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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:
Kim Legarth, Søndertoften 54, 9500 Hobro 
Tlf. 98 51 05 23
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Praktiske oplysninger
Som 1. januar markerer, 
at vi går ind i et nyt 
kalenderår, sådan mar-
kerer første søndag i 
advent, at vi går ind i et 
nyt kirkeår. For menig-
hedsrådet betyder det, 
at man igen skal vælge 
ny formand. Under 

normale omstændigheder ville den sid-
dende formand blive siddende, så arbejdet 
kunne fortsætte uden de store opbrud og 
nybrud midt i en valgperiode. Men omstæn-
dighederne er ikke helt normale dette år, 
hvor jeg som sognepræst også har været 
formand for menighedsrådet. Lovmæssigt 
er det helt efter bogen, men det er ikke 
smart at sidde med de to ”kasketter” på, så 
med udgangen af det forrige kirkeår lægger 
jeg den ene af de kasketter: Den som for-
mand. I skrivende stund er det ikke blevet 
bestemt, hvem der tager kasketten på efter 
mig, men det finder vi ud af ved menigheds-
rådsmødet i november.

Jeg vil gerne takke for tilliden og for velvilje 
overfor mig. Det har været et spændende, 
omend slidsomt, år, der har givet mig nogle 
gode erfaringer og oplevelser.
Men lad os prøve kigge tilbage på, hvad 
der er sket siden sidst, jeg meldte mig her i 
bladet: 
- En glædelig nyhed er, at vi har fået en 
ny kirketjener, Inger Marie Larsen, der 
begyndte den 1. oktober. Hun bliver præ-
senteret andetsteds i bladet her, men jeg 
vil gerne som formand byde velkommen 
også her på disse sider. Vi i menighedsrådet 
tror, at du kan biddrage til en masse godt; 
både med den baggrund du har, men lige så 
meget med den personlighed du har. Vi tror 
ikke bare, at du vil passe godt ind i f lokken 
af øvrige medarbejdere ved Hobro Kirke, 
Kirkecenter og Kirkegård, men også at du 
vil kunne biddrage med en masse godt og 
positivt. Velkommen til ! !

- Som mange af jer har bemærket, så var 
der gudstjeneste på AMBU-pladsen ved 
årets fest dér. Det var dejligt med sådan 
et arrangement, og vi fra menighedsrådet 
er glade for det samarbejde, der var med 
AMBU-komitéen, og at så mange var med 
til at gøre det til en festlig gudstjeneste. Var 
du ikke med, så husk det i 2015, hvor der 
igen vil være en gudstjeneste i teltet.

- Kirkegårdsmuren ved Mariagervej er en 
langstrakt affære. Tingene tager tid, når 
alle instanser skal høres, og der skal sendes 
hørringssvar ind og lyttes til eksperter. Det 
er ikke som ens egen mur rundt om haven 
derhjemme, hvor det kun er os selv, der 
har en mening om det. Men nu er vi nået så 
langt, at vi kan indhente tilbud på arbejdet, 
så muren skal klare en vinter til, før der sker 
noget. Formanden for kirkegårdsudvalget, 
Karin Nyvang, vil i næste nummer af kirke-
bladet fortælle mere fyldestgørende om 
arbejdet.

- Af andet bygningsmæssigt, så er forarbej-
det til en renovering af Kirkecenteret taget 
så meget form, at vi nu har fået to arkitek-
ter til at give deres bud på, hvordan vi får 
gjort vores bygning endnu mere brugbar 
og, ikke mindst, mere imødekommende og 
lys. Buddene er lige dumpet ind, men begge 
indeholder nogle rigtig spændende ting, 
men det er alt for tidligt at sige noget om 
det. Selve projektet ligger heller ikke lige 
om hjørnet – bare tænk hvor lang tid det 
tager bare at lave en sølle mur. Dette bare 
som en appetitvækker.

