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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 87. 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.
Lørdag efter aftale. 
Kordegn: Peter H. Mathiasen. phm@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: Inger Marie Larsen
Tlf. 20 12 07 63.

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

HOBRO SOGN
NYT FRA

Praktiske oplysninger
Så har vi taget fat på 
et nyt forår i Hobro 
Menighedsråd, hvor 
der, som det blev 
nævnt i sidste kirke-
blad, også er valgt ny 
formand.  Denne gang 
en fra det menige råds 
rækker, idet valget faldt 

på næstformanden, Ulla Thomsen - altså 
undertegnede - som således rykker op på 
formandsposten. Posten som næstformand 
er fremover besat af Holger Skammelsen, 
som jo tidligere gennem mange år har fun-
geret på denne post. Desuden blev en ræk-
ke udvalgsposter besat. Navnene på disse 
medlemmer kan ses på kirkens hjemmeside 
www.hobrokirke.dk
En tak til sognepræst Kim Legarth fordi han 
sagde ja til et år som formand udover sit 
job som arresthus- og sognepræst. Jeg ved, 
at det indimellem har været svært at sidde 
med de to ”kasketter” som henholdsvis 
sognepræst og formand for menighedsrå-
det.
Desværre har vi nu måttet sige farvel til 
vores deltidsansatte kordegn Lars Uttrup 
Olesen, som fra 1. februar har fået anden 
stilling i Århus på fuld tid.  Hans beslutning 
er forståelig men også trist for os, for vi 
har været glade for at have Lars på kor-
degnekontoret, hvor man altid blev mødt 
med et stort smil og en glad bemærkning. 
Menighedsrådet ønsker Lars alt godt i den 
nye stilling og takker for den tid, han har 
været hos os.
Der arbejdes nu på hurtigst muligt at f inde 
en erstatning for Lars, så vi kan blive fuldt 
bemandet igen.
Biskoppen har bestemt, at Hobro arrest 
skal have tilført f lere præsteressourcer, hvil-
ket betyder, at sognepræst Kim Legarth skal 
lægge 25 % af sit arbejde i Arresten. Som 
kompensation herfor får Hobro Sogn tilført 
25 % fra den nye Hem-Sem-Vester Tørslev-
Svenstrup præsts arbejde. Denne præst vil 

især undervise konfirmander og minikonfir-
mander på lige fod med sognets nuværende 
præster, samt have enkelte gudstjenester 
(bl.a. konfirmationsgudstjeneste) og begra-
velser ifølge regulativ.
Regnskabet for 2014 er ved at være afslut-
tet og bliver offentliggjort, når det er ende-
lig godkendt.
Vi går meget snart i gang med budgettet for 
2016, som skal afleveres til provstiet senest 
15. juni 2015. 
Hobro Kirke deltager igen i år i husstands-
indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 
8. marts, hvor man er meget velkommen til 
at møde op som indsamler. Man kan hen-
vende sig på Kordegnekontoret for yderli-
gere information.
Nu lysner det endelig for vores falde-
færdige kirkegårdsmur langs Mariagervej. 
Formanden for kirkegårdsudvalget, Karin 
Nyvang, vil senere i dette blad fortælle om 
det videre forløb af byggeriet, som forven-
tes at stå klar sidst på sommeren.
Hobro Kirkes nyoprettede Menighedskor 
øver kormusik fem tirsdage i foråret. Koret 
mødtes første gang tirsdag den 17. februar 
- nye medlemmer er velkomne. Yderligere 
information kan findes på Hobro Kirkes 
hjemmeside, hvor man også finder oplysning 
om kirkens meget besøgte og populære lør-
dagskoncerter.

