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Organist og kantor: Winni Steinicke
Tlf.  61 63 09 77. w.steinicke@mail.dk 
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Praktiske oplysninger
Vores formand, 
Holger Skammelsen, 
har overladt mig 
spaltepladsen, som 
han ellers havde til 
rådighed, for at for-
tælle om menigheds-

rådets arbejde i den senere tid. Og 
det gør han, fordi jeg må afsløre to 
spændende og gode ting, der er under 
opsejling her i september-oktober-
november. Som et forsøg vil vi gerne 
starte en børneklub op, og i den helt 
anden boldgade har vi også en sorg-
gruppe på tegnebrættet. 

Det siger vel sig selv, hvad en børne-
klub er. Der er nok mange af os, der 
kan se tilbage på vores barndom, hvor 
vi har gået i en børneklub – måske 
hed den endda en søndagsskole. Vi 
ser sikkert tilbage på det med glæde. 
Den oplevelse og den glæde skal de, 
der er børn nu, ikke snydes for - vores 
børn. Gennem musik, sang, fortælling 
og et eller andet kreativt, vil de spæn-
dende historier fra Bibelen pludselig 
få liv og blive åbnet op for de mind-
ste. Som forældre til døbte børn har 
vi lovet, at vi vil sørge for at fortælle 
dem om Jesus - I kan se dette som 
kirkens tilbud om en hjælp til at denne 
fortælling. De børn, vi tænker på, er 
dem, der er fra 5 år og frem til og 
med 2. klasse.

Vi kan desværre ikke fortælle helt 
nøjagtig, hvornår eller hvor børneklub-
ben kommer til at starte op - hold øje 
med vores hjemmeside og/eller skriv 
(knl@km.dk) eller ring (98 51 05 23) 
til mig for at høre nærmere.

En sorggruppe er naturligvis for 

mennesker i sorg. Mennesker, der 
har mistet en af deres kære - og som 
mangler nogle at fortælle historien om 
dødsfaldet til. Som mangler en til at 
fortælle om det, der gør ondt - det, 
der er svært, ”når jeg pludselig er ble-
vet ene”. Eller ”når han pludselig døde 
fra mig”. 

Det er mig magtpåliggende ikke at 
se sorg og savn som en sygdom, der 
skal behandles, men som en livsbetin-
gelse, hvor vi som kirke kan give et fri-
rum. Et frirum, hvor det er ok at være 
ked af det, at græde, og ikke mindst, at 
fortælle sin historie for jeg-ved-ikke-
hvor-mange-gange uden at blive pres-
set til ”at komme videre”.

Det vil foregå som en selvhjælps-
gruppe, hvor vi sammen lægger øre til 
hinandens mest dyrebare fortælling. 
Det er naturligvis under tavshedspligt - 
jeg vil, som præst, deltage. Ikke at der 
skal presses noget religiøst ned over 
det - du kan møde op med eller uden 
tro, og med din ”egen” tro. Når du 
bare også selv kommer med åbenhed 
overfor andres tro.

Vi vil mødes i Kirkecenteret, 
Sønder gade 3, hver 14. dag om tors-
dagen fra medio september fra kl. 
15.00-17.00. Det er gratis, dog vil det 
koste en lille smule for kaffen. Før 
optagelse i gruppen vil vi tilbyde en 
lille snak, så vi alle sammen kender 
hinandens forventninger til forløbet.

Også her: Hold øje med vores 
hjemmeside (www.hobrokirke.dk) og/
eller skriv (knl@km.dk) eller ring (98 
51 05 23) til mig for at høre nærmere 
om det.

Menighedsrådets arbejde
Af sognepræst Kim Legarth
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Vi har det med at leve i en verden, 
hvor vi har nok i os selv og vort eget. 
Vi har så travlt så travlt, og livet suser 
derudad med lyntogsfart. Bumletoget 
er for længst afskaffet. For ro og fred 
og eftertænksomhed, det har vi ikke 
tid til i det daglige. Vi lever livet for fuld 
udblæsning. Og dét er der i sig selv 
ikke noget i vejen med, for livet er jo til 
for at leves. Men nogle gange- måske 
i virkeligheden slet ikke så sjældent- så 
glemmer vi at standse op og spørge os 
selv, hvad det egentlig er for noget....
det her liv. Det liv, vi lever i, med og af. 

