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Praktiske
oplysninger

Kære menighed, kære alle

Sognepræst, kirkebogsførende (vikar):
Ulla Pedersen
Træffes: Søndergade 3, 9500 Hobro
Tlf. 23 44 07 63. ump@km.dk
Træffes efter aftale – dog ikke mandag.
Sognepræst:
Lili Bøgh Svinth
Træffes: Vestergade 23, 9500 Hobro
Tlf. 98 52 15 23/21 15 15 23. lbs@km.dk
Træffes efter aftale - dog ikke fredag.
Sognepræst:
Käthe Japhetson-Jensen
Mariagervej 42A, 9500 Hobro
Tlf. 98 52 25 23 / 23 70 57 67. kja@km.dk
Træffes efter aftale - dog ikke fredag.
Kordegnekontoret:
Søndergade 3, 9500 Hobro. Tlf. 98 52 07 63.
hobro.sogn@km.dk
Kontortid mandag til fredag:
kl. 9-12.30. Torsdag desuden kl. 15-17.
Kordegn: Peter H. Mathiasen. phm@km.dk
Kordegn: Vivi Sommer Jensen. vsj@km.dk
Kirkegårdskontoret:
Bymarksallé 1, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 08 57, hkg@mail.tele.dk
Kontortid mandag til torsdag kl. 9.30-12.30
samt fredag fra 9.30 - 12.00. Lør. efter aftale.
Kirkegårdsleder: Thomas Helenius
Tlf. 20 14 52 16. hkgleder@gmail.com
Organist og kantor: Birthe Langdahl
Tlf. 51 30 50 70. langdahl.birthe@gmail.com
Organist og kantor: Winni Steinicke
Tlf. 61 63 09 77. w.steinicke@mail.dk
Kirketjener: Ghita Steffensen
Tlf. 61 63 09 76. ghitakirketjener@gmail.com
Kirketjener: Thorkild Hansen
Tlf. 20 12 07 63. thorkildkirketjener@gmail.com
Formand for menighedsrådet:
Bent Reuss Schmidt, Højdevej 19, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 23 28/20 29 53 08. bentrs@gmail.com

Se i øvrigt kirkens hjemmeside:
www.hobrokirke.dk og
www.facebook.com/hobrokirke
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Jeg har skrevet det før, det ædleste i et menighedsråds arbejde er at få lejlighed til at ansætte en ny præst. Allerede én gang før i det
nuværende menighedsråds periode har vi gjort
det, da Tine Gramm Petersen blev ansat. Det er
klart, at det står hyppigere på i et stort bysogn
som Hobro, der har hele tre præster.
Processen for en præsteansættelse er opslag,
udvælgelse af kandidater til prøveprædiken
efter biskoppens rådgivning ved et møde
herom. Derefter vurderer menighedsrådet
under ledelse af provsten indstillingen til
biskoppen af, hvem rådet peger på som kandidat. Biskoppen indstiller herefter videre til
ministeriet.
I skrivende stund har vi netop haft det vejledende møde med biskoppen, og 4 ansøgere
blev udtaget til prøveprædiken og efterfølgende samtale. Når dette læses, vil vi have
været igennem disse og have foretaget en
indstilling til biskoppen om, hvem vi synes
skal have embedet. Der skal både foretages
en indstilling af en nr. 1 og en nr. 2. Resten er
op til biskoppen. I næstfølgende kirkeblad kan
vi forhåbentlig præsentere Lili Bøgh Svinths
efterfølger.
Vi skal tage afsked med Lili Bøgh Svinth. I sognet sker det ved en afskedsgudstjeneste med
efterfølgende reception søndag d. 5. jan. kl.
10.15. Der er ingen tvivl om, at mange gerne
vil deltage.
Lili blev ansat som sognepræst ved Hobro
Kirke 1. nov. 1986 efter at være blevet kandidat samme sommer fra Århus Universitet. Hun
har således haft sit virke her ved kirken siden,
en menneskealder nærmest! Hun har valgt at
stoppe nu efter mere end en 33 år lang tid.
Lang tid, ja, og en beundringsværdig trofasthed, som er påfaldende i dag, hvor man i en
helt anden grad flytter fra job til job. Lili har
været nestor i lang tid og en stemme i sognets
liv i alle årene, præst efter præst, medarbejder