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

 Menighedsrådets arbejde
Af Ulla Thomsen

Nyt fra Hobro Sogn | 2 



”Jeg synes, Folkekirken skal være rummelig. 
Alle præster skal ikke tro som mig. Men hvis 
man mener, at hele Bibelen er billeder og 
poesi og ikke tror at for eksempel opstan-
delsen virkeligt har fundet sted. Ja, så er kri-
stendommen ikke andet end en fanklub for 
en mand, der døde for 2000 år siden. Så er 
der på ingen måde tale om en sejrs-historie, 
men en tragedie, og så er der ingen grund til 
at følge efter ham.”
(Sognepræst Merete Bøye, 
Landsbyerne 27. januar 2015 side 5).

Godt sagt!

Jesu Kristi opstandelse fra de døde er selve 
kernen i vor tro – kristendommen havde 
ikke eksisteret, hvis ikke det var for Påskens 
begivenheder.
For et par måneder siden fik vi så opkog på 
en gammel suppe: Grosbøll-sagen blev til en 
Ramsdal-sag, og så skal vi alle sammen -en 
gang til -høre om en præst, som ikke tror på 
kernepunkterne, og som mener, at han stik-
ker en nødløgn, når han ved begravelser taler 
om livets sejr over døden .

Personligt kan jeg  slet ikke forestille mig, 
hvordan man kan ”overleve” i arbejdet som 
præst, hvis man ikke kan stå inde for det 
budskab, man skal give videre. Ud over at 
man selv ville leve på en løgn, så ville det 
jo netop være som at lave en fanklub for 
en død mand, hvis liv ikke blev til noget. Så 
strengt taget er der nok mere grund til at 
ynke d´herrer Grosbøll og Ramsdal end at 
være forarget over dem.
Men hvad er det så, der er så vigtigt ved 
påskens budskab?
Jo, det er netop, at Gud lader livet sejre 
over døden. At vor skyld og alt det, der 
truer livet, bliver båret til graven af Jesus fra 
Nazareth – og at han, da han opstår af gra-
ven, giver os livet som gave: livet under Guds 
omsorg og med hans tilgivelse i bagagen.
Men hvordan kan man tro på det? Vi kan jo 

Sikken opstandelse!
Af sognepræst Lili Bøgh Svinth

ikke give en videnskabelig forklaring på det. 
Nej, og det behøver vi heller ikke. Kunne 
vi det, behøvede vi ikke at tro, så havde vi 
bevis.
I begrebet Gud ligger der en magt, der går 
ud over, hvad vi kan forstå. 
Altså: Hvis Gud virkelig er Gud, så er der 
ikke noget, der er umuligt for Gud. Så kan 
Gud gøre ting, der ligger uden for det, vi kan 
forstå eller bevise.
Hvis Gud ikke kan alt – så er han ikke Gud. 
Så står vi tilbage med den lille smule, vi selv 
kan tænke os til, og så ender vi i tågede 
moralbegreber om, at vi skal være søde og 
rare ved hinanden.

Men når vi mennesker kommer i tvivl om 
Gud, så er det jo, fordi vi helst vil have ham 
til at gøre, som vi vil have det: Hvorfor griber 
Gud ikke ind i krig, hvorfor griber Gud ikke 
ind mod trafikulykker, hvorfor griber Gud 
ikke ind mod mobning, forurening, sygdom 
osv. – fortsæt selv listen.
Vi har i Det nye Testamente den pragtfulde 
fortælling om Zakarias, der er præst ved 
templet i Jerusalem. Han og hans kone, 
Elisabeth, er barnløse – og ret gamle. Nu 
står Guds engel foran ham og fortæller, at 
Elisabeth skal føde et barn. Straks begynder 
Zakarias at protestere: Det kan slet ikke lade 
sig gøre, hun er alt for gammel osv. Og så 
kommer det sted, jeg synes, er så morsomt: 
Ærkeenglen mister tålmodigheden: ”For Gud 
er alting muligt!”, buldrer han, ” Og hvis du 
ikke tror på det, Zakarias, så kan du blive 
gjort stum, til du  har set, at Gud holder sit 
løfte!”

