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Menighedsrådsvalg

8. november 2016

 Hvordan skaber kirken kontakt til folket?

 Skal kirken kun holde åbent om søndagen?

 Hvordan skal din kirke se ud i fremtiden?

 Hvordan skal kirken forholde sig til de store spørgsmål?

 Er det i orden at lukke kirker?

 Skal vores børn vide noget om kristendom?

Stil op, stem og få indfl ydelse 
på din egen kirke



Sognepræst, kirkebogsførende:
Kim Legarth
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 05 23. knl@km.dk
Træffes ikke mandag.

Sognepræst:
Lili Bøgh Svinth
Tlf. 98 52 15 23. lbs@km.dk
Træffes Bymarksallé 1, 9500 Hobro:
mandag kl. 16-18, tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 11-12.30. I øvrigt efter aftale.

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:
Cicilie Inge Poulsen. 
Henvendelse via kordegnekontoret.

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.
Lørdag efter aftale. 
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
Kontortid mandag til fredag kl. 9.30-12.00.
Torsdag desuden kl. 15-17. Lør. efter aftale.
Kirkegårdsleder Jens Evan Ravn 
privat tlf. 98 58 57 16.

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:
Ulla Thomsen, Morbærvej 6, 9500 Hobro 
Tlf. 51 72 92 01.

HOBRO SOGN
NYT FRA

Praktiske oplysninger
Selvom det stadig er 
sommerferietid – og 
hedebølge, er det nu 
tid til at skrive til kirke-
årets sidste nummer af 
kirkebladet.

I skrivende stund er 
der travlhed i provstiet 

omkring forberedelserne til et planlagt gen-
besøg fra vores venskabsprovsti i Dereham 
i England. Besøget er programsat fra fredag 
den 19. til mandag den 22. august, hvor der 
kommer 7 personer fra menighederne i 
Dereham and District team. Der er privat 
indkvartering i Hobro-Mariager Provsti, 
hvor man har arrangeret et varieret og 
bredt program for besøget.

I sidste nummer af kirkebladet omtalte jeg 
menighedsrådets beslutning om indkøb af 
to containere til opsætning i vores gård-
have. Dette indebar, at beplantningen op 
langs muren til nabogrunden skulle klippes 
ned eller evt. helt f jernes. Det viste sig 
imidlertid at murværket, efter f jernelsen af 
beplantningen, var i en meget dårlig forfat-
ning. Sommeren er så gået med at udbedre 
skaderne i muren, og containerne forventes 
opsat i løbet af august måned, så vi forhå-
bentlig kan få løst vores pladsproblemer 
inden efterårets mange arrangementer, kor-
skole og konfirmationsforberedelse.  

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

 Menighedsrådets arbejde
Af Ulla Thomsen

Vi har i dette kirkeår fået opfyldt og udført 
en god del af vores større ønsker og pro-
jekter. Den 1. september er der indkaldt 
til det årlige budgetsamrådsmøde, som i år 
holdes i Hobro Kirkecenter. Her bliver de 
ligningsmidler, som er til rådighed i vores 
provsti, fordelt mellem sognene, som såle-
des får at vide, hvor mange penge man har 
at gøre godt med.

Næste store tiltag bliver det kommende 
menighedsrådsvalg, som afholdes tirsdag 
den 8. november i Hobro Kirkecenter. Der 
er mange praktiske opgaver og forberedel-
ser, som skal gøres inden valget. Først og 
fremmest afholdelse af et orientering- og 
opstillingsmøde, hvor der er mulighed for at 
vælge nye kandidater til menighedsrådet. 

Orienteringsmødet afholdes i Hobro 
Kirkecenter tirsdag den 13. september 2016 
kl. 19.30. Formanden for valgbestyrelsen, 
Ritta Ringgaard, skriver nærmere herom 
på en af de følgende sider i kirkebladet. 
Endvidere vil der i den kommende tid kom-
me mere oplysning og orientering om valget 
både på vores hjemmeside og i medierne. 

