to mødelørdage har hhv. befrielsen og genforeningen som tema:
Lørdag d. 9. okt. kl. 10 kommer museumsinspektør JensChristian Hansen fra Hjørring og
fortæller om, hvad der 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. 13. nov. er
det tidl. sognepræst
Erik Johansens tur til at
fortælle om de kirkelige
forhold i Sønderjylland
før og efter genforeningen, og hvilke
udfordringer kirken stod over for ved indlemmelsen i Danmark og danske kirkeforhold.
”Genforeningen 1920 – set fra den kirkelige
synsvinkel”. Det har været en underbelyst vinkel i jubilæumsåret.
Over middag fortæller Jenny Lyngaa om genforeningssten i Hobros nærområde.
Desuden tilbydes en kunsttur lørdag d. 25.
sept. med kunstfaglig medarbejder ved
Kunstetagerne, Anne Lie Stokbro, som guide.
Vi skal besøge Brorstrup Kirke med en altertavle af Anita Houvenaghel og Skelund Kirke
med alterudsmykning af Maja Lisa Engelhardt.
Efter frokost på Als Kro, som man betaler selv,
besøges Dokkedal Kirke med udsmykning af
Hein Heinsen og Gudumholm Kirke med altertavle af Poul Anker Beck og døbefont af Niels
Helledie. Turen foregår i bus, og vi forventer
at være hjemme ved 16-tiden. Vi mødes i
Kirkecentret kl. 9.30 til morgenkaffe, hvorefter
bussen afgår.
Af hensyn til frokosten er det nødvendigt,
at man tilmelder sig. Det skal ske til
Anni Engedal: anniengedal@hotmail.com

MØDER
OKTOBER MÅNE:
Tirsdag den 5. Aktuel aften v/Simon Grud,
Åbne døre.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 12. Møde v/pens. missionær
Søren Skovenborg, Ans.
Tirsdag den 19. Sømandskredsfest
v/sømandsmissionær Jørgen Knudsen,
Mårslet.
Tirsdag den 26. Bibelkreds.
Onsdag den 27. Seniortræf kl. 14.30.
v/fritidsforkynder Paul Holm, Aalborg.

Højskoleforeningen
Tirsdag den 14.september 2021
kl. 19.00:
Teaterleder Susanne Sangill:
”Teater ind med modermælken”.
Generalforsamling afholdes efter mødet.
Tirsdag den 5.oktober 2021
kl. 19.00:
Fhv. superligaspiller Mads Justesen:
”En fantastisk historie”.
Mandag den 1.november 2021
kl. 19.00:
Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude
Kristensen:
”Familie på farten i Canada og Alaska”.
Alle møder foregår i Hobro Kirkecenter.

Hobro Menighedsråd
Arrangementerne finder sted i Hobro Kirke
center kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.

Sogneaftener:

22. sept. Ole Bent Larsen:
”Grevinde Danner”
20. okt. Demens
14. nov. Hans Åge Simonsen:
”Den royale Bunker i Rold Skov”
(kirkens fødselsdag)
17. nov. Simon Aaen: ”Naturen og troen”
1. dec. Jørgen Carlsen:
”Højskolesangbogen”

Hobro Missionshus
www.hobro.indremission.dk
SEPTEMBER MÅNED:
Tirsdag den 7. Møde v/missionær
Henrik Søgaard Jørgensen, Dragstrup,
Mors.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 14. Møde v/pens. missionær
Hans Jørgen Hedegaard, Herning.
Tirsdag den 21. Møde v/pens. missionær
Preben Hansen, Klitgaard, Nibe
Tirsdag den 28. Bibelkreds.
Onsdag den 29. Seniortræf kl. 14.30
v/fritidsforkynder Anders Jørgen Jensen,
Fandrup, Farsø.