Vi skal selvfølgelig ikke sluge alting råt og par-
kere vores sunde fornuft, men måske skal vi 
være opmærksomme på, hvor vi skal bruge 
fornuften, og hvor vi skal bruge følelser. Hvis 
vi er forelskede, er det nok de færreste af os, 
der gider lytte til en videnskabelig forklaring 
på forelskelse, - vi vil hellere leve i forelskel-
sen.  Og på samme måde, hvis vi føler, at den 

kristne tro giver os noget at leve på og af, så 
behøver vi ikke at få alt pindet ud.
 Kirken er mere end en fanklub for en mand, 
der tabte kampen for 2000 år siden . For 
enhver, der tør tro det, er Påsken tværtimod 
en sejrshistorie.

Glædelig opstandelse!
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26. april 2015 kl. 11.00
ved sognepræst Käthe Japhetson-Jensen

Amalie Gjættermann Dahlgaard
Asta Marie Budde Magaaed
Daniel Soelberg Jensen
Emma Holstein Kristensen
Erik Vestergaard Stenholt
Jeppe  Back Pedersen
Jeppe  Bjerregaard
Jeppe  Jensen
John Ulrik David Knudsen
Julie Michelle Schmidt Overby
Julius Wolder Christiansen
Kalle Dissing Søndermølle
Kristoffer Kusk Jørgensen
Lotte Mohn Andreasen
Louise   Hyldgaard
Lærke Freja Aagaard Jensen
Magnus Rostal Sørensen
Malthe Hedegaard Degn
Marius  Nørgaard
Mark  Grønhøj
Markus Voldstedlund Hansen
Natasja Dollaris Roslin
Natasja Nielsen Duus
Natasja Reckweg Hørup
Nicki Rosenørn Møller Jensen
Sandra Elkrog Rasmussen
Sandra Grøndal Thomassen

Bededag, 1. maj 2015 kl. 9.00
ved sognepræst Käthe Japhetson-Jensen

Jakob Overgaard Betzer
Karoline Bodilsen Mathiesen
Line Rank Buus
Mads Bach Frøslund Jensen 
Marcus  Christensen
Mark Holm Justesen
Mathilde  Brink Nielsen
Mati  Jensen
Mia Raahauge Clausen
Mille L. K. Nielsen
Oliver Fiil Møldrup Christensen
Rasmus Nissen Henriksen
Sille Juul Rosengreen
Sofie Skærlund Mouritsen
Thit  Christensen
William Rod Andersen

Bededag, 1. maj 2015 kl. 11.00  
ved sognepræst Lili Bøgh Svinth

Andreas Bjerring Bastrup 
Benjamin Oskar Christensen 
Lauritz Boe Bastrup Pedersen 
Samuel Noah Holding 
Samuel Grundy Schack  
Anna Ulrikke Gärtner
Camilla Øgaard Pedersen 
Cecilie Rask Andersen 
Ditte Toft Ibsen
Ditte Eva Pedersen

Konfirmationer i Hobro kirke 2015

Emma Sofie Skjoldborg Petersen 
Emma-Kirstine Futtrup Jespersen
Julia Kampmann Marhauer
Louise Bredal Mørk Christensen
Lærke Schiønning Dahl
Lærke Langfeldt Lanng 
Mathilde Elisabeth Nielsen 
Michelle Maria  Jensen
Mille Vester Rasmussen
Nicoline Roed 
Nikoline Keldberg Andersen
Sif Graae Gertz
Sofie Høj Sørensen
Stine Grønning  Enggaard
Stine Skov Kjeldbjerg Frederiksen