Menighedsrådet arbejder for at sikre de 
bedste rammer for en levende og relevant 
folkekirke i dit sogn. Vil du være en del af 
din lokale folkekirkes ledelse? Så stil op til 
menighedsrådsvalget og vær med til at give 
noget godt videre.
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Vi har oplevet en sommer, hvor der har 
været rigeligt til at skabe frygt.
I skrivende stund har der netop været 
angreb på handicappede i Japan og på 
menighed og præst i en kirke i Normandiet 
– og forud er gået uger med terrorangreb og 
”almindelige” galninge, der har angrebet folk 
flere steder i Europa og de gamle brænd-
punkter i Mellemøsten.

Oven i det er der risiko for, at den næste 
amerikanske præsident kan blive en mand 
med et meget stort og ubehageligt ubereg-
neligt ego, og når man så i Rusland har en 
tilsvarende af slagsen, kan det blive ”lystigt”, 
hvis det sker.
Der er grund til frygt. Men på den anden 
side må vi ikke lade os lamme af frygten. Vi 
er nødt til at stå ved, hvem vi er, og kæmpe 
dér hvor vi hver især står. Måske er vor vig-
tigste kamp faktisk at bekæmpe vor egen 
frygt.

Men der findes også en meget værre frygt: 
Frygten for fortabelse. Fortabelse er at være 
udelukket fra Gud. Og den er en mulighed, 
men skal man tro Jesu ord, så er det ikke 
med Guds gode vilje. 
Fortabelse er en aktiv venden-ryggen-til-
Gud fra vores side, ikke bare at vi ikke slår til 
eller er syndere. Gud vil os, han rækker frem 
mod os i Jesus Kristus, og vi skal virkelig løbe 
den totalt modsatte vej for at undgå Guds 
nåde.
Mange mennesker rundt om i verden lever 
deres liv i frygt, fordi de har et billede af Gud 
som den strenge dommer, der vil slå hårdt 
ned på ethvert fejltrin eller svigt. Men jeg vil 
vove at påstå, at så er de ikke kommet læn-
gere i deres Bibellæsning end til Det gamle 
Testamente. For når man frem til Det nye 
Testamente, så er det absolut centrale, at 
Jesus Kristus er vor Frelser.

Jesus siger selv ved flere lejligheder: ”Frygt 
ikke!” Han omtaler Gud som den gode far, 

Frygt ikke!
Af sognepræst Lili Svinth

og den far, der har store forventninger til 
os, men først og fremmest som den far, der 
åbner sin favn for os. Ikke fordi vi er noget 
særligt – vi behøver ikke finpudse vort ego – 
men alene i kraft af Jesus Kristus. I troen på 
ham er vi frelst.
Vi er mennesker. Vi er ikke så gode og usel-
viske, som vi gerne vil gøre os til. Derfor har 
vi virkelig brug for Guds nåde, og vi har brug 

for at høre Jesu ord: ”Frygt ikke!”
”Frygt ikke, du lille hjord, jeres fader har 
besluttet at give jer riget” (Luk. 12,32). Med 
de ord kan vi begive os ud i livet – ud i den 
verden, hvor der ganske vist er ting, der 
skræmmer os; men når vi ikke skal frygte for 
evig fortabelse, kan vi bedre bekæmpe fryg-
ten og dermed byde ondskaben trods.
Det er Guds nåde, der giver os styrke.
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Onsdag den 16. november kl. 19.30:
Forhenværende rektor Birger Axen og lektor 
Karen Bente Holmgaard Andersen, begge 
Mariagerfjord Gymnasium, udgav i juni 2015 
bogen ”From Dompas to Democracy” på 
Gyldendal. Det er en antologi om Sydafrika 
til engelskundervisningen på gymnasie-
skole niveau. Karen Bente har stor viden om 
Sydafrika og opholder sig hvert år i landet. 
Hun holder foredrag om Sydafrika på flere af 
landets gymnasier og også i USA. Foredraget i 
Hobro Kirkecenter behandler landets blodige 
historie, dramatiske overgang til demokrati 
og ikke mindst dets nuværende udfordringer. 
Med udgangspunkt i Nelson Mandela og 
Ærkebiskop Desmond Tutus roller i forso-
ningsprocessen efter det første demokratiske 
valg, inddrages tillige den kristne tros rolle 
under og efter apartheids systemets fald.