At tage livet for givet 
Meget har ændret sig de seneste 100 
år. Tiden er ligesom blevet en anden. 
Fx er høsten ikke, hvad høsten har 
været. Vi er ikke længere det land-
brugsland, vi var engang. Vi er ikke læn-
gere 100 % afhængige af, om høsten 
et år slår fejl eller ej, tænker vi måske. 
Uden at spekulere nærmere over det 
- hvis man da ikke lige er landmand. 
Men vi glemmer derfor også ofte at 
takke for, eller prise os lykkelige over, 
når høsten kommer i hus år efter år. 
Og dét er bare eet eksempel. Der er 
så mange ting, både store og små, vi 
ikke skænker mange tanker, når livet og 
verden bare suser forbi. Vi glemmer. Vi 
tager livet for givet, vi forventer nær-
mest, at det altid går godt. Vi regner 
med, det går godt. Vi glemmer, at det 
kan gå så grueligt galt lige pludselig. 
Uden at vi kan gøre hverken fra eller 
til. Vi glemmer det - lige indtil vi står 
midt i det. Midt i mørket, midt i for-
tvivlelsen, midt i følelsen af, at verden 
er ødelagt for altid. Så går det op for 

Glæden ved de små ting
Af sognepræst Anja Mindstruplund

os, at livet er skrøbeligt, at det hele 
kan vende på et splitsekund. At verden 
og livet kan blive en anden, uden vi 
når at tænke over det, fx når tragiske 
ulykker sker, når dødsfald river nogle, vi 
elsker, ud af hænderne på os, eller når 
vi oplever alvorlig sygdom. Så - og ofte 
først dér - er det, vi kommer i tanke 
om, at vi skal huske at påskønne alt 
det gode og dejlige, vi har i det daglige. 
Huske på, at glæde os over markens 
gule korn, der bølger i vinden, blom-
sterne i haven, fuglenes fløjt, børnenes 
leg, kærligheden fra vore medmen-
nesker, en hyggesnak, mødet af smil 
og varme, gode oplevelser - livets små 
glæder af alle slags. Og vi skal huske at 
sige til vore kære, at vi holder af dem; 
vi skal huske at glæde os over og sam-
men med, mens vi kan. For det kan 
nemt være for sent. Pludselig kan livet 
slukkes, solen gå ned og vore hjerter 
briste. 

Afhængighed, taknemmelighed 
og tillid 
Når vi holder høstgudstjeneste, så siger 
vi tak for det, vi er blevet givet i vores 
lånte liv. Ikke kun årets høst - men 
alt, hvad livet bringer. Og når vi tak-
ker for det, ja så mindes vi om, hvor 
lidt vi egentlig er i stand til selv; hvor 
meget vi er afhængige af andre og af 
noget større og mere. Vi mindes om, 
hvor skrøbelige vi er, hvor små vi er. Vi 
mindes om, hvor meget vi har brug for 
håbet og troen på, at vi gives, hvad vi 
behøver; og tilliden til at det nok skal 
gå alt sammen. Vi er ikke herre over 
vejret, vi kan ikke vide, om hele foråret 
og sommeren regner væk. Vi er ikke 

herre over, om solen skinner, så frug-
tens modenhed opnås på det rigtige 
tidspunkt, og vi bestemmer ikke selv, 
hvornår høsttiden er inde. Og derfor 
må vores håb og vores tro, og ikke 
mindst vores tillid, tage over. Troen 
på, at det lykkes igen i år at få høsten 
i hus, og håbet om, at det vil ske igen 
og igen. 

Når det så lykkes, så fyldes vi 
med tak. Og tak er, som også Poul 
Bundgaard sang det, kun et fattigt ord. 
Men et nødvendigt ord, som viser 
vores afmagt, vores afhængighed og 
vores erkendelse af, at vi ikke magter 
livet selv, men at vore liv hviler i en 
andens hænder! Den konstatering er 
ikke altid nok -men det er dog et skridt 
på vejen at vide, at alt ikke er op til os 
selv. Vi bestemmer hverken over livet 
eller døden, over os selv eller hinan-
den. Livet og verden er Guds –vores 
opgave er at gribe de bolde, han spiller 
hen til os, og så leve det liv vi hver især 
har fået til låns. Så længe vi har det.