NOVEMBER MÅNED:
Tirsdag den 2. Møde v/Poul Nielsen,
Lørslev, Hjørring.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 9. Møde v/pens. missionær
Villy Sørensen, Hammel.
Tirsdag den 16. Møde v/pens. missionær
Søren Grysbæk, Horsens.
Tirsdag den 23. Møde v/pastor emeritus
Christian Poulsen, Skovby, Herning.
Onsdag den 24. Seniortræf kl. 14.30
v/missionær Jørgen Bloch, Randers.
Tirsdag den 30. Bibelkreds.

Hvor intet andet er nævnt begynder møderne
i missionshuset kl. 19.30

Koncerter:

4. sept. Aarhus Ungdomskor
2. okt. Margrethe Smedegaard og
Ole Sloth
6. nov. Hobro Kammerorkester

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

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. november 2021.
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GUDSTJENESTER
OKTOBER

5. 14. søndag efter trinitatis
		(Luk. 17,11-19)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose

3. 18. søndag efter trinitatis
		(Matt. 22,34-46)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen

7. Indskrivningsgudstjenester
		for konfirmander fra Hobro Friskole,
		Rosendalsskolen samt Talentklassen
		på Sdr. Skole
		 kl.19.00 Käthe Japhetson-Jensen

10. 19. søndag efter trinitatis
		(Mark. 2,1-12)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose

8. Indskrivningsgudstjenester
		for konfirmander fra Sdr. Skole
		kl.19.00 Tine Gramm Petersen og
				 Ruben Lysemose

23. Ekstra Dåbsgudstjeneste**
		 kl.10.00 Käthe Japhetson-Jensen

21. Sidste søndag i kirkeåret
		(Matt. 25,31-46)
		kl. 10.15 Ruben Lysemose

18. Ekstra Dåbsgudstjeneste**
		 kl.10.00 Käthe Japhetson-Jensen

27. Gud & Mad
		Familiegudstjeneste
		med fællesspisning
		kl.17.00 Tine Gramm Petersen

26. Høstgudstjeneste
		17. søndag efter trinitatis
		(Luk. 14,1-11)
		 kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen

14. 24. søndag efter trinitatis
		(Matt. 9,18-26)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen
20. Ekstra Dåbsgudstjeneste**
		kl. 10.00 Ruben Lysemose

24. 21. søndag efter trinitatis
		(Joh. 4,46-53)
		 kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen

25. Dåbsgudstjeneste*
		 kl.10.00 Käthe Japhetson-Jensen

7.		Alle Helgens Dag
		(Matt. 5,1-12)
		kl.10.15 Alle kirkens præster.
		Navneoplæsning af årets døde

17. 20. søndag efter trinitatis
		(Matt. 22,1-14)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose

12. 15. søndag efter trinitatis
		(Matt. 6,24-34)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen

19. 16. søndag efter trinitatis
		(Luk. 7,11-17)
		 kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen

NOVEMBER

30. Dåbsgudstjeneste*
		 kl.10.00 Ruben Lysemose
31. 22. søndag efter trinitatis
		(Matt. 18,21-35)
		 kl.10.15 Ruben Lysemose

29. Gud & Mad
		Familiegudstjeneste
		med fællesspisning
		 kl.17.00 Käthe Japhetson-Jensen

Indsamling:
September, oktober og november:
Hobro Kirkes julehjælp
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.

24. Gud & Mad
		Familiegudstjeneste
		med fællesspisning
		kl. 17.00 Ruben Lysemose
27. Dåbsgudstjeneste*
		 kl.10.00 Käthe Japhetson-Jensen
28. 1. søndag i advent
		(Luk. 4,16-30)
		 kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen

DECEMBER
5. 2. søndag i advent
		(Matt. 25,1-13)
		kl.10.15 Tine Gramm Petersen

* Dåbsgudstjeneste som standard sidste lørdag i måneden: Bortfalder, hvis
der ikke er tilmeldt nogen til dåb.
** Ekstra Dåbsgudstjeneste: Dåbs
gudstjeneste næstsidste lørdag i måneden afholdes kun i efteråret 2021.
Bortfalder, hvis der ikke er tilmeldt nogen
til dåb.

hobro lyntryk - 98 52 46 46

SEPTEMBER

