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HOBRO SOGN
Praktiske oplysninger
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.
Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.hobrokirke.dk
og www.facebook.com/hobrokirke

Menighedsrådets arbejde
Af Ulla Thomsen

Den første søndag i
advent går vi ind i et
nyt kirkeår. Ved udgangen af kirkeåret skal
der, som vanligt, vælges
ny formand, næstformand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge. Disse valg finder
sted på menighedsrådsmødet i november,
som i år er den 26. november.

blive færdige inden opsætningen, som helst
skal ske i godt vejr.

Kirkegårdsmuren langs Mariagervej har længe været et samtaleemne, og arbejdet med
at etablere en ny mur har taget lang tid. I
foråret kunne vi endelig begynde arbejdet
med nedrivningen af den gamle, faldefærdige mur, og vi er nu nået så langt, at hele
muren er opført i et spændende mønster.
Lågerne er blevet renoveret og malet, og
gravstederne langs muren genetableres
med granitsten mellem gravstederne.
Kommunen anlægger samtidig en kombineret gang-/cykelsti langs muren.

Det årlige menighedsmøde blev afholdt
søndag den 25. oktober, hvor vi samtidig
fejrede kirkens 163 års fødselsdag. Man
begyndte med en andagt i kirken ved sognepræst Kim Legarth, og herefter var der
indbudt til fødselsdagsfest i Kirkecenteret,
hvor der blev serveret kagemand og kiksekage og afsluttet med grillpølser. Det blev
en rigtig festlig dag med mange indlæg om
kirken og kirkens fremtid.

Kirkens urskiver, som sidst blev udskiftet i
1983, trængte til en renovering. De er nu
blevet malet og pålagt bladguld på visere
og tal. Firmaet, der foretager renoveringen,
mente, at der ville gå ca. 1 måned med
renoveringen, og de har haft travlt med at

Gasfyret i kirken er blevet udskiftet i sommer, og man har haft travlt med indstillingen
og varmereguleringen af fyret, så man kan
opnå den rigtige temperatur i kirken.
Vi har på budgettet for 2016 afsat et beløb
til udskiftning af hynder til kirkebænkene og
til en ny kokosløber, og man er nu i gang
med at indhente tilbud.

I maj måned var provstiets præster på
studietur til Dereham ved Norwich. Under
besøget blev muligheden for et tættere
bånd mellem Dereham og Hobro-Mariager
provsti drøftet – et forslag begge parter
efterfølgende valgte at arbejde videre med.
Der blev derefter planlagt et venskabsbesøg
i Dereham og omegn den 2.-5. oktober i
år, hvor en gruppe præster og menighedsrådsmedlemmer fra hele provstiet deltog.
Det blev en meget vellykket tur, som resulterede i et ønske om et genbesøg her i
provstiet.
Menighedskoret, som blev oprettet sidste
år, er nu i gang med en ny sæson. Koret
består af voksne og sangglade mennesker
med interesse for at synge kirkemusik. De
øver kormusik 4 tirsdage i vinteren, og
koret skal synge næste gang ved Højmessen
den 28. februar kl. 10.15.
Dette er, hvad jeg har af nyt at berette om
menighedsrådets arbejde. Sluttelig ønsker
jeg alle en glædelig jul og et godt nytår.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Tillykke med fødselsdagen, Jesus!
Af sognepræst Lili Svinth

”Kristi fødsels dag”, blot som underoverskrift.
Jeg var faktisk næsten færdig med at skrive en grundig artikel over, hvorfor et fødselsdagskort til Jesus virker provokerende
og pågående, og hvorfor vi skal passe
på ikke at skære Jesus til, så han passer i
vore forestillinger – men så kom jeg igen
til at se på kortet ”Seasons Greetings”
- og så tænkte jeg: Nej, lad os dog tage
skridtet fuldt ud: vi har jo i forvejen lysene og flagene på juletræet, vi mæsker os i
lækker mad, og når vi synger ”Et barn er
født i Betlehem”, synger unge som gamle
med på Halleluja – der strengt taget
betyder Hurra! Så hvorfor i alverden
skulle vi ikke kunne sige: ”Til lykke med
fødselsdagen, Jesus!”
Gaverne? Hvor bliver de af?
Jesus er selve gaven til os, ganske vist
pakkes gaven først helt ud til påske, men
det er den største gave.

