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Kære menighed, kære allePraktiske 
oplysninger

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

Det er med bedrøvelse, at vi må tage afsked 
med vores sognepræst Tine Gramm Petersen, 
der har fundet nye græsgange, og vi ønsker 
hende selvfølgelig god vind fremover i sit 
nye job. Menighedsrådsformand Bent Reuss 
Schmidt har i anden sammenhæng udtrykt 
følgende tak:
På menighedsrådets vegne vil jeg gerne 
benytte lejligheden til at takke Tine for hendes 
indsats i sognet. På mange måder har Tine 
været med til at inspirere og forny menigheds-
arbejdet i sognet og har været en inspirations-
kilde og ledestjerne for menighedsrådet. Tine 
har med sit udadvendte væsen været med til at 
forkynde kirkens budskab for alle mennesker i 
sognet. Tine har formået at forny gudstjeneste-
liturgien på en inkluderende facon, som aldrig 
er foregået hurtigere end hele menigheden 
kunne følge med.

Vi er taknemmelige over den tid, vi har haft 
Tine Gramm Petersen til låns og vil ønske hen-
de og hendes familie alt godt på Fyn. Der  
vil selvfølgelig blive taget fat på at opslå det 
ledige embede snarest. Imidlertid starter 
Ruben Lysemose på ny i sit vikariat d. 1. sept. 
Vi ønsker ham velkommen tilbage.

Med valget af det nuværende menighedsråd 
blev der nedsat et gudstjenesteudvalg, som 
har endevendt vores gudstjenesteform i den 

forløbne tid. Spørgsmålene har været: Hvad 
gør vi i den traditionelle gudstjenestehøjmesse, 
hvad kan man og må man ændre? Er der noget 
der er behov for at ændre? Først og fremmest 
fokuserer udvalget på bare at drøfte formen, 
analysere den, så at vi bliver mere bevidst om 
traditionen. Der er biskoppelig fokus på guds-
tjenesten i disse år. Den nuværende generelle 
ordning, Gudstjenesteforordningen, stammer 
fra 1992, og den mener biskopperne ikke, der 
er behov for at ændre. Det viser sig nemlig, at 
der virkelig er mange variationsmuligheder ind-
bygget i den, hvis menighedsråd og præster er 
enige om det. Jeg har altid troet, at højmessen 
var meget fast forordnet, nærmest en hånd-
fæstning, men det er faktisk ikke korrekt. Til 
gengæld mener biskopperne, at der er behov 
for at kigge nærmere på dåbsritualerne i lys af 
de mange voksendåb, der foregår, fx i forbin-
delse med konfirmation, og på nadverritualet. 
Udvalg er nedsat til disse formål, og debat skal 
i gang, så biskopperne forventer nogle tillæg 
til Forordningen i 2030. Det er nødvendigt 
med en grundig og indsigtsfuld debat alle par-
ter imellem.

Det er den debat, som menighedsrådet vil 
lægge op til med en sogneaften d. 7. nov. 
kl. 17 med besøg fra Sdr. Bjert nær Kolding. 
Sdr. Bjert er et såkaldt friliturgisogn sammen 
med et par andre. De har til opgave netop at 
eksperimentere med gudstjenesteformen. De 
holder derfor deres egen gudstjeneste hos os 
kl. 17 med lidt mad samt debat i kirkecentret 
bagefter. Fra Sdr. Bjert medvirker sognepræst 
Tine Illum og organist Søren Andresen. Det ser 
vi frem til.

Det nye kirkegårdshus på Mariagervej bliver nu 
lige så stille gjort færdigt. Og der vil være ind-
vielse på et eller andet tidspunkt. Dette er ikke 
bestemt endnu, men læseren må følge med i 
annonceringen i Hobro Avis.

Ellers står vi over for en ny efterårssæson med 
masser af aktiviteter, forhåbentlig med tilbud 
til jer alle. I er velkomne!

Mange hilsener
Ole Bent Larsen, næstformand

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. 6177 1237. rubenlysemose@gmail.com
Ruben Lysemose træffes fra 1. september 
efter aftale.