efter medarbejder. Hun har kunnet spøge med,
at hun har overlevet alle senere ansatte præster som grundstammen i sognet. Derfor kender alle Lili, og hun har været som et egetræ,
prægtigt, stabilt og standhaftigt.
En stout kvinde, engageret og empatisk, med
sine meningers mod. Dejlig at arbejde sammen med, for det har altid været givende.
Erfaringsrig gennem mange år, men aldrig
stivnet, altid med på nye tiltag, kritisk og velovervejet, som hun altid er. Også lidt rebelsk
med en flyvsk ide.
Vi takker dig hjerteligt for din store indsats
i sognet, for dit humør og engagement i det
daglige arbejde i rådet og dagligdagen i kirke
og kirkecenter, for din iderigdom og inspiration, når der skulle tages beslutninger, for dit
menneskelige tilstedevær og integritet. Mange
tak skal du ha’!
Det er ikke den eneste præsteansættelse, vi
har arbejdet med. Der har skullet ansættes
en vikar for vores sognepræst Tine Gramm
Petersen, som allerede er gået på barselsorlov
for et helt år. Efterfølgeren er også fundet.
Begge ansættelser er med formelt opslag, og
proceduren er i biskoppeligt og provstiregi,
dog noget mere formel for en fast stilling som
sognepræst. Vikaren indstilles af menighedsrådet efter ansættelsessamtale, og herefter
foretager provst og biskop udnævnelsen.
Vi byder derfor nu sognepræst Ulla Pedersen
velkommen. I løbet af få dage havde biskoppen
godkendt indstillingen af Ulla Pedersen, og en
kort tid efter kunne hun tiltræde med indsættelse d. 13. okt.
Ulla Pedersen er en præsteerfaren dame,
som kommer fra Norddjurs Vestre Provsti, et
13-sognspastorat, og hun har ønsket at prøve
noget nyt under andre vilkår. Det kommer hun
til her i et større bysogn. I øvrigt præsenterer
hun sig andetsteds i bladet. Vi byder dig velkommen og håber, at du vil få en god tid her
i Hobro, og at mange i menigheden vil lære
hende at kende igennem det næste års tid.
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske
alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår.
Ole Bent Larsen
Næstformand

PRÆSTENS SIDE

Julen 1986 / Julen 2019
Af sognepræst Lili Bøgh Svinth

Genbrug er sagen i vor tid.
Og da dette nu bliver min sidste jul som præst ved Hobro Kirke,
fandt jeg, det kunne være sjovt at gå tilbage i ”mit” første kirkeblad og se, om jeg stadig kan vedgå det, jeg skrev dengang.
Det kan jeg (selvom den opmærksomme læser vil kunne se, at
den er skrevet til 1. tekstrækkes læsninger).

Men artiklen tager fat i det væsentligste: at Jesus Kristus med
julen, påsken og pinsens begivenheder knyttede bånd mellem
Gud og os på en helt særlig måde, det er den største skat, vi
kan få. Det er den gave, vi kan leve på både i sorg og i glæde, i
hverdag og i fest.
En glædelig og velsignet jul.
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MEDDELELSER / ARRANGEMENTER M.M.
Barselsvikar i Hobro

Tak!
Da jeg går på pension med udgangen af
januar, vil jeg gerne benytte lejligheden
til at sige jer alle en meget stor tak for de
mange år, jeg har fået lov at være præst
her i Hobro.
Tak for al den tillid, I har vist mig ved at
lade mig få lov at være med i både jeres
hverdag og på de tider, hvor livet har
mærket jer – enten det har været på den
gode måde eller i sorg.