Jeg behøver vel næsten ikke nævne, at
det her viste, er et julekort fra USA?!

For det er jo strengt taget det, det drejer sig om: Jesu fødsel.

”Overvældende” var nok det ord, der
først faldt mig ind. (”Smukt” eller ”stilfuldt” dukkede ikke op i ordforrådet).

Hvis nogen ligger inde med en salmebog
fra før revisionen af tekstdelen i begyndelsen af 1990´erne, så kan man slå efter
og se, at Juleaften slet ikke er markeret
med egne tekster – det er til gengæld
”Kristi fødsels dag” – altså Juledag.

Så blev jeg irriteret over, at det var for
poppet og også for pågående. Men da
jeg et par dage, senere fra en anden
udenlandsk ven, fik et julekort med
påskriften ”Seasons Greetings” – altså et
totalt intetsigende ”årstids-hilsner”, blev
jeg helt glad for Jesu fødselsdagskort.

Men i salmebogen med tekstrevisionen
og i den nuværende står både Juleaften
og Juledag, sidstnævnte dog stadig med

Men som en lille dreng engang sagde:
”Hvorfor er det os, der får gaver, når det
er Jesus, der har fødselsdag?” Det er et
godt spørgsmål, men sagen er, at vi ikke
kan give Jesus andet end, at vi stoler på
hans ord og glæder os over, at han vil
være gave for os.
Hans gave er, at han gav sig selv for os.
Hans gave er at række Guds kærlighed
til os, så vi har noget at række videre til
hinanden – og selv leve på.
Så når vi siger ”Til lykke, Jesus”, så er det
også til lykke og velsignelse for os.
En glædelig og velsignet jul til alle.
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Minikonfirmander
2016

Julehjælp

v/ sognepræst Käthe Japhetson-Jensen
og organist Winni Steinicke

Glædelig jul
til alle
Hobro Kirkes julehjælp
Gaven kan gives med MobilePay og Swipp på tlf.:

21 14 06 05

Eller Spar Nord
Reg.nr. 9815 kontonr. 2505779307

Mærk: ”Julehjælp”

Mørket sænker sig om os, og vi begynder så småt på juleforberedelserne. Ud fra
ønsket: GLÆDELIG JUL TIL ALLE, håber vi, at vi her i Hobro sogn kan hjælpe hinanden, også økonomisk. Derfor giv dig selv glæden ved at give, så formidler vi din gave til
folk, der har brug for julehjælp.
Ansøgningsskemaet om julehjælp kan hentes på Kordegne kontoret
Søndergade 3, Hobro eller på Hobro kirkes hjemmeside www.hobrokirke.dk

GLÆDELIG JUL TIL ALLE HOBRO KIRKES JULEHJÆLP

Ny sæson med
Hobro Menighedskor
Hobro Kirkes Menighedskor øver
kormusik fire tirsdage i vinteren.
Nye medlemmer er velkomne.
Koret synger ved højmessen
den 28. februar kl. 10.15.
Første koraften er
tirsdag den 26. januar.
Vi mødes i Kirkecentret kl. 19.00, og
slutter kl. 20.30 med en kop kaffe.
Spørgsmål besvares af korets leder,
Birthe Langdahl, på mobil 51 30 50 70
eller på langdahl.birthe@gmail.com

Velkommen til
minikonfirmander for børn
i 3. klasse vinter/forår 2016.
Vi regner med at begynde mandag den
1. februar 2016 i Hobro Kirkecenter
Søndergade 3 og slutter
mandag den 11. april 2016.
Indbydelse med tilmelding
kommer ud via skolerne.
Vi glæder os!