Sognepræst
Anne Regitze Nieling
Tlf. 2620 6390. anrn@km.dk
Træffes efter aftale dog ikke mandag.

Kordegnekontoret: 
Søndergade 3, 9500 Hobro. Tlf. 98 52  07 63
hobro.sogn@km.dk
Kontoret har åbent mandag til torsdag fra kl. 9.00 
til 12.30 samt fredag fra kl. 9.00 til 12.00.
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

Organist:  
Karen Kirstine Nielsen 
Tlf. 5141 1214. jackiekaren90@gmail.com

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

Forsidebilledet:
En gruppe fra Hobro Kirke besøgte Sdr. Bjert Kirke 1. maj 2022. 
Det udløser en genvisit i Hobro Kirke den 7. november 2022.
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PRÆSTENS SIDE

I Danmark har vi noget, der hedder funktions-
præster. Mange kender dem fra hospitaler og 
hospice, fra billeder fra krigszoner og fra gym-
nasier og universiteter.

For mange af disse særlige grupper af special-
præster er der en del prestige.
Jeg har tilhørt en undergruppe af præster, der 
ikke just bader sig i opløftende omtale eller 
høster folkelig anerkendelse.
Jeg har været arresthuspræst.

Jeg har været så privilegeret at tilhøre den lille 
del af præstefamilien, der tæller omkring 50 
præster – FFA. Præster der arbejder i fængsler 
og arresthuse samt udsendelseslejrene, ser 
i høj grad en skyggeside af vores velfærds-
samfund.
En del af min arbejdsuge brugte jeg på frivilligt 
at lade mig låse ind bag tunge tremmer, hvor 
mine nærmeste kolleger bar peberspray og 
direkte alarm til politiet.

Hobro Arresthus har haft en stor betydning for 
mig – og jeg har været en del af den rytme, 
som den tidslomme befinder sig i.
1. december 1922 blev huset taget i brug som 
arrest – med andre ord kan husets 100-årsdag 
markeres op til jul i år.

”Den gamle dame” har for nylig fået en til-
trængt ansigtsløftning, for selvom det er, for at 
bruge den daglige jargon, et velbesøgt hotel 
(Hotel Gitterly), så er det ikke sådan, at der bli-
ver foretaget en gennemgående renovation af 
en celle, når der er udskiftning.
Med det nye inventar og de nye gulve, den fine 
maling på væggene og de kunstige planter på 
gangene forsøger huset at puste en illusion af 
hverdag ind i den underlige tidslomme, som 
arresten er.
Forskellen på et fængsel og en arrest er, at så 
længe man sidder i arresten, er man frihedsbe-
røvet og egentlig uskyldig. ”Thi kendes for ret” 
er endnu ikke ytret, og tanken bag en arrest 
var, at man højst skulle sidde der et par dage, 
såsom over en weekend hvor man kan sove 
rusen ud, indtil man kunne komme for en dom-
mer om mandagen.

De mennesker jeg har mødt i arresten, har ikke 
kun siddet et par dage – mange af dem sidder 
i månedsvis – sågar over et år. Døren til cel-
lerne, der ikke tæller mange kvadratmeter, er 
lukket døgnet rundt, og der er kun en times 
gårdtur om dagen til de indsatte – og eftersom 
man ikke må samles mange ad gangen, kunne 
det være noget af et puslespil, når jeg kom 
som præst og ville fejre gudstjeneste, eller 
læse bibelhistorier eller hvad jeg nu har fundet 
på, på den sparsomme plads, som jeg delte 
med både underviser og misbrugskonsulent og 
psykolog (dog ikke på samme tid).

Når vi sidder og følger med i de store sager, 
der sker i Danmark, så priser mange af os 
sig lykkelige over, at dødsstraf ikke er tilladt i 
vores land. Derimod har vi et system, der gør 
alt for at forsøge at resocialisere de frihedsbe-
røvede, de indsatte, når de kommer ud igen. 
Igennem min tid i arresten har jeg flere gange 
hjulpet løsladte med at slå tiden ihjel, indtil 
familien kom og hentede dem – eller hjulpet 
med at lade en telefon op, der har ligget død 
for batteri i månedsvis mens en kop kaffe i 
frihed blev nydt.
Med andre ord: I Hobro Arrest er det ikke alle, 
der er skyldige! Og det gælder for så vidt alle 
arresthuse i Danmark.