Fra midt i oktober er jeg tiltrådt som barselsvikar her i Hobro.
Jeg stammer oprindeligt fra Nørresundby
og tog så som ung til Aarhus for at studere teologi. For 25 år siden blev jeg ordineret i Aarhus Domkirke. Jeg begyndte med
at arbejde med skole-kirke-samarbejde,
har været ansat i forskellige typer stillinger, og de seneste 13 år har jeg været
sognepræst på Djursland.
Nu ser jeg frem til at være præst i Hobro
i så lang tid som barselsvikariatet varer.
Jeg kommer til at pendle fra Fløjstrup ved
Randers, hvor min mand og jeg har en lille
landejendom.
Jeg er allerede indsat ved en dejlig gudstjeneste i kirken d. 13. oktober.
Kontoret i Kirkecentret er taget i brug. Og
jeg ser frem til at møde menigheden her
i byen.
Sognepræst Ulla Pedersen

Flere har spurgt, om jeg er træt af at
være præst – Nej! Det er jeg ikke, og jeg
er bestemt heller ikke træt af at være
præst i Hobro! Men selvom der bliver
meget – og mange – jeg kommer til at
savne, så glæder jeg mig også til at få tid
til så meget andet.
Det har været 33 spændende år med den
store kirkerestaurering, kapellets istandsættelse og senest de mange planer for
Huset Aldersro – men først og sidst er
det de mange dejlige mennesker, jeg har
mødt, der har gjort indtryk. Og så har det
altid været en meget stor glæde at have
”noget at komme med” i alle situationer,
nemlig evangeliet om Guds uendelige
kærlighed og tilgivelse.
Tusind tak - og må Guds fred være med
os alle.
Lili Bøgh Svinth
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Sogneaften

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 19.00:
Har man sagt livsvisdom, klogskab og filantropi, så har man også sagt sognepræst Astrid
Klostergaard.
Ud fra emnet: ”Nedslag fra et liv i Sct. Peders
Gilde – folkekirken igennem 40 år set fra
Udkants Danmark – en kritisk analyse af vilkår,
udfordringer og muligheder – en stemme i
tiden imod tiden” vil Astrid holde os i ånde på
sin skarpe, humoristiske og hjertevarme facon.
Glæd jer!

Kunsttur
Mødelørdagen d. 29. febr. i Mariagerfjord
Kirkehøjskole bruges til en heldagsudflugt 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.

Babysalmesang
Babysalmesang starter op igen
primo januar 2020.
For præcist opstartstidspunkt
kontakt venligst kordegnekontoret
på tlf. 9852 0763

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 Bente Pontoppidan,
bente.pontoppidan@youmail.dk

MEDDELELSER / ARRANGEMENTER M.M.
Julehjælp

Glædelig jul
til alle
Hobro Kirkes julehjælp
Gaver kan gives med MobilePay på tlf.: 28604
Eller Jutlander Bank
Reg.nr. 9336 konto nr. 2075357438
Mærk: ”Julehjælp”

Mørket sænker sig om os, og vi begynder 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
Indleveringsfristen er mandag den 9.
december, og man kan forvente svar
senest mandag den 16. december.
GLÆDELIG JUL TIL ALLE

Læs Bibelen sammen
Vil du gerne finde inspiration og glæde ved at dele Bibellæsning med andre, har du nu
muligheden. Første og tredje torsdag i måneden kl.19-20 mødes vi i Hobro Kirkes lokaler,
Huset Aldersro, Vestergade 23, Hobro, den 7. og 21.nov, 5. og 19.dec, 2.og 16.jan, 6.og 20.febr,
5. og 19.marts, 2.og 16.april.
Fællesskabet er for voksne, der gerne vil have større kendskab til Bibelen og måske savner
nogen at dele med. Der er ikke bestemte forudsætninger eller forberedelser for at deltage.
Vi læser udvalgte Bibeltekster sammen og hjælper hinanden med at forstå teksterne ind i vore liv og sammenhænge, så de vækker ny glæde, inspiration og nysgerrighed.