3. maj klokken 10.00
ved sognepræst Kim Nielsen Legarth

Jonas Ahrenst-Mortensen
Frederik Friche Bjerre
Simon Bonde
Mathilde Ea Cookson
Mathilde Valentina Ejby Egholm
Marie Vinterberg Frandsen
Ida Wessel Fyhn
Andreas Overgaard Gildsig
Karla Riis Jakobsen
Julie Nedergaard Jensen
Victoria Øgaard Klüwer
Thorbjørn Mygind Krogh
Rebekka Kirstine Lund Laustsen
Simon Løvendal
Celina Maya Micelle
Sander Hem Münchow
Kasper Nielsen
Laurits Mørk Nielsen
Sofie Søgaard Nielsen
Cecilie Woldum Pedersen
Julie Germann Petri
Gustav Rømsgaard
Jeppe Spanggaard
August Melin Sørensen
Camilla Thomasen 
Caroline Brahe Volmar
Rasmus Øbo Østrup
Sidse Mathilde Aagaard
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FOTO: JENS LYKKE

Det er det spørgsmål, der har optaget 
mange gennem de 2 år, der nu er gået, 
siden det første stykke af muren ved Sdr. 
Kirkegård, langs Mariagervej, faldt ned.

I den forløbne tid er der foretaget afdæk-
ning af det nedfaldne stykke med en palisa-
devæg, og på resten af muren er der foreta-
get afstivning for at hindre nye sammenfald. 
I menighedsrådet har vi løbende arbejdet 
med projekt ”Ny Mur” i samarbejde med 
landskabsarkitekt Eivind Wad, som fik opga-
ven med at udarbejde forslag og projekt. At 
gå i gang har krævet sin tid med tilladelser 
fra stiftets sagkyndige og Nationalmuseet. 
Stiftets endelige godkendelse kom i juni 
2014, og vi kunne derefter begynde at 
detailprojektere. Vores første budget blev 
ikke godkendt i provstiet, så vi måtte revur-
dere det. Det reviderede budget blev så 
godkendt af provstiet, og vi forventer nu, at 
byggeriet tager sin begyndelse i marts/april 
måned, og det skulle gerne stå færdigt i sen-
sommeren. Udbudsmaterialet er sendt ud, 
og når dette læses, skulle det være afgjort, 
hvem der får entreprisen. 

Samtidig med udarbejdelsen af projekt ”Ny 
Mur” har vi haft en løbende, positiv dialog 
med Mariagerfjord kommune, som vil etab-
lere en kombineret gang-og cykelsti langs 
Mariagervej. Dette arbejde vil blive koordi-
neret med vores murbyggeri. 

Vi glæder os nu til at kunne komme i gang, 
og det bliver en ny muret mur, som kan ses 
på billedet. Det bliver en smuk mur med 
reliefeffekt og et elegant hulmønster, og den 
vil give et flot løft til gadebilledet. 

Den nuværende mur har vi prøvet at f inde 
en alder på, men det tætteste, vi er kom-
met, er en bemærkning i bogen ”De kirke-
lige forhold i Hobro og Skjellerup pastorat 
gennem 400 år”, hvor der i et notat fra 
1947 falder en bemærkning om ”den nye 
mur lang Mariagervej”. Så muren er i hvert 
fald 70 år gammel og blev ikke muret op 
efter byggefaglige normer. Det er en 200 
m lang dobbeltmur, som vender nord-syd, 
og der er ikke taget højde for temperatur-
forskellen mellem nord og sydsiden, hvilket 
er en del af årsagen til murens sammenfald.   

Hvad sker der med muren?
Af Karin Nyvang, fmd. kirkegårdsudvalget

Samtidig er der såvel fald som sving i ter-
rænet og varierende jordbund langs muren 
tilligemed væld fra Østervang og Sallingvej. 
Så den mur skal kunne modstå meget og 
har gjort det gennem de 70 år; dog ikke 
uden mange og dyre reparationer og efter-
fugninger i årenes løb og så med et endeligt 
kollaps til følge.  Efter kollapset fik vi muren 
undersøgt af Teknologisk Institut, som kon-
terede, at såvel mur som sokkel var syg, og 
den eneste løsning på problemet var en 
udskiftning af muren. 