Det var, hvad jeg vil bringe fra menighedsrå-
dets arbejde. Jeg håber for jer, at I må få en 
glædelig jul og et godt og spændende nytår.

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

 Menighedsrådets arbejde
Af Kim Legarth
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Der er nok mange, der er glade for, at det 
ikke er præsten, der fuldstændig bestemmer, 
hvad der skal spilles i kirken – især efter den-
ne lille artikel. Men jeg håber, at det bliver 
mellem os, for hvis det stod 100% til mig, så 
skiftede vi orglet og salmerne ud med guitar, 
trommer og countrymusik. Jeg eeeelsker 
countrymusik.
Da jeg som barn var kommet forbi tiden, 
hvor jeg ville være præst om søndagen og 
landmand de øvrige af ugens dage, så sprang 
tankerne ind om at være lastbilchauffør. 
Med den danske lastbilchauffør og sanger 
Mr. President som forbillede, ville jeg sidde i 
mit førerhus og spille countrymusik på min 
guitar, imens jeg kørte ned igennem Europa. 
Det meste af den drøm er forsvundet, men 
countrymusikken er blevet der. Lige for tiden 
er det sangeren Kenny Rogers, der bliver 
spillet, når jeg kører rundt i min bil. Egentlig 
er det jo pladderromantik, det meste af det 
han synger, hvis ikke det hele, men hans 
smørstemme gør, at det alligevel ikke falder 
(helt) til jorden.

I en af sangene (”Through The Years” – som 
betyder ”Gennem årene”) synger han til sin 

Jesus og Kenny Rogers
Af sognepræst Kim Legarth

kone, som har været der for ham i tykt og 
tyndt gennem alle årene. I omkvædet synger 
han:
Through the years
You’ve never let me down
You turned my life around
The sweetest days I’ve found
I’ve found with you
Through the years
I’ve never been afraid
Kort fortalt så synger han i hele sangen, at de 
kæreste dage havde han sammen med hen-
de, og gik tingene galt, så blev tårerne kysset 
væk af hendes mund. Hun lærte ham, hvad 
kærlighed er, og igennem årene er han blevet 
mere og mere afhængig af hende. Suk! ! Jeg 
havde egentlig planlagt, at jeg ville lære at 
spille den til vores sølvbryllup, men eftersom 
der kun er 14 ½ år til det, så er jeg begyndt 
at tvivle på, om jeg når det.

Men inden vi svømmer helt hen i sødsuppen, 
så slår det mig, at det jo egentlig er nogle 
af de samme ord, vi kan bruge om Jesus. 
Sangen kunne lige så godt være rettet mod 
Jesus, som den kunne være rettet til Kenny 
Rogers’ kone – eller vores egen bedre halv-

del for den sags skyld. Sådan har jeg det i 
hvert fald: De kæreste dage har jeg haft sam-
men med ham, og gik tingene galt, så var han 
også dér. Han har lært mig, hvad kærlighed 
er, og igennem årene er jeg blevet mere og 
mere afhængig af ham.
Nu står vi foran et nyt år – med nye mulig-
heder for succes og med nye muligheder for 
at cementere ens fiaskoer fra det forgangne 
år. Vi kan nok planlægge og ønske, men 
hvordan tingene bliver, ved vi ikke. Hvad 
der rammer os af glæder og sorger, kriser 
og fremgange, ved vi ikke. Men som kristne 
er der en ting, vi kan være sikre på: Uanset 
hvad der sker, så ved vi, at Jesus vil være med 
– han har været der ”gennem årene”, og han 
vil også være der i det nye år, der ligger foran 
os.