Afskedsgudstjeneste
Søndag den
5. januar 2020
kl. 10.15
for sognepræst
Lili Svinth.
Derefter afskedsreception
i Kirkecenteret
Alle er velkomne

Onsdag 12. febr. 2020
kl. 19.00 i Kirkecentret

Sorggruppe for børn
Er du barn og har du mistet en far, mor
eller søskende? Så er sorggruppen måske
noget for dig.
Gruppen ledes af en familie- og psykoterapeut og en præst.
Vi mødes i Hørby sognehus Løgstørvej 71,
9500 Hobro.
Skriv til Hanne på
baagoehanne@gmail.com eller til Anders
på atb@km.dk, hvis du har lyst til at være
med.

FRA
GRUNDTVIG TIL
KIM LARSEN
Oplev en tidsrejse med sange fra Grundtvig til Kim Larsen. Danske digtere og komponister har
beriget os med sange, vi holder af. De genfortæller danmarkshistorien på en poetisk måde, de
minder os om glæden ved årstidernes skiften, og de vækker store og varme følelser til live. Hvad
var julen uden julesange, - og hvad var en landskamp uden nationalsangen...???
Arrangementet forestås af Birgit Hansen.
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ARRANGEMENTER
Koncerter og matinéer:

Vi strikker dåbsklude
Vil du være med?

Mandag den 2. december kl. 19.30:
Hobro Bykor synger julekoncert. Der
bliver smukke kendte danske julesange,
engelske carols, norske og svenske sange,
oplæsning og fællessalmer. Det hele dirigeres af John Pilkington.

Lørdag den 4. januar kl. 11.00: Festlig
nytårsmatiné med organist og komponist, Christian Præstholm, fra Sct. Mortens
Kirke i Randers.

Lørdag den 1. februar kl. 11.00: Matiné
med Trio Aurora, der består af Søren
Trolle Bagger, klarinet, Vibeke Lundgren
Nielsen, klaver og Svend Rump, fagot.

Lørdag den 7. december kl. 14.00:
Julekoncert med korsangere og organister fra Hobro Kirke. Ud over traditionel
dansk advents – og julemusik vil der også
være fællessalmer.

Søndag den 2. februar kl. 19.00:
Kyndelmisse musikgudstjeneste med
læsninger, fællessalmer og musik.
Medvirkende: Menighedskoret, sanger Ditte Mølgaard, sognepræst Käthe
Japhetson-Jensen og organist Birthe
Langdahl.

Næste gang vi
mødes er i
Vestergade 23:
Fredag d. 6. december
Fredag d. 24. januar
Fredag d. 28. februar
Fredag d. 27. marts
Fredag d. 24. april

2019
2020
2020
2020
2020

kl.14
kl.14
kl.14
kl.14
kl.14

Mønstre og garn fås på kirkekontoret og hos:
Hanne Laustsen, Enghavevej 15 st. 5
Tlf. 40 31 93 73 og
Karin Juul, Enghavevej 15 2. lejl. 6
Tlf. 50 49 00 27

NY SÆSON MED
HOBRO MENIGHEDSKOR

Torsdag den 19. december kl. 19.00:
”De 9 læsninger” med Hobro Kirkes
Kor og organist Birthe Langdahl. ”De 9
læsninger” er en forberedelsesgudstjeneste til julen med læsninger, kormusik og
fællessalmer.
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Torsdag den 27. februar kl. 19.30:
Jazz/gospel koncert med ”Hymn to
Freedom”, der består af Steen Nikolaj
Hansen, trombone, Niels Ole Sørensen,
hammondorgel og Esben Laub von
Lillienskjold, trommer. Koncerten arrangeres i samarbejde med Jazz Hobro.
Entré 150 kr, medlemmer af Jazz Hobro
120 kr. Forsalg via himmerlandsbilletten.dk
og ved indgangen.