Men mens man sidder i Hobro Arresthus, er 
der et personale, der gør alt for, at det skal 
være udholdeligt for de frihedsberøvede at 
være der. Der er ikke meget arbejde at få, men 
så forsøger vi at generere noget, såsom at 
flette julestjerner. Der er til tider en hovedry-
sten over, at de skæbner vi får ind i arresten, 
er så tydeligt fejlplaceret, at det næsten ikke er 
til at bære.

Men vi har båret – og bærer stadig videre!
Jeg har været så heldig at være arresthuspræst 
i Danmarks bedste arrest. Og det siger jeg ikke 
kun, fordi det var min arbejdsplads – eller fordi 
der dér er kolleger, der har taget mig ind som 
en del af teamet.
Heller ikke fordi huset efterhånden står pænt 
og nydeligt ovenpå de seneste mange renove-
ringer.
Hobro Arresthus er en fantastisk arrest, fordi 
mine kolleger dér stædigt fastholder de fri-
hedsberøvedes værdighed. Fordi jeg har ople-
vet mange af betjentene gå et ekstra skridt for 
at gøre tilværelsen i arresten så tålelig som 
mulig.

Mit arbejde i arresten har været dybt menings-
fyldt, ikke kun for mig men også for dem jeg 
har haft med fra Hobro Kirke til at afvikle kirke-
lige handlinger og gudstjenester i arresten!
Hobro Arresthus gemmer på en skjult del af 
vores medmennesker, men jeg har haft en tro-
fast menighed dér, midt i Hobros gågade.
Som præst i arresten har jeg set det som en 
vigtig opgave at give stemme til dem, som 
ingen ellers kan høre. Ligesom kirken overfor 
Føtex ikke må gå i stå og lade stå til, må kirken 
i arresten heller ikke.
Vi kan ALTID gøre det bedre, gøre mere – og 
jeg har indtryk af, at der er blevet lyttet til 
præsten i Hobro Arresthus’ ledelse.
1. december fylder Hobro Arrest 100 år, og 
det er værd at fejre!

Tine Gramm Petersen – tidligere kirkebogs-
førende sognepræst ved Hobro Kirke samt 
Arresthuspræst ved Hobro Arrest.

Arresthuspræst ved Hobro Arresthus
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MEDDELELSER

Alle inviteres til at fejre kirkens fødselsdag med 
gudstjeneste 10.15, spisning og foredrag samt det 
orienterende møde om menighedsrådets arbejde. 

Årets foredrag handler om Benny Andersen,  
og det er skuespilleren Lise Rosendahl, der  
kommer og fortæller.

Kirkens fødselsdag 13. nov. 2022

Det er ikke hver dag, menighe-
den kommer tæt på kirkens hel-
lige kar, som alterkalk og disk 
kaldes. De står oppe på alteret 
og er som regel tildækket af 
et klæde og ved nadveren 
dækket af præstens hånd. Og 

lige siden vi genoptog traditionen med en fest-
gudstjeneste i forbindelse med AMBU-dagene 
tilbage i 2014, har vi været i forlegenhed mht. 
alterkalk, fordi vi både fejrede gudstjeneste 
i kirken og på AMBU-pladsen. Vi ville gerne 
dette bekneb til livs, og 100-års jubilæet for 
ambulancedagene var en oplagt lejlighed til at 
gøre noget ekstraordinært og få endnu en kalk 
tilknyttet vores kirke med de mange forskellige 
gudstjenester og altså indimellem samtidige. 
En særlig tak til Snæbum Kirke for at bistå os 
og udlåne deres kalk, når vi igennem årene har 
haft brug for det. 