Samme tanke har forfatteren af en salme i 
Det gamle Testamente nok haft (Salmernes 
bog 121): ”Jeg løfter mine øjne mod bjer-
gene, hvorfra kommer min hjælp. Min hjælp 
kommer fra Herren, himlens og jordens 
skaber… Herren bevarer dig, Herren er din 
skygge ved din højre side”. Min hjælp kom-
mer fra Himlen – min hjælp kommer fra 
Gud. Og Gud er tæt på os – også når det 
gør ondt. Han er så tæt på os, at han sam-
menlignes med vores skygge – derfor er vi 
aldrig alene. Han er nær hos os – ikke som 
en straffende, gal og ondskabsfuld Gud, men 
som Gud, der gerne vil være vores far, vores 
hjælper og vores bedste ven, hvis vi giver 
ham lov. Kæmper vi mod noget, så kan vi 
hente hjælp hos ham. Har vi brug for et godt 
råd, kan vi få hjælp hos ham. Og er vi kede 
af noget, så vil han trøste os. Han kender dig 
bedre end nogen som helst andre. Ja, han 
kender dig bedre, end du kender dig selv. 
Og selv om han kender dig og kender dine 
dårligste sider, så elsker han dig alligevel. Han 
elsker dig, ham der har været her ”gennem 
årene”, og som vil være med dig alle dage 
indtil verdens ende.
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Alle kender jo kirkegården, har gået langs 
med den på Mariagervej eller ved Skovvej, 
eller har benyttet den som genvej. Men 
hvordan foregår dagligdagen egentlig på en 
kirkegård? Der kommer dagligt mange på 
kirkegården, som vil besøge et gravsted og 
lægge en blomst, men også folk, der bare 
går en tur for at nyde anlæggene omkring 
gravsteder og det fredfyldte område og 
dertil nyde den pragtfulde udsigt, der er ud 
over fjorden fra kapellet og Montana. Alle 
de smukke træer og blomster gennem som-
meren er også en tur på kirkegården værd. 
Magnoliatræerne f.eks og rhododendronbu-
skene og så de mange anlæg, som er med 
til at sætte et smukt præg på kirkegården. 
Disse anlæg skabes af gartnerne; oftest 
efter ide fra dem selv.   
Kirkegården er en velfungerende arbejds-
plads for 8 gartnere, 3 helårsansatte og 5 
sæsonansatte, som hver dag arbejder på at 
holde alt i f lot stand.  
Kirkegården rummer flere forskellige afde-
linger, og der er kistegravpladser i f lere 
størrelser primært mod øst fra kapellet og 
langs travertinermuren. Der er urnegrav-
steder, f.eks. Montana, rondellerne øst for 
kapellet og langs Mariagervejmuren, og så 
er der plænepladser på flere områder på 
kirkegården. Der er forskellige betingelser 
knyttet til de forskellige typer gravpladser, 
og dem kan man få oplysning om på kir-
kegårdkontoret. Det er gartnernes store 
ønske, at pårørende overholder disse 
bestemmelser f.eks. er der ved plæne-
pladerne forudset plads til en buket men 
ikke andet, og det er et stort arbejde for 

gartneren med græsslåmaskinen at skulle 
f jerne ikke tilladte figurer, krukker, lamper 
etc fra plænepladerne, inden græsslåningen 
kan fortsætte. Så de vil så gerne have, at 
pårørende respekterer stedets integritet og 
deres arbejde samtidig. 
Det er et varierende arbejde at være kir-
kegårdsgartner, og 2 uger forløber ikke ens. 
Der skal rives gange hver uge, samles visne 
blomster fra gravsteder, slås græs, anlægges 
nye gravsteder, plantes sommerblomster og 
bistås ved begravelser og urnenedsættelser. 
Det foregår alt sammen respektfuldt og i 
det vejrlig, som nu er der den dag – regn, 
blæst og sommersol for slet ikke at tale om 
sne og kulde. Der skal klippes hæk omkring 

gravsteder, og der er 
flere kilometer hæk og 
bøgepur der skal klippes. 
Det bliver det en gang 
om året i sensommeren, 
og det er tungt arbejde 
at håndtere en hække-
klipper i f lere timer, selv 
med de hjælpemidler 
de har til rådighed for 