Hvordan forholder man sig som et moderne 
menneske til en mystisk oplevelse, at møde 
Jesus? Det har Charlotte Rørth, journalist 
ved Nordjyske, gjort i Spanien i 2009. Og 
hun har skrevet en bog om det, ”Jeg mødte 
Jesus” (2015) med den sigende undertitel 
”Bekendelser fra en modvilligt troende”. 
Det kommer hun og fortæller om 
d. 12. okt. kl. 19.30. 

”Jeg mødte Jesus”

Hvordan forholder man sig som et moderne 

Onsdag 14. september 
2016 kl. 19.30:
En aften i selskab med 
familierne Berglund og 
Lambert!
ved provst Esben Thusgård, 
Risskov - tidligere sogne-

præst i Hobro.
I to af Jonatthan Franzens romaner, Frihed og 
Korrektioner, møder vi henholdsvis familierne 
Berglund og Lambert. På alle måder helt almin-
delige familier. De forsøger, med svigtende 
held, det bedste, de har lært, for at holde sam-
men på livet og få virkeligheden til at passe 
med drømmene og idealerne.
Under overfladen genkender vi dem også godt. 
For livet i, og omkring familierne, er nogen-
lunde lige så skrøbeligt, som det vi kender. De 
bakser med friheden og lykken og mister, som 
vi lærer dem at kende, grebet om livet. 
Men midt i drømmene om, hvordan det hele 
kunne have været, opstår der, midt i disse helt 
almindelige grænsende til dysfunktionelle famili-
er, små sprækker, hvor striber af lys på underlig 
måde, når det moderne menneske.

“Kan du hjælpe en trau-
matiseret flygtning fra 
Syrien, en fattig migrant 
fra Rumænien eller en 
nabo, der drikker?”.
Kom og hør leder af Kirkens 
Korshær fortælle om kirkens 

sociale ansvar for samfundets mest udsatte 
medmennesker, om Kirkens Korshærs arbejde 
og om hvordan vi som kirke og privatpersoner 
bedst muligt hjælper!
Søndag d. 13. november 2016 kl. 10.15 
gudstjeneste i Hobro Kirke med efterfølgende 
kirkefrokost og foredrag i kirkecenteret ved 
korshærspræst Morten Aagaard, Århus.

”From Dompas to
Democracy”

Morten AagaardEsben Thusgård

Onsdag 12. oktober 2016 kl. 19.30:

Pilgrimsvandring fra Hobro Kirke
Af Ritta Ringgaard 

2. pinsedag efter højmessen var vi en flok 
vandrere, som blev sendt afsted af menighe-
den, - idet vi uden for kirken, inden vi begav 
os af sted på den 10 km. lange vandring, sang 
pilgrimssangen sammen:
 
”Må din vej gå dig i møde,
og vinden være dig en ven,
og må solen varme blidt din kind,
og må regnen vande mildt din jord, 
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig – i sin hånd.” 

Vi var begunstiget med et rigtig fint vandre-
vejr med klart solskin og ingen regn. Den 10 
km lange rute gik langs Vesterfjord, Ølsvej, 
Hørby Skoleby, hvor vi ved Rosendalshallen 

nød vores medbragte madpakke, inden vi gik 
videre til Døstrup Kirke, hvor vi skulle mødes 
med vandrere fra Øls kirke. 
Turen var nemlig tilrettelagt sammen med 
Øls, Hørby, Døstrup Menighedsråd, som 
vandrede fra Øls kirke samme tid som os fra 
Hobro.
Vi mødtes så efter vandringen ved Døstrup 
Kirke, hvor vi fik serveret kaffe og kringle og 
nød det sociale samvær i det grønne. 
Sognepræst Anders Tranholm- Bjerg sluttede 
eftermiddagen af inde i kirken. Og vi blev alle 
kørt tilbage til udgangsstedet i bus. 
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Koncerter i Hobro Kirke:

Lørdag den 3. september kl. 11.00 er der 
koncert med Vor Frue Kirkes Kantori, der til dag-
lig synger i den katolske kirke i Aarhus.
Ved koncerten synger koret en ”mini – vesper” 
på ca. en halv time. Det bliver en kombination af 
anglikansk Evensong og katolsk Vesper, som det 
synges hver dag i de engelske katedraler.
Af Kantoriets medlemmer er ca ¾ ikke – katolik-
ker, resten er tilknyttet Den Katolske Vor Frue 
Kirke i Aarhus. Kirken er den største katolske 
kirke i Danmark, og der er 93 forskellige nationa-
liteter i menigheden.
Koret er flittigt til at give koncerter i hele 
Danmark og Tyskland, og det har indtil videre 
udgivet 6 CD`er. Dirigent er Olav K. Jensen.