Den sølvkalk vi bruger i kirken søndag efter 
søndag, er lavet af den lokale sølvsmed Niels 
Svendsen engang i midten af 1800-tallet.  Og 
det er noget helt særligt og ekstraordinært, 
når vi i år til AMBU-100-års jubilæumsfest-
gudstjenesten kan tage vores nye kalk i brug 
i Dansetten på AMBU-pladsen. Og da er det 
muligt at komme helt tæt på vores helt nye 
alterkalk. Det er endnu en lokal kunstner 
glaspuster Lotte Thorsøe fra Mariager, der har 

kreeret kalken til os. 
Lotte Thorsøe har i forbin-
delse med arbejdet delt føl-
gende tanker med os:
”At blive valgt til at udføre 
en kirkekalk er en stor, 

interessant og vægtig opgave, som jeg tog på 
mig med entusiasme. På mit møde med sogne-
præst Käthe Japhetson-Jensen og kirkeværge 
Jens Peder Pedersen noterede jeg mig deres 
ønsker til kalken. Efterfølgende besøgte jeg 
Hobro Kirke, hvor jeg med mit kamera og gen-
nem yderligere samtale med Käthe samlede 
indtryk og inspiration. På atelieret fulgte udvik-
lingsarbejde med at afprøve og kondensere 
de mange ideer, tanker, skitser og modeller, 
som blev afprøvet, forkastet og ændret, til 
jeg stod med netop den ide og skitse jeg gik 
i glasværkstedet med. Jeg ved af erfaring, 
at når jeg først går i glasværkstedet, så skal 
min ide være så færdig og velforberedt som 
overhovedet muligt hvad angår form, farve og 
mål, så jeg kan formidle og udføre min inten-
tion. Kalken refererer til Hobro Kirke og skal 
samtidig fungere ude af kirken og bruges i et 
friluftsrum. Den blå farve refererer til kirkens 
smukke loftdekoration. Den opad rundede 
form, som den blå farve danner op mod bæge-
ret, refererer til den halvt kugleformede gra-
nitudhugning under kirketårnet. Visuelt giver 
den blå farve tyngde, så kalken står godt, og 
samtidig spiller den op mod det luftige, helt 
transparente bæger med hældetud og giver 

AMBU-100-års jubilæumsfestgudstjenesten
Endnu en alterkalk tages i brug ved AMBU-festgudstjenesten for 100-års jubilæet for 
ambulancedagene søndag den 4. sep. kl.10.00 i Dansetten på AMBU-pladsen

Vi glæder os til med to års corona-forsinkelse endelig at tage kalken i brug til jubilæums -
festgudstjenesten for 100 året for Ambulancedagene, hvor glaspuster Lotte Thorsøe vil være 
til stede. 
Borgervæbnerne og organist Winni Steinicke spiller og Menighedskoret synger. 
Menighedsrådet byder efter gudstjenesten på et glas bobler og lidt sødt til ganen.

Gode sommerhilsner 
sognepræst Käthe Japhetson-Jensen

dermed plads og samspil til, at altervinen kan 
ses og blive en del af den samlede dekoration 
og udtryk. Funktionelt har jeg givet kalken 
en størrelse og højde, som gør den synlig i 
et udendørsrum, og som samtidig gør den 
håndterbar ved også at give den en slankere 
overgang mellem bæger og fod. Jeg er optaget 
af form, linjeføring og volumen som udtrykt her 
i den nye kalk til Hobro Kirke”.

Lotte Thorsøe, Mariager den 3.sep. 2021

Vi mødes i Vestergade 23 fredage kl. 14: 
Næste gang: Fredag d.7.10.22 - Fredag d 4.11.22
og Fredag d.2.12.22
Mønstre og garn fås på kirkekontoret og hos: 
Karin Juul, Enghavevej 15 2. lejl. 6. Tlf. 50 49 00 27

Vi strikker dåbsklude
Vil du være med?
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 ARRANGEMENTER

Mandag d. 7. nov., kl. 17 
Gudstjeneste og møde om gudstjene-
stens liturgi (Se nærmere i Klummen!) 
ved Sdr. Bjert Kirke.

Hobro Menighedsråd
Sogneaftener

Onsdag d. 21. sept., kl. 19
Forfatteren Martin Herbst 
holder foredrag om ”Det 
dannede menneske”.