Bedeuge 2016
”De fortabte sønner vender tilbage”
- er overskriften over Evangelisk Alliances
bedeuge i 2016, hvor vi samles på tværs af
kirkeskel og kirkeståsted og indleder året
med fælles bøn. Hele ugen vil forme sig som
en gennemgang og aktualisering af en af Jesu
kendte lignelser, nemlig Lignelsen om den
fortabte søn. Der vil være møde
Mandag den 11. januar i pinsekirken
Connect
Tirsdag den 12. januar i Hobro
Missionshus
Onsdag den 13. januar i Hobro Kirke
Torsdag den 14. januar i Hobro
Missionshus
Alle møder begynder klokken 19.30.
Naturligvis er alle velkomne! Du er velkommen til at bede med højt og/eller inde i dig
selv og naturligvis er der ikke ”bønstvang”.
Du er også velkommen, hvis du ”bare” har
lyst til at lytte og opleve. Ja, og kunne du
også bare godt tænke dig at se, hvordan
tingene foregår i Hobro Kirke, Hobro missionshus eller i pinsekirken Connect, så er
du også velkommen til det. Vi håber at se
dig – uanset hvilken grund du har til bare at
være en smule interesseret i det.
Kærlig hilsen Kim Legarth
Nyt fra Hobro Sogn |
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Fuck janteloven
- her kommer X-Factor-loven

Angst og Mod

Det er ikke bare i fjernsynet,
folk sendes hjem med beskeden
om, at de er gode, samtidig
med at andre sendes hjem med
beskeden om, at de ikke er så
gode.
Overalt i samfundet har man
indført systemer og synlige
symboler, der fortæller, at man
skal tro på, at man er god. At
man skal tro på, at alle andre
synes man er dejlig og gerne vil
have mere.
Det afspejler en grundlæggende mentalitet, der har bredt sig i samfundet. En mentalitet,
der kan sammenfattes i X-Factor-loven, der starter sådan her: Du skal virkelig tro på, at du
er noget særligt.
Resultatet er et samfund, der dyrker selvtillid på bekostning af selvværd. Kompetencer på
bekostning af fordybelse og kritisk sans.
Johannes Andersen ser nærmere på X-Factor-loven som udtryk for en grundlæggende
mentalitet i samfundet – vi ses i Hobro Kirkecenter onsdag den 10. februar 2016 kl. 19.30.

Ditte Krøgholt: Angst & Mod
20. januar 2016 kl. 19.30
Ditte Krøgholt er fortæller, dels som mangeårig højskolelærer og dels i mange andre
sammenhænge.
Denne aften vil hun fortælle Jakob Knud
sens dobbeltroman om Martin Luther:
Angst og Mod.

Babysalmesang i Hobro Kirke
Der foregår også noget i kirken for de allermindste,
nemlig babysalmesang.
Musikpædagog Lotte Føns står for babysalmesangen, hvor der
bliver hygget og sunget salmer og sange. Alle kan være aktivt
med på den ene eller den anden måde, og det kræver ingen
forudgående kundskaber at være med – blot lysten til at være
sammen med sit barn på en indholdsrig måde.
Organist og præst deltager en del af gangene, og bagefter går
snakken over kaffen om løst og fast – og mest om børn.
Et nyt hold begynder onsdag d. 13. januar kl. 9.30.
Tilmelding til Lotte Føns: lotte@fons.dk
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Koncerter i Hobro Kirke:

Gud & Mad
FAMILIEGUDSTJENESTE for alle
med evangeliet i børnehøjde og
fællespisning:
27. januar kl.17.00.
Børnekoret medvirker
Organist Winni Steinicke
Sognepræst Lili Svinth
24. februar kl.17.00: Fastelavn
Korskolen medvirker
Organist Winni Steinicke
Sognepræst Kim Legarth
Marts kl.17.00: I Påskens skær
Børnekoret medvirker
Organist Winni Steinicke
Sognepræst Käthe Japhetson-Jensen