Lørdag den 1. okto-
ber kl. 11.00 er der 
koncert med noget 
så utraditionelt som 
harpe og saxofon. Det 
er musikerne Joost 
Schelling og Kasper 
Hemmer Pihl, der spil-
ler.

Lørdag den 5. november kl. 11 spiller 
Hobro Kammerorkester koncert i Hobro Kirke. 
Ved koncerten kan man høre lettere klassisk musik. 
Hobro Kammerorkester er et amatørorkester, 
der er tilknyttet Mariagerfjord Kulturskole, bestå-
ende af ca. 20 amatørmusikere. Orkestret har 
været på flere koncertrejser bl.a. til Berlin og 
Hillerød med koncert på Frederiksborg Slot. I de 
senere år har orkestret givet en række koncerter 
bl.a. i Hobro Kirke, på Hobro Gymnasium, på 
Kulturstationen i Skørping og i forbindelse med 
Musikkens Dag på Værket i Randers.
Dirigent er Morten Lønborg Friis, der til daglig er 
leder af Rebild Kulturskole. Morten Lønborg Friis 
er født og opvokset i Hjørring og uddannet ved 
Nordjysk Musikkonservatorium. Morten er aktiv 
både som dirigent, komponist, strygerpædagog 
og kammermusikinstruktør. I de senere år har 
Morten arbejdet meget med de regionale ung-
doms symfoniorkestre i Nordjylland.

De to instrumenter udvikledes i starten af det 
19. århundrede; det ene var gammelt som bjer-
gene – det andet ganske nyt, resultatet af en ung 
instrumentmagers drøm om en lyd. Harpen og 
saxofon – nok så forskellige, men samtidig i høj 
grad et produkt af deres tid!
Harpen strøg, i sin moderne form, lige ind i sym-
foniorkestret, der på den tid udviklede det store 
romantiske udtryk, der ville være så fattigt uden 
harpens brillante klang.
Flere sten var der på saxofonens vej; først blev 
det til en karriere i militærets orkestre; siden 
nærmest glemsel, for så at bryde igennem med 
populærmusikken og jazz’en i det 20. årh. Dog 
havde saxofonen hele tiden en tilværelse i den 
klassiske musik, og i de seneste 30-40 år har den 
i stigende grad vundet anerkendelse som en af 
den klassiske musiks træblæsere.
Duoen Pihl & Schelling tilbyder ved denne kon-
cert et kig ind i denne klangverden med musik 
fra de to instrumenters fælles historie; originale 
værker for besætningen blandet med populære 
klassiske hits af bedste skuffe!
Kasper Hemmer Pihl er uddannet klassisk saxo-
fonist fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus 
med diplomeksamen i 1998 og har siden især 
markeret sig som en aktiv kammermusiker med 
bl.a Jutlandia Saxofonkvartet, med hvilken han 
har turneret i skandinavien, Tyskland, England og 
Japan samt indspillet flere CD’er. 
Harpenisten Joost Schelling er født i Holland 
men opvokset i Danmark. Som 18-årig blev han 
i 1973 optaget på Vestjysk Musikkonservatorium 

Ny sæson med Hobro Menighedskor

Hobro Kirkes Menighedskor øver kormusik fem tirsdage i efteråret. 
Nye medlemmer er velkomne. 

Koret synger ved højmessen den 4. december kl. 10.15 (2. søndag i advent). 
Første koraften er tirsdag den 1. november. Vi mødes i Kirkecentret kl. 19.00 og slutter kl. 20.30. 

Der serveres også en kop kaffe. 
Spørgsmål besvares af korets leder, Birthe Langdahl, på mobil 51 30 50 70 eller på langdahl.birthe@gmail.com

med harpe som hovedfag og Sonja Gislinge 
som lærer. Han afsluttede med diplomeksa-
men i 1981og med supplerende studieophold 
i England. Siden har Joost været tilkyttet både 
Aalborg og Aarhus Symfoniorkester.