Love & Lagkage
Mandag d. 26. september kommer ikke 
til at gå stille af. Her holder vi i samarbejde 
med Mariagerfjord Kommune et stort musik-
arrangement i Hobro Kirke. ”All you need 
is love” er et unikt koncept, som forener 
The Beatles’ hits med markante tekster fra 
Bibelen. Efter koncerten kl. 14 er der kaffe 
og lagkage i Hobro Kirkecenter. Kvartetten 
fra Svendborg skriver bl.a.: ”En salme er en 
sang om Gud - Gud er kærlighed. 
Koncerten forsøger at finde klangbund for 
nye tanker i en tidsperiodes sange, som 
er lagret i en fælles bevidsthed hos adskil-
lige generationer. I sangteksterne fokuseres 
der på emner, motiver og tendenser, der kan 
stå i forbindelse med kristendom og derved 
kaste nyt lys over kendt bibelstof og vice 
versa. 

Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der 
går ’fra ensomhed til kærlighed’, netop på 
baggrund af et sammenfald i hippiebevægel-
sens og kristendommens budskaber.  
Teksterne til første halvdel omhandler 
ensomhed og er hentet fra Det Gamle 
Testamente. 
Tilsvarende omhandler teksterne til anden 
halvdel kærlighed og er hentet fra Det Nye 
Testamente.”

Søndag den 9. oktober 2022 kl. 10.15 er der kirkens korshærs-
gudstjeneste. Det er korshærspræst Stine Tougaard der er præst 
ved gudstjenesten. Efter gudstjenesten er der samvær og kirke-
frokost i Hobro Kirkecenter. I forlængelse 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.

Onsdag d. 5. okt., kl. 19
Fhv. højskoleforstan-
der Jørgen Carlsen, 
Testrup kommer og 
fortæller om Grundtvig 

i Højskolesangbogen i anledning af 
Grundtvigjubilæet.

Kirkens 
korshærsgudstjeneste

I forbindelse med, at Hobro Y’s Men’s Club kan fejre 50 års jubilæum, afhol-
des en festgudstjeneste i Hobro Kirke fredag den 30. september kl. 16. 
Prædikant bliver tidligere medlem af klubben, tidligere domprovst ved Viborg 
Domkirke, Arndt Jessen Hansen, Viby.
Efter gudstjenesten afholdes jubilæumsfest for indbudte.

Hobro Y´s mens club er en del af en verdensomspændende organisation. Udover et socialt fællesskab, som 
udelukkende afholdes af vores kontingentbetaling, er et af vores vigtigste mål at skaffe penge på den ene 
eller anden måde. De penge vi kan stable på benene, går ubeskåret og primært til sociale formål, enten 
herhjemme eller i udlandet. Det kan være støtte til danske ungdomsorganisationer eller rent humanitære 
formål.

Hobro Y’s Men’s Club fejrer 50 års jubilæum

Kvartetten BEATSALMER består af:
Tina Kruse Andersen - der er oplæser. Hun 
er uddannet skuespiller og dramatiker på 
Skuespillerskolen ved Odense Teater, Simon 
Mott Madsen - der er sangsolist. Han har 
afsluttet sin bacheloruddannelse i sang på 
konservatoriet i Odense og  går på kandi-
datdelen med Helene Gjerris som underviser, 
Bjørn Krog Thesbjerg - der spiller klaver. 
Han er uddannet organist fra Løgumkloster 
Kirkemusikskole og Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium og Tore Bjørn Larsen 
- der spiller kirkeorgel. Han er til daglig 
organist og korleder ved Sct. Nicolai Kirke i 
Svendborg, hvor der er et rigt musikliv.

Arrangementet henvender sig til borgere 
med begyndende demens og deres pårø-
rende samt andre interesserede. 
Tilmelding til: kkperbo@gmail.com

Tine Gramm Petersen har virket 
som præst i Hobro Kirke i fire et 
halvt år.
Kirken sagde farvel med Tines 
sidste gudstjeneste og en munter 
afskedsfest i Kirkecentret.
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ARRANGEMENTER

Lørdags- 
matinéer

3. sept.: 
Tangoguitaristen Alejandro Sancho
1. okt.: 
Clemens Knejterne, kor af unge 
mænd fra Århus
5. nov.: 
Jysk Akademisk Orkester

Koncerterne afholdes lørdage kl. 11 
af en halv times varighed.