Det er en meget spændende opgave at 
være med i et sådan projekt. Der har været 
mange udfordringer, teknisk såvel som øko-
nomisk, i løbet af processen , men nu er det 
endelig lykkedes at få det hele på plads, og   
i menighedsrådet glæder vi os meget til det 
færdige resultat. Den nye mur skulle gerne 
kunne stå i mindst 100 år, så den vil kunne 
glæde flere generationer.  Den vil skabe en 
smuk ramme om kirkegården, og forbipas-
serende vil samtidig kunne få et kik ind over 
den velholdte kirkegård.

Visualisering af den nye mur, landskabsarkitekt E. Wad. De viste træer er taget ud af projektet. 
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Koncerter i Hobro Kirke:

Lørdag den 2. maj, kl. 11.00: 
Hobro Kirkes Kor og et lille orkester opfø-
rer kantater af bl.a. Buxtehude og Telemann. 
Koncerten dirigeres af Birthe Langdahl.

Lørdag den 7. marts, kl. 11.00: 
Tidligere domorganist Flemming Dreisig, orgel.
Flemming Dreisig blev Danmarks yngste dom-
organist nogensinde, da han som 21-årig blev 
udnævnt som domorganist i Maribo Domkirke. 
Senere blev han organist ved Helligaandskirken 
på Strøget i København, ved Skt. Nicolai Kirke i 
Rønne, og i årene 2003 - 2011 var han domor-
ganist ved Vor Frue Kirke i København. I dag er 
virker Flemming Dreisig som organistassistent i 
Vor Frue Kirke i Aalborg.
Ved koncerten i Hobro Kirke spiller Flemming 
Dreisig orgelmusik af bl.a. Mendelssohn, Mozart 
og Bentzon.

Tirsdag den 24. marts, kl. 19.30: 
Ved denne kammermusikkoncert spiller musikere 
fra Randers Kammerorkester værker af Haydn, 
Johann Christian Bach, Mozart og Wranitzky. 
I koncerten medvirker fløjte, obo, 2 violiner, 
bratsch og cello.

Lørdag den 4. april, kl. 11.00: 
Pergolesi´s ”Stabat Mater” opføres af sangerne 
Theresa Lundquist og Marie Keller Sørensen og 
organist Birthe Langdahl.       
Stabat Mater er en passionssalme fra middelal-
deren, skrevet af Jacopone da Todi (1236-1306). 
Den skildrer Jomfru Marias smerte, mens hun 
står ved korsets fod. Stabat Mater findes i Den 
Danske Salmebog i to oversættelser ”Naglet til 
et kors på jorden” og ”Under korset stod med 
smerte”. Begge er oversat af N. F. S. Grundtvig.

Mandag den 11. maj, kl. 19.00: 
Ved denne koncert optræder korsangerne fra 
Hobro Kirkes Kor som sangsolister. Sangerne 
akkompagneres af Winni Steinicke og Birthe 
Langdahl

Søndag d. 17. april
Hobro nordøst og nordvest
Bededag d. 22. april  
Hobro sydvest
Søndag d. 24. april
Hobro sydøst
Hobro Friskole følger NV
Solhvervs Hobro-konfirmander konfir-
meres efter bopæl.
Konfirmander fra andre sogne kun 
efter aftale.
Ved tvivl om, hvor man hører til, se 
venligst hjemmesiden: 
http://hobrokirke.dk/Files//Files/
Gadenavne%20i%20Hobro.pdf 

Venlig hilsen
sognepræsterne ved Hobro Kirke

Konfirmationer 
i Hobro Kirke 2016

Konfirmand-
indskrivning

Indskrivning til konfirmation 
2016 i Hobro Kirke.

Vi begynder med gudstjeneste i 
Hobro Kirke 

onsdag d. 10. juni 2015 kl. 19.00. 
Herefter foregår konfirmandindskriv-
ningen og orientering om konfirmati-
onsforberedelsen over en kop kaffe/
te/sodavand i Hobro Kirkecenter.