Nyt fra Hobro Sogn | 5 



Nyt i Hobro

Menighedsrådet 
har besluttet at 
starte børneklub 
for børn i alderen 
5-9 år. Første 
gang er den 
8. september, 
og det foregår 
hos sognepræst 
Kim Legarth, 
Søndertoften 54 
Hobro. Vi begynder kl. 15.30 og slutter  
kl. 17.00.
Første gang laver vi pandekager på bål, så sørg 
for passende påklædning.
Faste bestanddele på programmet er fortæl-
linger fra biblen, sang, saftevand, kage og 
forskellige sjove aktiviteter. Mere information 
på kirkens hjemmeside. Kontaktperson er Kim 
Legarth. Vi glæder os til at se rigtig mange børn. 
Skulle der være nogle voksne, der sidder og 
tænker, det er lige noget for mig, så vil vi 
gerne, om der var et par stykker, som kan afse 
tid til at hjælpe med en sådan opgave. Hold jer 
ikke tilbage. 

Søndag den 30. oktober vil menighedsrådet 
gerne invitere til menighedsmøde, hvor vi vil 
fortælle om arbejdet i årets løb, og orientere 
om det kommende menighedsrådsvalg. Der 
vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål, 
samt til at komme med ønsker og forslag til 
nye tiltag. 
Vi vil også denne dag fejre kirkens 164 års 
fødselsdag med kagemand og hvad der hører 
sig til. Det hele starter i kirken kl. 14.00 med 
en andagt, hvorefter vi går over i kirkecentret 
for at nyde eftermiddagen sammen. Vi vil 
slutte dagen med varme pølser fra grillen ca. 
kl. 17.00.

Menighedsmøde

Mariagerfjord Kirkehøjskoles efterårsprogram 
står i reformationens og Luthers tegn pga. jubi-
læet i 2017. 
Den første mødelørdag, d. 8. okt., kom-
mer professor emeritus Ole Jensen med et 
foredrag, han har kaldt ”Tro og tvivl. Ateisme 
– religion – kristendom”, som ikke direkte 
falder ind under temaet. Det gør eftermidda-
gens program, en dokumentarfilm om Luther, 
”Drevet til modstand” (2012). 
Lørdag d. 12. nov. taler ph.d-studerende 
Sasja Emilie Mathiasen om Luthers samfunds-
forståelse i et foredrag med titlen ”Borger 
og undersåt”. Om eftermiddagen taler sog-
nepræst Gerda N. Jessen, Skorup-Tvilum om 
reformationen i Nordeuropa, om nødvendig-
heden af at reformere den kristne kirke. Hun 
har givet foredraget titlen ”Pave, konge, munk 
og bonde”.
Lørdagene starter som sædvanligt med mor-
genkaffe kl. 9.30. Eftermiddagens program 
begynder kl. 12.30.

Mariagerfjord 
Kirkehøjskole

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
Af Ritta Ringgaard, formand for Valgbestyrelsen

Fire år er gået, og det er tid til, at der kan ske 
udskiftninger i dit lokale menighedsråd. 
Valget finder sted tirsdag d. 8. november, men 
forberedelserne går i gang nu. 
Har du lyst til at være med til at præge kirkeli-
vet i Hobro sogn? Så mød op til et  
Orienteringsmøde som afholdes i 
Kirkecenteret Tirsdag d. 13.sept. 2016, 
kl. 19.30

Ved dette møde vil der blive givet et indblik i 
menighedsrådets rolle og opgaver, 
samt en redegørelse for hvilke opgaver Hobro 
Sogns Menighedsråd  har fået løst 
siden sidste valg, og hvilke nye opgaver der 
forventes at være på vej. 