Hobro Sdr kirkegård - en fredfyldt oase i byen
Af Karin Nyvang

at lette arbejdet. Det store arbejde ligger i 
perioden april-december, hvor der sluttes 
af med grandækning af gravstederne. Her 
udfolder gartnerne al deres fantasi og krea-
tivitet og skaber nogle flotte grandækninger 
ikke blot til glæde for gravstedejeren, men 
også til glæde for andre besøgende. Det er 
en smuk optakt til juletiden og vinterpausen 
for de sæsonansatte gartnerne.
 Og oveni alt det gartnermæssige arbejde, 
kommer der opsamling af al slags affald og 
et ønske fra gartnerne er, at besøgende vil 
benytte de opstillede affaldsspande. 
I vinterperioden har vi alle et ønske om, at 
der ikke kommer sne i hvert fald ikke for 
meget. Snerydning er en del at vinterar-
bejdet, og der sørges for, at besøgende i 
vinterperioden kan færdes så sikkert som 
muligt på kirkegården. 

Som noget helt specielt, er der i det for-
løbne års tid brugt tid på at male gamle 
gravsten op, så en udvisket tekst nu frem-
står læsbart. Det har givet mulighed for et 
smukt anlæg, som ses på billedet. 
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Gud & Mad

De kommende Gud & Mad 
guds tjenester er onsdage kl. 17.00:
28. januar: Kyndelmisse
 v/ Kim Legarth
25. februar: Fastelavn m/tøndeslagning
 v/ Käthe Japhetson-Jensen
25. marts: Påske v/ Lili Svinth

Alle er velkomne.

Den efterfølgende fællesspisning i 
Kirkecenteret koster kr. 25 for voksne og 
kr. 10 for børn.

Babysalmesang

Velkommen til babysalme-
sang i Hobro Kirke.
For babyer 0-8 mdr. 
ved start.
Første gang er tirsdag 
d. 13. januar 2015 kl. 9.45-10.30.
Forløbet er over 12 gange, og 
tilmelding kan ske til musiklærer 
Lotte Føns, tlf. 20 82 05 14, 
mail: lotte@fons.dk.

Mariagerfjord 
Kirkehøjskole

Lørdag d. 24. januar 2015
Kl. 10.00:
Foredrag v. lektor Peter Lodberg, 
Aarhus Universitet:
”Dietrich Bonhoeffer – Liv og konsekvens”
Peter Lodberg vil fortælle om den tyske 
teolog og præst Dietrich Bonhoeffer (1906 
– 45), der blev hængt d. 9. april 1945 i kz-
lejren Flossenburg. Han havde allerede i 
1933 udtalt sig meget kritisk mod nazismen 
og Adolf Hitlers magtovertagelse. Som 
én af de få tyske teologer forsvarede han 
jøderne og gik ind i modstandsbevægelsen 
mod den tyske Fører. For 70 år siden betal-
te han med sit eget liv for den konsekvens, 
han havde taget af sin opfattelse af, hvad 
den kristne tro indeholder.
Kl. 12.30: Skuespilleren Caspar Koch, 
Århus:
”Dietrich Bonhoeffer – tro, kamp og 
kærlighed”
Om eftermiddagen fortsætter skuespil-
leren Caspar Koch med sit program om 
Bonhoeffer som den meget skarpe og 
kompromisløse teolog, som har påvirket kir-
kerne i Tyskland, USA og Canada – og også 
herhjemme. Han kommer selvfølgelig også 
ind på hans antinazistiske virke samt det 
smukke kærlighedsforhold til den purunge 
Maria von Wedemeyer.