Venlig hilsen
sognepræsterne ved Hobro Kirke

Gud & Mad - Påske

Onsdag d. 25. marts 
kl. 17.00
Familiegudstjeneste 
med fællesspisning.
Børnekoret medvirker
sammen med
organist Winni Steinicke
og sognepræst Lili Svinth

Gud & Mad - Påske

Onsdag d. 25. marts 

og sognepræst Lili Svinth
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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. maj 2015.

Hobro IMU
IMU er stedet hvor unge fra 14 år og opef-
ter mødes i et kristent fællesskab. 
Se programmet på IMU’s hjemmeside 
www.hobro-im.dk  

Møder

Hobro Missionshus 

www.hobro-im.dk

MARTS 2015

Tirsdag den 3. Møde v/sognepræst Kim 
Legarth, Hobro.

Tirsdag den 10. Kredsens bibelkursus v/
sognepræst Allan Graugård, Aalborg.

Torsdag den 12. Kredsens bibelkursus 
v/regnskabschef, Thue Thomsen, Hvide 
Sande.

Tirsdag den 17. Ydre missionsaften 
v/præsteparret Anne Grete og Per 
Rasmussen, Skagen.

Lørdag den 21. Pigefridag i Hobro mis-
sionshus.

Tirsdag den 24. Bibelkredsaften.

Onsdag den 25. Seniortræf kl. 14,30 v/
missionær Simon Overgård, Lemvig.

Fredag den 27. Fredagstræf i Aars mis-
sionshus kl. 19,00

Tirsdag den 31. Påskemøde v/missionær 
Villy Sørensen, Hammel.

APRIL 2015

Tirsdag den 7. Møde v/eftersko-
leforstander Jens Medom Madsen, 
Skrødstrup efterskole.

Tirsdag den 14. Kredsens forårsmøde 
i Grynderup missionshus v/missionær 
Søren Skovenborg, Hobro.

Tirsdag den 21. Møde v/missionær Poul 
Erik Hansen, Farsø.

Fredag den 24. Fredagstræf i Hobro mis-
sionshus kl. 18,00 med fællesspisning.

Tirsdag den 28. Bibelkredsaften.

Onsdag den 29. Seniortræf kl. 14,30 
v/fritidsforkynder Vagn Andersen, 
Holstebro.

MAJ 2015

Tirsdag den 5. Aktuel aften v/lands-
delssekretær i Ordet og Israel, Torben 
Mathiesen, Gjern.

Tirsdag den 12. Møde v/landsdelssekre-
tær på MF., Nils Andersen, Aarhus.

Tirsdag den 19. Møde v/sognepræst Kim 
Legarth, Hobro.

Tirsdag den 26. Bibelkredsaften.

Onsdag den 27. Seniortræf kl. 14,30 v/
missionær Preben Sørensen, Viborg.

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

Hobro Menighedsråd 
og Højskoleforeningen
I Hobro Kirke kl. 19.30:
Onsdag den 4. marts 2015 

Salmesangsaften. 

Mandag den 16.marts 2015
 ”På opdagelse i Jyske Landsbykirker ” 
 ved fotograf Poul Markus

Afholdes i Kirkecentret kl. 19.30

Lørdag d. 14. marts 2015
Kl. 10.00: Foredrag v. sognepræst 
Morten Skovsted, Hjortshøj og 
religionsforsker Iben Krogsdal:
”Præsten og kætteren - om Folkekirken 
og den moderne, søgende dansker”
Præsten og Kætteren er et utraditionelt, 
karikeret, tankevækkende og debatska-
bende dobbeltforedrag om den etable-
rede folkekirke og ”folkereligiøsiteten”. 
Det udspiller sig som en dialog mellem 
to parter, der forsvarer hver sit verdens-
billede og hver sin fortælling.
Kætteren er et religiøst søgende, åbent 
og tolerant menneske, der tror på det 
bedste I mennesket. -Jeg betragter mig 
som kristen, men er helt vildt træt af al 
den snak om synd, og præster, der tror 
de har monopol på sandheden med 
stort S.
Sognepræsten derimod siger, at alt er 
ikke lige godt, og kristendommen rum-
mer den vigtige
Sandhed, at Gud elsker mennesket. Livet 
kommer oppefra og udefra og ikke fra 
mig selv. 
I feltet mellem disse to modsætninger 
kan tilhøreren spørge: Hvor står jeg selv?
Kl. 12.30: Salmedigteren Iben 
Krogsdal om sine egne salmer.
Kl. 13.30: 
Generalforsamling.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
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Gudstjenester