Mariagerfjord 
Kirkehøjskole
Højskoledagene finder sted i Hobro 
Kirkecenter med start kl. 10.00. NB! Pris 
kr. 50,-. Der serveres kaffe i kirkecentret 
fra kl. 9.30.

Lørdag d. 10. september: ”Folkekirke, 
brugerkirke, kirke i mission”. Et socio-
logisk blik på Folkekirken v. Hans Raun 
Iversen, lektor emeritus i teologi v. 
Københavns Universitet. Lise Rosendahl: 
Viseforedrag om sladderens historie.

Lørdag d. 19. november: ”Den orto-
dokse kirke”. Historisk foredrag v. Hanne 
Christiansen. Den ortodokse kirkes 
liturgi v. Ole Bent Larsen. 

Babysalmesang
Babysalmesang handler om at knytte 
bånd og skabe kvalitetstid mellem 
barn og voksen gennem sang, musik 
og bevægelse. Igennem musikalske 
aktiviteter får barnet stimuleret sine 
sanser og får del i den skønne salme- 
og sangskat, som vi er så heldige at 
have. Babysalmesang giver desuden 
også mulighed for at være i det smukke 
kirkerum og nyde den særlige klang på 
en uformel måde. Dette er et musikalsk 
tilbud for babyer fra 2-10 måneder.

Opstart af Efterårshold 1,  
onsdag d. 31. august 2022
Opstart af Efterårshold 2,  
onsdag d. 26. oktober 2022
Tilmeldingsblanket samt mere informa-
tion kan findes på kirkens hjemmeside.

Sorggruppe for børn og unge
Er du barn eller ung, og har du mistet en far, mor 
eller søskende? Så er sorggruppen måske noget for 
dig. Gruppen ledes af familie- og psykoterapeut 
Hanne Dige Baagø og sognepræst Anders Tran-
holm-Bjerg. Sorggruppen mødes i Hørby SSogne-
hus Løgstørvej 71, 9500 Hobro. 

Kontakt Hanne på tlf. 25 30 70 06 / baagoehanne@
gmail.com eller Anders på tlf. 98 52 00 34 / atb@
km.dk, hvis du har lyst til at være med.
Læs mere om sorggruppen på 
www.øls-hørby-døstrup.dk 

Konfirmand-
indskrivning

Konfirmandforløbene begynder med konfir-
mandgudstjenester for konfirmanderne og 
deres forældre. Derefter vil der være oriente-
ring og samtale om forløbet. Der serveres en 
forfriskning. Tilmelding er fortsat muligt via 
Hobro Kirkes hjemmeside: www.hobrokirke.
dk/aktiviteter/konfirmationer.
Ved konfirmandindskrivning skal der til-
lige ske en formel accept af tilmeldingen. 
Medbring derfor gerne NemId/MitId og kon-
firmandens CPR-nr.
Tirsdag d. 6. september kl. 19.00
er for konfirmanderne fra Hobro Friskole 
og Rosendalskolen. 
Det er kirke- og kulturmedarbejder Pernille 
Bojsen-Møller og sognepræst Käthe
Japhetson-Jensen, som tager imod.

Onsdag d. 7. september kl. 19.00
er for konfirmanderne fra Sdr. Skole inkl. 
Talentklassen.
Det er kirke- og kulturmedarbejder Pernille 
Bojsen-Møller og sognepræsterne Anne 
Regitze Nieling og Ruben Lysemose, som 
tager imod.