Ny kirketjener ved Hobro Kirke

Jeg er en rigtig Himmerlænding – født og 
opvokset sammen med mine forældre og 
3 søstre på et nedlagt landbrug, hvor mine 
forældre drev azalea-gartneri, og hvor vi 
havde alt fra hund, kat, får, heste, høns og 
duer til vildænder, moskusænder, guldfasa-
ner, undulater og parakitter.
I dag bor jeg i Aars sammen med ”min 
bedre halvdel” Bjarne og vores 2 teenagere, 
Philip på 13 og Pernille på 15. Her er de 18 
tønder land, søen og mangfoldigheden af 
dyr, skiftet ud med en parcelhushave med 
højbede og en lille godmodig bichon frisé.
Jeg er uddannet organist og har virket som 

sådan, siden jeg var 12 år. Jeg var kun 14, da 
jeg blev fastansat i mit første embede ved 
Godthåb Kirke. I starten sammen med min 
søster og med far som chauffør. Ind imellem 
bag rattet på den røde Massey Ferguson (16 
km hver vej), hvis min mor om søndagen 
skulle bruge bilen i sit organistjob.
Jeg læste jura på femte år ved Aarhus 
Universitet, da jeg flyttede til Vegger og af 
byens ildsjæl blev spurgt, om jeg ville være 
kasserer for et nystartet børnehus. Det 
sagde jeg ´ja´ til, og senere blev jeg sat til 
at passe børnene, og så var jeg ”solgt”. Jeg 
blev uddannet pædagog og har nu arbejdet i 
daginstitution i 16 år, efterfulgt af to år som 
kommunal dagplejer. 
Jeg har altid haft mange og forskellige fritids-
interesser bl.a. inden for musik, sport, natur, 
foreningsarbejde og mere kreative sysler. 
Jeg har aldrig været bange for at gå nye veje 
– og Hobro Kirke er én af dem.
Jeg glæder mig til mine nye udfordringer 
som kirketjener, og synes allerede, at jeg 
er faldet godt til blandt kollegaerne ved 
kirken. Dét samarbejde ser jeg frem til at 
fortsætte, og ikke mindst glæder jeg mig til 
at møde enhver af jer, som jeg på den ene 
eller anden måde kommer i kontakt med i 
forbindelse med jobbet. 
   

Mit navn er Inger-Marie Larsen.
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Koncerter i Hobro Kirke:

Lørdag den 7. februar, kl. 11.00: 
Koncert med opera- og koncertsanger 
Annette Dahl og organist Anders Olesen.
Anette Dahl er uddannet på musikkonserva-
torierne i Aalborg og Aarhus. Hun har siden 
2001 været fastansat som sopran ved Den 
Jyske Operas Kor. I foråret 2011 kunne man 
på Den Jyske Opera høre hende som Berta 
i ”Barberen i Sevilla” og i foråret 2014 som 
Alisa i ”Lucia di Lammermore”.
Annette Dahl og Anders Olesen er begge 
ansat ved Oue og Valsgård Kirker. 

Ved koncerten synges musik af Händel, Fauré, 
Haumann samt lidt gospel.

Mandag den 8. december, kl. 19.30: 
Julekoncert med Hobro Bykor. 
Koret, der i år kan fejre 40 års jubilæum,
dirigeres af John Pilkington.

Lørdag den 13. december, kl. 14.00: 
Traditionel julekoncert med 55 korsangere 
og 2 organister fra Hobro Kirke.
Korene synger kendt og knap så kendt jule-
musik. Der bliver også fællessalmer, og de 
yngste korsangere vil gå Lucia.

Lørdag den 3. januar, kl. 11.00: 
Blæseorkestret PUST giver en halv times 
nytårskoncert i Hobro Kirke.

PUST, der er et orkester på 12 personer 
og 1 dirigent, har base i Hobro. Orkestret 
har eksisteret siden 1986. 