Mandag den 7. december, kl. 19.30: Hobro Bykor synger julekoncert. Det hele dirigeres
af John Pilkington, der er født og opvokset i Manchester i England. Der bliver smukke kendte
danske julesange, engelske carols, norske og svenske sange, oplæsning og fællessalmer.
Lørdag den 12. december, kl. 14.00: Traditionel julekoncert med 50 korsangere og 2
organister fra Hobro Kirke. Korene synger kendt og knap så kendt julemusik. Der bliver også
fællessalmer.
Lørdag den 6. februar, kl. 11.00:
Bratschist Esben Kjær og organist Winni Steinicke.
Esben Kjær er født i Randers i 1959 og begyndte allerede som
7 årig at spille violin.
Som 18 årig begyndte han ved at tilfælde at spille på violinens
storesøster, viola eller bratsch.
Han blev meget glad for instrumentets dybe og lidt
melankolske klang og begyndte i 1980 på Vestjysk
Musikkonservatorium. I 1984 forsatte han studierne på
Nordjysk Musikkonservatorium, hvorfra han i 1986 fik sin
diplomeksamen.
Umiddelbart efter fik han ansættelse som solobratschist i
Randers Byorkester (nu kammerorkester), hvor han har virket siden.
Esben Kjær har igennem mange år undervist på musikskolerne i Hobro og Mariager og er nu
lærer på Mariagerfjord Kulturskole.
Lørdag den 5. marts kl. 11.00:
Ole Reuss Schmidt, organist ved Korsvejskirken på Amager.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag d. 30. januar 2016, kl. 10:
Kirkehøjskolen byder på to gedigne foredrag d. 30. jan. med faglige kapaciteter,
nemlig for det første professor Hans Jørgen
Schanz, som søger at bringe styr på frihedsbegrebet. ”Frihed uden pligter er rendyrket
narcissisme” har han kaldt foredraget. For
det andet kunsthistorikeren Mikael Wivel,
som vil fortælle om maleren Niels Larsen
Stevns. ”Lysets tøven” har Wivel kaldt sin
store bog om maleren.
Lørdag d. 12. marts 2016, kl. 10:
I et foredrag om formiddagen tager lektor
Hans Hauge sit opgør med folkekirken, som
den markante debattør han er. ”Endelig er
religionskrigen i gang – Folkekirkens fremtid”. Sådan lyder titlen på hans foredrag.
Efter frokost kl. 12.30 er der sangtime
med sognepræst Cicilie Inge Poulsen samt
den årlige generalforsamling.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Møder
Hobro Menighedsråd
20. januar 2016. Ditte Krøgholt:
Angst & Mod
10. februar 2016. Johannes Andersen:
Fuck janteloven - her kommer X-Factorloven
Afholdes i Kirkecentret kl. 19.30.

Højskoleforeningen
Tirsdag den 12. januar 2016
”Jehovas Vidner – sådan slap jeg fri”
ved kunstner Peninna Risgaard
Mandag den 22. februar 2016. Født i
Horsens Tugthus-om livet bag murene.
”Er der en vilje, er der også en vej”
ved Tidl. højskolelærer Niels Ole
Frederiksen
Møderne afholdes i Kirkecentret kl. 19.30.

Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
DECEMBER 2015
Tirsdag den 1. Adventsfest v/sognepræst
Kim Legarth, Hobro. Amerikansk lotteri.
Medbring pakke. (bedemøde kl. 19,00)
Tirsdag den 8. Julehygge med vafler og
pakkespil. Medbring pakke.
Onsdag den 9. Seniortræf kl. 14,30
v/seniormedarbejder Per Weber,
Hinnerup.
Mandag den 28. Julefest v/missionær
Preben Sørensen, Viborg.
JANUAR 2016
Tirsdag den 5. Møde v/pastor emeritus
Aksel Breinegaard, Randers.
11. - 14. Bedeuge. Se omtalen side 4.
Tirsdag den 26. Soldatervennefest v/
generalsekretær Per Møller Henriksen,
Fredericia.
Onsdag den 27. Seniortræf kl. 14,30 v/
Mogens Koefod Pihl, Randers.