En god og glædelig høst -
 og efterårstid til alle.

FOTO: ARNE KVIST
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Lørdag d. 21.september 2013:
Om formiddagen kl. 10.00 holder 
Jørgen Carlsen, forstander på Testrup 
Højskole foredraget: 
”Søren Kierkegaard og vor tid”. 
Foredraget handler om Kierkegaards 
tænkning som enestående og original, 
men også om det vanskelige i hans 
sprogbrug og indforståede termer. 
Jørgen Carlsen stiller spørgsmålet om 
Søren Kierkegaard stadig er aktuel og 
taler om kernen i Kierkegaards tænkning.

Kl. 12.30 sættes Søren Kierkegaards 
og Benny Andersens menneskesyn 
på dagordenen i et seriøst, humori-
stisk og musikalsk foredrag ved Helle 
Erdmann Frantzen, der er cand.mag., 
og organist Steen Jørgensen. Titlen er 
”Da spidsborgerne gik fra snøvsen” og 
tager udgangspunkt i den stakkels Adam 
Homos spørgsmål om, hvad han dog 
skal gøre for at blive et lykkeligt men-
neske.

Lørdag d. 16.november 2013:
Kl. 10.00 foredraget ”At forføre til tavs-
hed” ved litteraturhistoriker Anders 
Thyrring Andersen, hvor Søren 
Kierkegaards metode og hovedtema 
belyses. To forskellige forskningsret-
ninger i synet på Kierkegaards forfat-
terskab har været fremherskende. Var 
Kierkegaard i sit forfatterskab  interesse-
ret i at genkristne læserne, eller var hans 
ærinde snarere af Æstetisk og sproglig 
karakter?
Foredraget vil give indføring i Kierke-
gaards forfatterskab og tænkning med 
særligt henblik på en karakteristik af kri-
stendomsforståelsen.

Kl. 12.30. To afsnit af Anne Wivels f ilm 
”Søren Kierkegaard”, hvor Kierkegaards 
tanker præsenteres og debatteres. 

Nærmere omtale af arrangementerne 
kan ses i Mariagerfjords Kirkehøjskoles 
program for 2013/2014

Mariagerfjord 
kirkehøjskole

Babysalmesang i Hobro Kirke
Af sognepræst Anja Mindstruplund

I efteråret 2013 er der igen mulighed for 
at være med til babysalmesang i Hobro 
kirke. Musikpædagog Lotte Føns vil styre 
babyer og forældre igennem et program, 
hvor alle sanser bliver brugt, og hvor man 
også kan få gode ideer til aktiviteter med 
sig hjem.  

Organist Birthe Langdahl og en af 
kirkens præster deltager også. Tilbuddet 
henvender sig til alle forældre og babyer, 
der har lyst til at være sammen om sang, 
musik, dans og rytmik. Det er gratis at 
deltage.

Babysalmesang finder sted i Hobro 
kirke på 12 onsdage kl. 10.15 til kl. 11, 
hvor der efterfølgende vil der være en 
kop kaffe/ the for dem, der har tid og lyst. 
Vi begynder onsdag d. 28. august 2013.

Tilmelding og spørgsmål rettes til 
Lotte Føns på tlf. 20 82 05 14 eller e-mail: 
lotte@fons.dk

Gud og Mad

Ting ta´r tid - også i børnehøjde

Ting ta´r tid at få kørt ind i 
Hobro, men nu har efterhån-
den mange fået øjnene op for, 
at vi faktisk har et rigtig godt 
tilbud til børnefamilier - og alle 
andre:  

Velkommen til en kort 
gudstjeneste og en hygge-
lig fællesspisning bagefter.

Gud & Mad er familieguds-
tjenester i Hobro Kirke, hvor 
kirkens børnekor medvirker. 

Og i dette efterår er det følgende datoer:
29. september kl. 17.00 Tema: Høst
30. oktober kl. 17.00 Tema:Alle Helgen
27. november kl. 17.00  Tema: Advent

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.
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Nordre Kirkegård

Små Synger Sammen – i kirkerummet
Af sognepræst Anja Mindstruplund

At synge er godt for både store og små. 
Det er godt for krop og sjæl, og man bli-
ver i godt humør. Og at synge sammen 
med andre er endnu bedre. Derfor ind-
byder vi til Små Synger Sammen i Hobro 
kirke d. 12. september 2013. 