Gud & Mad 

Korte familiegudstjenester 
i Hobro Kirke
28. september kl. 17.00: Høstgudstjeneste 
ved sognepræst Kim Legarth, organist Winni 
Steinicke og Hobro Kirkes børnekor.
26. oktober kl. 17.00: Alle Helgen-
gudstjeneste ved sognepræst Käthe Japhetson-
Jensen organist Winni Steinicke og Hobro 
Kirkes børnekor. Mød gerne udklædt.
30. november kl. 17.00: Advents-
gudstjeneste ved sognepræst Lili Svinth, og 
organist Winni Steinicke. Luciaoptog ved 
Hobro Kirkes Korskole.
Det er selvfølgelig gratis at deltage i gudstjene-
sten, men vælger man at gå med til spisningen 
i kirkecenteret koster dette 25,- kr. for voksne 
og 10,- for børn.

Alle er velkomne, og vi glæder os til at se jer.

Der vil ligeledes blive gennemgået regler for 
opstilling af kandidater til menighedsrådet.

I forlængelse af orienteringsmødet vil der, 
hvis de fremmødte ønsker det, blive afholdt 
et Opstillingsmøde med mulighed for at 
opstille kandidatlister.
Opmærksomheden henledes på, at valget afly-
ses, såfremt der ved indleveringsfristens udløb 
d. 27.september kun er indleveret een gyldig 
kandidatliste til valgbestyrelsen.

Husk du bestemmer, 
hvad din kirke kan.
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Redaktion: 
Lili Bøgh Svinth, Bent Reuss Schmidt (formand),
Annie Ruberg Nielsen, Inger Laustsen og 
Käthe Japhetson-Jensen. 
Deadline for næste blad: 1. august 2016.

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

SEPTEMBER 2016

Tirsdag d. 6. Kredsens kvindestævne v/
fritidsforkynder Ruth Worm, Silkeborg.  

Tirsdag d. 13. Møde v/missionær Henri 
Alex Jensen, Silkeborg. Bedemøde kl. 19,00

Tirsdag d. 20. Indre missions fødsels-
dagsfest v/generalsekretær Jens Medom 
Madsen, Fredericia.

Tirsdag d. 27. Bibelkreds.

Onsdag d. 28. Seniortræf kl. 14,30  
v/missionær Villy Sørensen, Hammel.

OKTOBER 2016 

Tirsdag d. 4. Sømandskredsens årsfest 
v/sømandsmissionær Leif Rasmussen, 
Strandby.

Tirsdag d. 11. Oktober møde med 
Gudstjeneste i Hobro kirke kl. 19,00 v/
sognepræst Knud Erik Nielsen, Hjørring. 
Efterfølgende samvær i missionshuset.

Torsdag d. 13. Oktober møde  
v/missionær Søren Grysbæk, Horsens.

Tirsdag d. 18. Bibelkreds.

Tirsdag d. 25. Kredsefterårsmøde i 
Arden kirkecenter v/undervisningskonsu-
lent Sprint Aagaard Korsholm, Børkop.

Onsdag d. 26. Seniortræf kl. 14,30  
v/missionær Søren Skovenborg, Hobro.

NOVEMBER 2016

Tirsdag d. 1. Missionsuge: Missionær 
Christen Peter Olesen, Ejstrupholm. 
Bedemøde kl. 19,00

Onsdag d. 2. Missionsuge: Fritids-
forkynder Nicki Andersen, Bjerringbro.

Torsdag d. 3. Missionsuge: Gudstjeneste 
i Hobro kirke kl. 19,00 v/sognepræst 
Johnny Søndberg-Madsen, Øster Vrå. 
Derefter samvær i missionshuset.

Tirsdag d. 8. Møde v/lektor Carsten 
Vang, Aarhus.

Tirsdag d. 15. Husets fødselsdagsfest  
v/missionær Poul Erik Hansen, Farsø.

Tirsdag d. 22. Møde v/pensioneret  
rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia.

Tirsdag d. 29. Bibelkreds.

Onsdag d. 30. Seniortræf kl. 14,30  
v/pastor emeritus Axel Breinegaard, 
Randers.

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

Hobro Menighedsråd
Tirsdag den 13.september:  

afholdes VALGORIENTERINGSMØDE i 
Kirkecenteret kl. 19.30. Se mere side 5...

Onsdag den 14. september: 
 En aften i selskab med familierne  

Berglund og Lambert! Esben Thusgård 
om Jonatthan Franzens romaner.         

Onsdag den 12. oktober:
 Bogen ”Jeg mødte Jesus”, Charlotte Rørth.