BEGYNDER I UGE 2
Hobro Kirkes Menighedskor
har første korprøve i 2020

tirsdag den 7. januar kl. 19.00
Nye medlemmer er velkomne.
Spørgsmål besvares af korets leder,
Birthe Langdahl, på mobil 51 30 50 70
eller på langdahl.birthe@gmail.com

MØDER
Hobro Menighedsråd
Arrangementerne finder sted i Hobro Kirkecenter kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.
15. januar: Sognepræst Astrid Klostergaard, Sdr. Onsild - ”Nedslag fra et liv i Sct.
Peders Gilde – folkekirken igennem 40 år
set fra Udkants Danmark – en kritisk analyse af vilkår, udfordringer og muligheder
– en stemme i tiden imod tiden”.
12. februar: Birgit Hansen: ”Fra Grundtvig
til Kim Larsen” - Oplev en tidsrejse med
sange fra Grundtvig til Kim Larsen.

Højskoleforeningen
Mandag den 20. januar 2020 kl.19.00:
Professor Johs. Nørgaard Frandsen:
”Limfjordens digtere”
Mandag den 24. februar 2020 kl.19.00:
Sognepræst Rikke Visby Wickberg og sælger Renata Visby Wickberg: ”Caminoen
– mor og datter vandrer 1000 km i
Nordspanien”.
Alle møder foregår i Hobro Kirkecenter,
og starter kl. 19.00.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
29. februar: Kunsttur
Heldagsudflugt med kunstfaglig medarbejder ved Kunstetagerne, Anne Lie Stokbro,
som guide.
Mødetid 9.30 i Hobro Kirkecenter.

Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
DECEMBER MÅNED
Tirsdag den 3. Adventsfest med lotteri v/
Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 10. Adventshygge v/Josef
Østergaard Hansen, Hobro.
Onsdag den 11. Seniortræf kl. 14.30 v/seniormedarbejder i Ordet og Israel Per Weber,
Hinnerup.
Lørdag den 28. Julefest v/missionær Andreas
Kildahl Fibiger, Aalborg.

FEBRUAR MÅNED
Tirsdag den 4. møde v/fritidsforkynder
Anders Jørgen Jensen, Fandrup, Farsø.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 11. Husets generalforsamling
ifølge vedtægterne.
Tirsdag den 18. Møde v/fritidsforkynder Villy
Holm Pedersen, Brønderslev.

JANUAR MÅNED
Evangelisk Alliances bedeuge.
Onsdag den 8. januar i Mariagerfjord
Frikirke.
Torsdag den 9. januar i Hobro
Missionshus.
Begge aftner kl. 19.30
Tirsdag den 14. Vinterstævne i Nørager
Sognehus kl. 14.00 og 19.00
v/ missionær Heri Eltør, Aulum.

Tirsdag den 24. Bibelkreds.
Onsdag den 25. Seniortræf kl. 14.30
v/pastor emeritus Axel Breinegaard,
Randers.
Hvor intet andet er nævnt, er møderne i
missionshuset kl. 19.30.

Tirsdag den 21. Soldatervennefest v/sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.
Soldaterhjemsleder Leif Hove Nielsen,
fortæller om arbejdet på soldaterhjem.
Tirsdag den 28. Bibelkreds.
Onsdag den 29. Seniortræf kl. 14.30 v/
Anders Nielsen, Randers.