Vi glæder os! 
Mange sensommerhilsner 

Pernille Bojsen-Møller, Anne Regitze Nieling, 
Ruben Lysemose og Käthe Japhetson-Jensen

Torsdag d. 30. juni holdt vi en sang-
eftermiddag i kirkecentret under temaet 
”Glemmer du – så husker jeg…”. Organist 
Winni Steinicke og sognepræst i Øls-
Hørby-Døstrup, Anders Tranholm-Bjerg 
spillede og sang for, og 65 sangglade 
mennesker mødte op og gjorde eftermid-
dagen helt uforglemmelig. Vi blev hurtigt 
enige om, at det ikke skal være sidste 
gang, vi har holdt sangeftermiddag – så 
det gør vi igen torsdag d. 1. september 
kl. 14-16 samt torsdag d. 3. november i 
Hobro Kirkecenter. Alle er velkomne!

Syng med 
- sangeftermiddag
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MØDER

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.indremission.dk

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

Hobro Missionshus 
www.hobro.indremission.dk

SEPTEMBER MÅNED:
Tirsdag den 6. Møde v/pens. missionær 

Preben Hansen, Klitgaard, Nibe.
 Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 13. Møde v/pens. missionær 

Villy Sørensen, Hammel.
Tirsdag den 20. Møde v/pastor emeritus  

Ole Larsen, Aarhus.
Tirsdag den 27. Bibelkreds.
Onsdag den 28. Onsdagstræf kl. 14.30 v/

pens. missionær Søren Skovenborg, Ans.
Fredag den 30. Fredagstræf Kl. 19.00 

OKTOBER MÅNED:
Tirsdag den 4. Møde v/fritidsforkynder 

Anders Jørgen Jensen, Fandrup, Farsø.
 Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 11. Møde v/fritidsforkynder  

Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
Tirsdag den 18. Sømandskredsfest  

v/sømandsmissionær Jørgen Knudsen, 
Mårslet.

Højskoleforeningen
Tirsdag d. 13.09.2022 kl. 19.00
Forfatteren Thomas Milsted: ”Lykke, 
robusthed og positiv psykologi.
Er vi lykkelige?”
Foredraget er støttet af Jutlander Fonden 
Hobro

Mandag d. 03.10.2022 kl. 19.00
Tryllekunstner og tv-debattør Jesper 
Grønkjær: “Sandheden om Nordkorea -
En førstehåndsberetning”.
Foredraget er støttet af Jutlander Fonden 
Hobro

Tirsdag d. 08.11.2022 kl. 19.00
Efterskoleforstander Jesper Emil Sørensen: 
”Hvis dit liv var en film, ville du så gå i bif-
fen for at se den?”

Vil du høre mere om tilbuddene hos 
Folkekirkens Familiestøtte? 

Kontakt: Line Neve Enggaard
Tlf.nr. 24 76 17 91

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Hobro Menighedsråd
Koncerter:
Lørdag d. 3. sept.
 Tangoguitaristen Alejandro Sancho
Lørdag d. 1. okt.
 Clemens Knejterne
Lørdag d. 5. nov.
 Jysk Akademisk Orkester

Alle kl. 11.00 i kirken.

Sogneaftener:
Onsdag d. 21. sept., kl. 19
 ”Det dannede menneske”
Onsdag d. 5. okt., kl. 19
 Jørgen Carlsen om Grundtvig
Mandag d. 7. nov., kl. 17
 Besøg fra Sdr. Bjert
Søndag d. 13. nov., kl. 10.15
 Kirkens fødselsdag

Tirsdag den 25. Bibelkreds.
Onsdag den 26. Onsdagstræf kl. 14.30 v/

pastor emeritus Ingolf Henoch Pedersen, 
Randers.

Fredag den 28. Fredagstræf Kl. 19.00

NOVEMBER MÅNED:
Tirsdag den 1. Møde v/sognepræst Anders 

Dalgaard, Ø. Snede, Løsning.
 Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 8. Møde v/pens. missionær 

Hans Jørgen Hedegaard, Herning.
Tirsdag den 15. Møde v/pens. missionær 

Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Tirsdag den 22. Møde v/missionær Henrik 

Søgaard Jørgensen, Dragstrup, Erslev.
Fredag den 25. Fredagstræf kl. 19.00
Tirsdag den 29. Bibelkreds.
Onsdag den 30. Onsdagstræf kl. 14.30 v/

pens. missionær Jørgen Bloch, Randers.

Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne 
kl. 19.30.
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GUDSTJENESTER
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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 senest fredag formiddag før tjenesten. 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER
 2. 16. s. e. trinitatis
  (Joh. 11,19-45) 
  Kl. 10.15 Ruben Lysemose

 9. 17. s. e. trinitatis  
  (Mark. 2,14-22) 
  Kl. 10.15 Korshærspræst Stine 
  Tougaard, Sankt Mortens Kirke i 
  Randers
  (Anne Regitze Nieling) 
  Kirkens Korshær 

 16. 18. s. e. trinitatis  
  (Joh. 15, 1-11)  
  Kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

 23. 19. s. e. trinitatis 
  (Joh. 1,35-51) 
  Kl. 10.15 Ruben Lysemose

 26. Gud & Mad 
  Familiegudstjeneste    
  med fællesspisning. 
  Kl. 17.00 Ruben Lysemose
  Her medvirker Musik og Leg,
  Hobro Kirkes Børnekor samt 
  Hobro Kirkes Ungdomskor

 29.  Dåbsgudstjeneste
  Kl. 10.00 Anne Regitze Nieling 

 30. 20. s. e. trinitatis 
  (Matt. 21,28-44)  
  Kl. 10.15 Anne Regitze Nieling

Dåbsgudstjenesten bortfalder hvis der 
ikke er tilmeldt børn til dåb.  

 6.  Alle Helgens dag 
  ( Matt. 5,13-16 eller 5,1-12) 
  Kl. 10.15 Anne Regitze Nieling

 13. 22. s. e. trinitatis  
  (Matt. 18,1-14) 
  Kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 

 20.  Sidste søndag i kirkeåret 
  (Matt. 11,25-30) 
  Kl. 10.15 Ruben Lysemose

 26.  Dåbsgudstjeneste 
  Kl. 12.00 Käthe Japhetson-Jensen 

 27. 1. s. i advent 
  (Matt. 21,1-9) 
  Kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 

 30.  Gud & Mad 
  Familiegudstjeneste med 
  fællesspisning. 
  Kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen 
  Her medvirker Musik og Leg,
  Hobro Kirkes Børnekor samt 
  Hobro Kirkes Ungdomskor

Indsamling: Samtlige kollekter ved 
alle gudstjenester for de kommende 
tre måneder går til Hobro Kirkes 
Julehjælp.

 4. AMBU-festgudstjeneste 
  Dansetten AMBU-pladsen
  Kl. 10.00 Käthe Japhetson-Jensen 
 
 6. Konfirmandindskrivning
  Kl. 19.00 Pernille Bojsen-Møller og 
    Käthe Japhetson-Jensen 

 7. Konfirmandindskrivning
  Kl. 19.00 Pernille Bojsen-Møller, 
  Anne Regitze Nieling og 
  Ruben Lysemose

 11. 13. s. e. trinitatis 
  (Matt. 20,20-28) 
  Kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 
 
 18. 14. s. e. trinitatis 
  (Joh. 5,1-15) 
  Kl. 10.15 Anne Regitze Nieling  

 24. Dåbsgudstjeneste 
  Kl. 10.00 Ruben Lysemose

 25. 15. s. e. trinitatis  
  (Luk. 10,38-42) 
  Kl. 10.15 Ruben Lysemose

 28. GUD & MAD
  Familiegudstjeneste med 
  fællesspisning. 
  Kl. 17.00 Anne Regitze Nieling  
  Her medvirker Musik og Leg,
  Hobro Kirkes Børnekor samt
  Hobro Kirkes Ungdomskor

 30. Y’s Men’s 50-års 
  jubilæumsgudstjeneste
  Kl. 16.00 Domprovst emeritus  
    Arndt Jessen Hansen

DECEMBER
 4.  2. s. i advent 
  (Luk. 21,25-36) 
  Kl. 10.15 Anne Regitze Nieling

Ved alle gudstjenester udover Gud 
og Mad deltager som udgangspunkt 
enten Hobro Kirkekor eller Hobro 
Menighedskor