Lotte Føns er musikpædagog , og hun 
vil lede store og små  igennem et spæn-
dende program, hvor alle sanser bliver 
brugt. Lotte skriver:  

Der er helt stille. Tiden nærmer sig. Tynde 
madrasser ligger bredt ud over det meste 
af gulvet i koret, og blokf løjte, ukulele og 
rasleæg ligger klar til brug. Så høres døren 
gå nede for enden af kirken, og mange små 
og færre store stemmer fylder kirkerummet. 
Der traskes op ad gangen og tages overtøj 
af. En enkelt græder over det overvældende 

i at være et nyt sted, men ellers er der 
en spændt forventning i luften. Da alle er 
indenfor og har fundet et sted at sidde, kan 
vi begynde. Vi lytter til og tæller bedeslag, 
og nu fylder pludselig orglet rummet med 
sprøde toner. Der er f lettet noget velkendt 
ind. Kender vi den sang? Ja - det er jo Lille 
Peter Edderkop! 

Sådan begyndte den sidste Små Synger 
Sammen i Hobro Kirke i efteråret 2012. 
Igen i år slår vi d. 12/9 2013 dørene op 
til kirken og indbyder dagplejebørn og 
børnehavebørn fra sognet til en dejlig 
stund sammen i musikkens tegn med kir-
ken som ramme.  Børnene inviteres via 
børnehave og dagpleje, hvor også præcise 
tidpunkter for arrangementet meldes ud.

I mange år har der gået rygte 
om at kirkegården skulle afvikles, 
eller nedlægges, men det er ikke 
rigtig. Ndr. kirkegård er en gan-
ske almindelig begravelsesplads, 
som alle andre kirkegårde under 
folkekirken. Kirkegården ligger 
som en grøn oase midt i det 
hastigt opståede industrikvarter. 
Ca. 80% af arealet er udlagt med 
græs. På 3 sider er den hegnet af 
lindetræer og bøgepur, desuden 
er der spredt beplantning af gamle 
fyrretræer og hænge-cypresser. 
Sammen giver det en vis ro, selv 
med Aalborgvej lige uden for lågen.
Muligheder for erhvervelse af gravsteder 
er flg.: Kistegrave i græs. Kistegrave i grav-
sted med indhegning af hæk eller brosten. 
Urnegravsteder i græs med valgfri sten. 
Urnegravsteder med indhegning af hæk eller 
brosten med valgfri sten. Plænegrave med 
nedlagt plade. Anonym plæne. Gravsteder kan 
oprettes efter ønske.

Lidt om Ndr. Kirkegårds historie
Starten til anlæggelsen af kirkegården begynd-
te, iflg. Øls-Hørby-Døstrup sogneråds forhand-
lingsprotokol, i 1909. Hostruphuse hørte til 
disse sogne på daværende tidspunkt (Nord for 
Onsild Å). Der købtes en grund af Kr. Nielsen 
Kirketerp på ca. 1 tdr. land, matr. Nr. 1a af 
Hostruphuse. I 1911 vedtages at optage et 
lån på 3.000 kr. til køb af kirkegård og bygning 

Konfirmander 
i Kloster!

Onsdag d. 2.oktober 2013 indbyder 
Hobro-Mariager Provsti alle 7. klasser 
på områdets skoler til at deltage i en 
temadag om Den danske Reformation. 
Arrangementet er udarbejdet som et led 
i konfirmationsforberedelsen i de enkelte 
sogne , men elever, der ikke deltager i kon-
firmationsforberedelse og som ikke skal 
konfirmeres, er også meget velkomne.
Eleverne sendes tilbage i tiden for en 
dag.  En hel dag omdannes området ved 
Mariager kirke og det gamle Birgitta-
Kloster til en tidslomme, hvor året 1536 
sættes i centrum, og hvor Den danske 
Reformation sættes på dagsordenen.
Eleverne i 7. klasse inviteres via sko-
lerne. Der vil være bustransport til og fra 
Mariager. Nærmere information om det 
praktiske følger.