Vil du høre mere om tilbuddene hos
Folkekirkens Familiestøtte?
Kontakt Lone Bøgh, Koordinator i
Folkekirkens Familiestøtte
Mobil: 24 76 17 91
Mail: loboe@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Hobro IMU

Redaktion:

IMU er stedet hvor unge fra 14 år og opefter mødes
i et kristent fællesskab.
Se programmets på IMU`s hjemmeside www.hobro-im.dk

Lili Bøgh Svinth, Kim Byrial Korsgaard (formand),
Annie Ruberg Nielsen samt Karin Juul.
Deadline for næste blad: 1. februar 2020.
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GUDSTJENESTER
1. 1. søndag i advent
(Luk. 4,16-30)
kl.10.15 Ulla Pedersen
Hobro Kirkes julehjælp

Kirkekaffe
Menighedskoret medvirker
8. 2. søndag i advent
(Matt. 25,1-13)
kl.10.15 Lili Svinth
Hobro Kirkes julehjælp

15. 3. søndag i advent
(Luk. 1,67-80)
kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Hobro Kirkes julehjælp

19. kl. 19.00
De ni læsninger
22. 4. søndag i Advent
(Johs. 3,25-36)
kl.10.15 Ulla Pedersen
Hobro Kirkes julehjælp

24. Juleaften (Luk. 2,1-14)
kl.11.00 Ulla Pedersen
Ungdomskoret medvirker
kl.13.00 Käthe Japhetson-Jensen
kl.14.30 Lili Svinth
kl.16.00 Lili Svinth
Børnesagens Fællesråd

JANUAR
4. Dåbsgudstjeneste
kl.12.00 Lili Svinth

1. Dåbsgudstjeneste
kl.12.00 Käthe Japhetson-Jensen

5. Hellig 3 kongers søndag
(Matt. 2,1-12/ Johs. 8,12-20)
kl.10.15 Lili Svinth

2. Sidste søndag efter
Hellig 3 konger
(Johs 12,23-33)
kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Konfirmanderne medvirker.
Kirkekaffe
kl.19.00 Kyndelmisse
Musikgudstjeneste

Hobro Kirkes julehjælp

Afskedsgudstjeneste
Frokost og kirkekaffe i
Kirkecenteret.
12. 1. søndag efter Hellig 3 konger
(Mark. 10,13-16)
kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
kl.19.00 Ulla Pedersen
Ungdomsgudstjeneste
19. 2. søndag efter Hellig 3 konger
(Johs.4,5-26)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
26. 3. søndag efter Hellig 3 konger
(Luk. 17,5-10)
kl. 10.15 NN
Indsættelsesgudstjeneste
29. Gud og Mad
Familiegudstjeneste med
fællesspisning.
kl.17.00 Käthe Japhetson-Jensen
Ungdomskoret medvirker.

25. Juledag (Joh. 1,1-14)
kl.10.15 Lili Svinth
26. 2. Juledag (Matt. 10,32-42)
kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
29. Julesøndag (Matt. 2,13-23)
kl.10.15 Ulla Pedersen
Børnesagens Fællesråd

31. Nytårsaften (Matt. 6,5-13)
kl.16.00 Ulla Pedersen

Kirkens Korshær

9. Septuagesima (Matt. 25,14-30)
kl.10.15 NN
16. Seksagesima (Mark. 4,26-32)
kl.10.15 Ulla Pedersen
23. Fastelavn (Luk. 18,31-43)
kl.10.15 NN
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

26. Gud og Mad
Fastelavn
Familiegudstjeneste
med fællesspisning og
tøndeslagning.
kl.17.00 Ulla Pedersen
Spirekoret og børnekoret
medvirker.

MARTS

Børnesagens Fællesråd

Børnesagens Fællesråd

FEBRUAR

Vedr. gudstjenestelisten:
Vi afventer ny præst og forbeholder
os derfor ret til ændringer.

1. 1. søndag i fasten
(Luk. 22,24-32)
Kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Kirkekaffe

* Dåbsgudstjeneste.
Gudstjenesten bortfalder, hvis der
ikke er tilmeldt børn til dåb.

Det Danske Bibelselskab

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester på tlf. 98 51 23 00. Ved ønske om
benyttelse af handicapbus, ring venligst til Kordegnekontoret tlf. 98 52 07 63.

hobro lyntryk - 98 52 46 46

DECEMBER