Onsdag den16. november: 
 Sydafrikas store udfordringer. Fhv. 

rektor Birger Axen og lektor Karen 
Bente Holmgaard Andersen, begge 
Mariagerfjord Gymnasium. 

Højskoleforeningen
Tirsdag den 27. september:
 Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude.
 ”En familie på farten i det sydlige Afrika”

Mandag den 31.oktober:
 Pia Fris Laneth. ”1915, da kvinder og 

tyende blev borgere”.

Mandag den 21.november:
 Una Jensen. ”Kriminalforsorgen- et 

indblik i det arbejde, der ledes fra den 
gamle politistation i Hobro”

Alle møder foregår i Kirkecentret kl. 19.30

Mariagerfjord 
Kirkehøjskole
Lørdag den 8. oktober 2016 

Kl. 10: Professor dr.theol. Ole Jensen: 
 ”Tvivl og tro. Ateisme - religion  

- kristendom”
 Kl. 12.30: Dokumentarfilmen ”Drevet 

til modstand” om Martin Luther

Lørdag den 12. november 2016
 Kl. 10: Ph.d.-studerende Sasja Emilie 

Mathiasen: ”Borger og undersåt”
 Kl. 12.30: Sognepræst Gerda N. 

Jessen: ”Pave, konge, munk og bonde”
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Gudstjenester

SEPTEMBER

 4. 15. søndag e. trinitatis 
  (Luk. 10,38-42) 
  kl. 10.15 Lili Svinth 

  Desuden 
  kl. 9.30 Käthe Japhetson-Jensen                                                                        
  AMBU-Festgudstjeneste i   
   Dansetten 
  Borgervæbningen og
  Menighedskoret medvirker

 11. 16. søndag e. trinitatis 
  (Johs. 11,19-45) 
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
   
 18.  17. søndag e. trinitatis 
  (Mark. 2,14-22)
  kl. 10.15 Lili Svinth

25.  18. søndag e. trinitatis 
  (Johs. 15,1-11)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  Høstgudstjeneste
  Våbenhuskaffe

 28. Gud & Mad
  Familiegudstjeneste med 
  fællesspisning
  kl. 17.00 Kim Legarth
  Hobro Kirkes Børnekor medvirker
  Høstgudstjeneste

OKTOBER 

 2. 19. søndag e. trinitatis 
  (Johs. 1,35-51)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
   
 9. 20. søndag e. trinitatis 
  (Matt 21,28-44) 
  kl. 10.15 Lili Svinth 

 11. kl. 19.00 Knud Erik Nielsen, 
  Hjørring
 
 16. 21. søndag e. trinitatis 
  (Luk 13,1-9) 
  kl. 10.15 Kim Legarth
  kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Kirkekaffe

 23. 22. søndag e. trinitatis
  (Matt. 18,1-14)
  kl. 10.15 Lili Svinth

 26. Gud & Mad
  Familiegudstjeneste med 
  fællesspisning
  kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Hobro Kirkes Børnekor medvirker
   Alle Helgen. 
  Mød gerne udklædt.

 30.  23. søndag e. trinitatis
  (Mark. 12,38-44)
  kl. 10.15 Lili Svinth
  kl. 14.00 Kim Legarth
  Vision - kirkekaffe

NOVEMBER

 3. kl. 19.00 Johnny Søndbjerg 
  Madsen, Øster Vrå

 6.  Alle helgens dag 
  (Matt. 5,13-16)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Søndre kapel kl. 14.00 Lili Svinth
  Våbenhuskaffe
 
 13. 25. søndag e. trinitatis  
  (Luk 17,20-33)
  kl. 10.15 Morten Aagaard
  Kirkens korshær
  Kirkefrokost

 20. Sidste søndag i kirkeåret 
  (Matt. 11,25-30) 
  kl. 10.15 Kim Legarth

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

 30. Gud & Mad
  Familiegudstjeneste med 
  fællesspisning
  kl. 17.00 Lili Svinth
  Advent med Luciaoptog ved 
  Hobro Kirkes korskole.

  
DECEMBER

 4. 2. søndag i advent  
  (Luk. 21,25-36)
  kl. 10.15 Lili Svinth
  Menighedskoret medvirker
  Våbenhuskaffe
 

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