Hvad bringer 2015? Vi kan måske godt have 
planlagt ens 40 års fødselsdag eller ens rejse 
til Kroatien – men hvad året bringer, ved 
vi først, når vi kan se tilbage på året i 2016. 
Men der er en ting, vi kan her i januar: Vi 
kan lægge året over til Gud – vi kan starte 
året med at bede til ham. Tre aftner i 
januar er sat af til bøn tre forskellige steder 
i Hobro. Det er for dig, der er vant til at 
bede, dig der beder af og til og så også til 
dig, der bare er nysgerrig.  
Vi mødes følgende aftner - alle tre aftner 
klokken 19.30: 
Mandag den 12. januar i Pinsekirken 
Connect, Kløvermarksvej 2, hvor sogne-
præst Kim Legarth taler. 
Onsdag den 14. januar i Hobro Kirke, hvor 
indremissionær Søren Skovenborg fra 
Hobro prædiker. 
Torsdag den 15. januar i Missionshuset, 
Lillegade 7, hvor pastor Claus Hermansen 
fra Connect prædiker. 

Håber vi ses!

Bedeuge 2015
Af Kim Legarth

v/ sognepræst Lili Svinth.

Velkommen til 
minikonfirmander for børn 
i 3. klasse vinter/forår 2015.

Vi håber at kunne starte et hold tors-
dag d. 8. januar kl. 14.15 

i Hobro Kirkecenter, 
Søndergade 3, 

og med afslutningsgudstjeneste 
1. marts kl. 14.00 i Hobro Kirke.

Indbydelse med tilmelding kommer 
ud via skolerne.

Minikonfirmander
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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. februar 2014.

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

DECEMBER 2014

Tirsdag den 2. Adventsmøde v/mis-
sionær Heri Elttør, Aulum. Amerikansk 
lotteri. Medbring pakke.

Tirsdag den 9. Julehygge med vafler og 
pakkespil. Medbring pakke.

Onsdag den 10. Eftermiddagsmøde 
kl. 14,30 v/missionær Hans Jørgen 
Hedegård, Blåhøj.

Søndag den 28. Julefest v/pastor Jesper 
Hornstrup, Vammen.

JANUAR 2015

Mandag den 12. Bedeuge: i kirken 
Connect v/sognepræst Kim Legarth, 
Hobro.

Onsdag den 14. Bedeuge: i Hobro kirke 
v/missionær Søren Skovenborg, Hobro.

Torsdag den 15. Bedeuge i missionshu-
set v/pastor Claus Hermansen, Hobro.

Tirsdag den 13. Vinterstævne i Nørager 
sognehus kl. 14,00 og 19,00 v/missionær 
Villy Sørensen, Hammel.

Tirsdag den 20. Soldatervennefest v/
foredragsholder og soldaterhjemsleder 
Ruth Birk Christensen.

Tirsdag den 27. Bibelkreds.

Onsdag den 28. Seniortræf kl. 14,30 v/
Mogens Koefod Pihl, Randers.

Fredag den 30. Fredagstræf i Hobro mis-
sionshus kl. 19,00 v/børne og materiale-
konsulent Lissen Margård Bendix Jensen.

FEBRUAR 2015

Tirsdag den 3. Samfundsmøde v/missio-
nær Poul Erik Hansen, Farsø.

Tirsdag den 10. Samfundsmøde v/mis-
sionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde.

Tirsdag den 17. Samfundsgeneral-
forsamling.

Tirsdag den 24. Bibelkreds.

Onsdag den 25. Seniortræf kl. 14,30  
v/missionær Henry Christensen, 
Aalestrup.

Fredag den 27. Fredagstræf i Farsø mis-
sionshus kl. 19,00 v/leder af IKC, Aarhus 
Peter Bjerg Mikkelsen.