FEBRUAR 2016
Tirsdag den 2. Møde v/sognepræst
Herluf Kristensen, Rørbæk. (bedemøde kl. 19,00)
Tirsdag den 9. Missionshusets generalforsamling.
Tirsdag den 16. Møde v/sognepræst
Kim Legarth, Hobro.
Tirsdag den 23. Bibelkredsaften.
Onsdag den 24. Seniortræf kl. 14,30
v/missionær Henry Christensen,
Aalestrup.
Hvor intet andet er nævnt, er møderne i
Hobro Missionshus kl. 19.30.

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

Redaktion:
Lili Bøgh Svinth, Bent Reuss Schmidt (formand),
Annie Ruberg Nielsen, Inger Laustsen og
Käthe Japhetson-Jensen.
Deadline for næste blad: 1. februar 2016.
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Gudstjenester

6. 2. søndag i Advent
(Matt. 25,1-13)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Hobro Kirkes Julehjælp

13. 3. søndag i Advent
(Luk. 1,67-80)
kl. 10.15 Lili Svinth
Hobro Kirkes Julehjælp.

20. 4. søndag i Advent
(Johs. 3,25-36)
kl. 10.15 Kim Legarth
Hobro Kirkes Julehjælp

24. Juleaften
kl. 11.00 Käthe Japhetson-Jensen
Familiegudstjeneste
Børnekoret medvirker.
kl. 13.00 Lili Svinth
Hartmanns Juleliturgi
kl. 14.30 Lili Svinth
kl. 16.00 Kim Legarth
Børnesagens fællesråd

25. Juledag (Johs. 1,1-14)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Børnesagens fællesråd

26. 2. Juledag (Matt. 10,32-42)
kl. 10.15 Kim Legarth
Børnesagens fællesråd

27. Julesøndag (Matt. 2,13-23)
kl. 10.15 Lili Svinth
Det danske Bibelselskab

JANUAR
1. Nytår (Matt. 6,5-13)
kl. 10.15 Lili Svinth
Det danske Bibelselskab

3. Hellig 3 kongers søndag
(Matt. 2,1-12/ Johs. 8,12-20)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
KFUK´s sociale arbejde

10. 1. søndag e. hellig 3 konger
(Mark. 10,13-16)
kl. 10.15 Kim Legarth
kl. 14.00 Lili Svinth
KFUK´s sociale arbejde

13. Evangelisk Alliance
kl. 19.30 liturg: Kim Legarth
17. Sidste søndag
efter hellig 3 konger
(Johs 12,23-33)
kl. 10.15 Lili Svinth
kl. 19.00 Käthe Japhetson-Jensen
Ungdomsgudstjeneste - med spejdere
KFUK´s sociale arbejde

24. Septuagesima
(Matt. 25,14-30)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
kl. 14.00 Kim Legarth
Våbenhuskaffe

27. Gud & mad
Familiegudstjeneste
med fællesspisning.
kl. 17.00 Lili Svinth
Børnekoret medvirker
31. Seksagesima (Mark. 4,26-32)
kl. 10.15 Kim Legarth

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

FEBRUAR
7. Fastelavn (Luk. 18,31-43)
kl. 10.15 Lili Svinth
kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen
Danmarks folkekirkelige søndagssskoler

14. 1. søndag i Fasten
(Luk. 22,24-32)
kl. 10.15 Kim Legarth
kl. 14.00 Lili Svinth
Våbenhuskaffe
Folkekirkens Nødhjælp

21. 2. søndag i fasten
(Mark. 9,14-29)
kl. 10.15 Lili Svinth
Folkekirkens Nødhjælp

24. Gud & mad
Familiegudstjeneste med
fællesspisning og tøndeslagning.
kl. 17.00 Kim Legarth
Korskolen medvirker
28. 3. søndag i fasten
(Johs. 8,42-51)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Folkekirkens Nødhjælp

Menighedskoret medvirker

MARTS
6. Midfaste (Johs. 6,24-35(37))
kl. 10.15 Kim Legarth
kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen
Våbenhuskaffe
Folkekirkens Nødhjælp
reklamehuset hobro - 98 52 02 77 - www.rhhobro.dk

DECEMBER