MARTS
 
 1. 2. søndag i fasten
   (Matt. 15,21-28)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  kl. 14.00 Lili Svinth 
  Afslutning med minikonfirmander

 8. 3. søndag i fasten
  (Luk. 11,14-28)     
   kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen   
  Folkekirkens Nødhjælps    
  husstandsindsamling

 15. Midfaste (Johs. 6,1-15)
  kl.  10.15 Kim Legarth
  Børnekoret medvirker
  kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen   
  Konfirmander fra Rosendal/
  Hobro Friskole 
      
 22. Mariæ bebudelses dag
  (Luk. 1,26-3)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen  
  Menighedskoret medvirker 

 25. Gud og Mad
  Familiegudstjeneste med 
  fællesspisning.
  kl. 17.00 Lili Svinth
  Børnekoret medvirker

 29. Palmesøndag 
  (Matt. 21,1-9)
  kl. 10.15 Lili Svinth  
  Folkekirkens Mission

APRIL

 2. Skærtorsdag 
  (Matt. 26,17-30)
  kl.  10.15 Kim Legarth
  kl. 19.30 Käthe Japhetson-Jensen   
   
 3. Langfredag
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen   

  5. Påskedag (Mark. 16,1-8)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  KFUM & KFUK i Danmark

 6. 2. Påskedag
  (Luk. 24,13-35)
  kl. 10.15 Lili Svinth  
    KFUM & KFUK i Danmark

 12. 1. søndag efter påske  
  (Johs. 20,19-31)
  kl. 9.00 Lili Svinth  
  Morgenkaffe
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen    
 
 19. 2. søndag efter påske 
  (Johs. 10,11-16)
  kl. 9.00 Kim Legarth
  kl. 10.15 Lili Svinth  
  Den grønlandske Bibelsag

 26. 3. søndag efter påske  
  (Johs. 16,16-22)
  kl. 10.00 Käthe Japhetson-Jensen  
  (konfirmation)

MAJ

 1. Bededag   
  kl. 9.00 Käthe Japhetson-Jensen       
  (konfirmation)
  kl.  11.00 Lili Svinth (konfirmation)

 3. 4. søndag efter påske
  kl. 10.00 Kim Legarth
  (konfirmation)

 10. 5. søndag efter påske 
  (Johs. 16,23b-28)
  kl. 10.15 Kim Legarth
      KFUMs  Soldatermission

 14. Kristi himmelfarts dag 
  (Mark. 16,14-20)
  kl. 10.15 Lili Svinth  
      Folkekirkens ungdomskor

 17. 6. søndag efter påske 
  (Johs. 15,26-16,4)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen   
      Folkekirkens ungdomskor

 24. Pinsedag 
  (Johs. 14,22-31)
  kl.  10.15 Käthe Japhetson-Jensen   
  Folkekirkens Nødhjælp- Kirkehjælpen

 25. 2. Pinsedag 
  (Johs. 3,16-21)
  kl. 10.15 Lili Svinth  
  Folkekirkens Nødhjælp- Kirkehjælpen

 31. Trinitatis søndag 
      (Johs. 3,1-15)
  kl.  9.00 Lili Svinth  
  kl.  10.15 Kim Legarth
     

JUNI
 
 7. 1. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 16,19-31) 
  kl. 9.00 Kim Legarth
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Folkekirkens Nødhjælp

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