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

Højskoleforeningen
Tirsdag den 13.januar 2015
 ”Carl Nielsen i Ord og Toner” 
 ved Aase Collin og Dorte Smedegaard

Mandag den 23. februar  2015
 ”Mama Doc – krigslæge på mission”
 ved læge Wiera Malamâ Lorentzen

Begge møder afholdes i Kirkecenteret 
kl. 19.30

Hobro Menighedsråd
Kirkecenteret kl. 19.30: 
Onsdag den 21. jan. 2015
 Preben Kok: Skæld ud på Gud
 Sygehuspræst Preben Kok holder fore-

drag ud fra sin meget omtalte og læste 
bog “Skæld ud på Gud”

 
Onsdag den 18. febr. 2015
 Heftig og begeistret
 Den norske film om det berømte 

mandskor fra Berlevåg
 
I Hobro Kirke kl. 19.30:
Onsdag den 4. marts 2015
 Salmesangsarrangement

Mariagerfjord  
Kirkehøjskole
Lørdag d. 24. januar 2015
 Kl. 10.00: ”Dietrich Bonhoeffer – Liv og 

konsekvens”
 Foredrag v. lektor Peter Lodberg, 

Aarhus Universitet.
 Kl. 12.30: ”Dietrich Bonhoeffer – tro, 

kamp og kærlighed”
 Skuespilleren Caspar Koch, Århus.
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Gudstjenester

DECEMBER
 
7. 2. søndag i advent 
  (Lukas 21,25-36)
   kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
 
 14.  3. søndag i advent 
  (Matt. 11,2-10)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  Menighedskor medvirker. 

 21. 4. søndag i advent 
  (Johs. 3,25-36)
  kl. 10.15 Lili Svinth

 24.  Juleaften  (Luk. 2,1-14)
  kl. 11.00 Lili Svinth
  Børnekoret medvirker 
  kl. 13.00 Kim Legarth  
  Hartmanns Juleliturgi
  kl. 14.30 Käthe Japhetson-Jensen 
  kl. 16.00 Käthe Japhetson-Jensen

 25. Juledag (Luk. 2,1-14)
  kl. 10.15 Kim Legarth 

26. 2. Juledag (Matt. 23,34-39)
  kl. 10.15 Lili Svinth  

 28.  Julesøndag (Luk. 2,25-40)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  

 

JANUAR

 1.  Nytårsdag  (Luk. 2,21)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
 
 4.  Hellig 3 kongers søndag
  (Matt. 2,1-12)
  kl. 10.15 Kim Legarth

 11.  1. søndag e. Hellig 3 konger  
  (Luk. 2,41-52 / Mark. 10,13-16)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 
  kl. 14.00 Lili Svinth
  Våbenhuskaffe

 14. Evangelisk Alliance
   kl. 19.30: Liturg Kim Legarth,
  Prædikant: missionær Søren   
  Skovenborg 

 18. 2. søndag e. Hellig 3 konger
  (Johs. 2,1-11)
  kl.  10.15 Lili Svinth  
  kl. 19.00 Kim Legarth  
  Ungdomsgudstjeneste

 25. Sidste søndag 
  e. Hellig 3 konger    
  (Matt. 17,1-9)
  kl. 10,15 Kim Legarth  
 
 28. Gud og mad 
  Familiegudstjeneste og fællesspisning 
  kl. 17.00 Kim Legarth 
  Børnekoret medvirker.

 

FEBRUAR

 1. Septuagesima (Matt. 20,1-16)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 
   kl. 14.00 Lili Svinth 
  Konfirmander medvirker

 8. Seksagesima (Mark. 4,1-20)
  kl. 10.15 Kim Legarth 
  kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Konfirmander medvirker
  Våbenhuskaffe
 
 15.  Fastelavns søndag 
  (Matt. 3,13-17)
  kl. 10.15 Lili Svinth  

 22. 1. søndag i fasten 
  (Matt. 4,1-11)
  kl. 10.15 Kim Legarth 

 25. Gud og mad 
  Fastelavn
  Familiegudstjeneste og fællesspisning 
  kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Korskolen medvirker

MARTS

 1. 2. søndag i fasten
   (Matt. 15,21-28)
   kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
   kl. 14.00 Lili Svinth  
  Afslutning med juniorkonfirmander.

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