Sognepræsterne

af kapel. Dermed var Hostruphuse 
kirkegård en realitet.
Arkitekt Ejnar Packness tegnede 
kapellet i 1911. Kapellet var en 
enkel lille bygning med klokkeværk 
over indgangsdøren.
Klokken har flg. indskrift: Skænket af 
direktør Christian Jensen og hustru 
Johanne Margrethe S. Poulsen. 
(Begge ligger begravet på Sdr. 
Kirkegård).
I 1921 overtager Hobro 
Hostruphuse kirkegården ved 
kommunesammenlægningen. 
Kommunen vil overdrage kirkegår-

den til menighedsrådet omkring 1920. Det 
bliver aldrig til noget, så først i 2006 bliver 
menighedsrådet ejer af Nordre kirkegård efter 
at have passet den i 85 år. Packness lille kapel 
blev nedrevet i 1982. (Det var nok ikke sket 
i dag).

Med tak til Bent Heidmann.
Jens Ravn

Ligkapel i Hobro.
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Koncerter i Hobro Kirke:

Lørdag den 7. september, kl. 11.00: 
Trompetist Henrik Lützen og organist Birthe 
Langdahl.
Henrik Lützen er uddannet klassisk trom-
petist fra Nordjysk Musikkonservatorium i 
Aalborg hos Karsten Dulong Jensen og Börje 
Westerlund .
Hans mangeårige musikalske virke tæller erfa-
ringer fra både små ensembler, brass bands 
og big bands. Det har givet ham en musikalsk 
alsidighed, der spænder fra barok og renæs-
sance over klassisk og ny kompositionsmusik 
til populærmusik og jazz. 
Birthe Langdahl er uddannet på Det Jyske 
Musikkonservatorium, og har siden 2002 
været ansat ved Hobro Kirke

Skam dig!
Sådan er der måske nogle af os, 
der har erindringer om at være 
blevet skældt ud.
Skam er noget, vi alle kender til. 
Det er godt at have skam i livet. 
Men det kan være langt mere 
nedbrydende end sundt er, at 
skamme sig over sig selv.
For mens skyld er forbundet 
med det, jeg gør, er skammen 
forbundet med den, jeg er.
Kirkens Korshærs brugere og arrestens ind-
satte kender skammen.
Sammen med dem vil vi kigge lidt på fænome-
net skam, og hvad den gør ved os.

Skam dig!
Af provst Jørgen Pontoppidan

Og overveje, hvad der kan lukke 
os ud af skammen.
Lena Bentsen er sognepræst ved 
Ansgars kirken i Aalborg og har 
i 16 år tillige været korshærs- og 
arresthuspræst i Aalborg. Hun 
hævder, at have folkekirkens 
bedste embede. Og et arbejde 
som kan føre ud i mange af 
livets sære og overraskende 
hjørner. Hvor der kan være sorg 
og smerte og opgivelse, men 

også skønhed og visdom. 
Foredraget holdes  i forlængelse af 
gudstjeneste og kirkefrokost søndag 
d.  10. november kl. 10.15.

Lørdag den 5. oktober, kl. 11.00: Sct. 
Peders Koncertkor, Randers, blev etableret i 
1980 af korets nuværende dirigent, organist 
Karsten Blond.
Koret har gennem årene givet talrige kon-
certer i ind- og udland, optrådt i radio og 
tv - senest ”Før søndagen” sendt på DR1 i 
sommeren 2010 - og sammen med orkestre 
opført en række større værker.
Koret er flittig deltager ved korkonkurrencer 
og har gennem årene vundet flere 1. priser.

Lørdag den 2. november, kl. 11.00: 
Koncert med Hadsund Gospelkor. Koret blev 
grundlagt i 2006, og har i dag 30 medlemmer. 
Den amerikansk fødte Steve Cameron dirige-

rer koret. Han har gennem årene haft egne 
bands og arbejdet med forskellige kunstnere, 
herunder søster og moder – Debbie og Etta 
Cameron. 

Torsdag den 5. december, kl. 19.30: 
”Christmas Time 2013” med trompetist Per 
Nielsen. Billetter kan kun købes via www.bil-
letnet.dk

Mandag den 9. december, kl. 19.30: 
Julekoncert med Hobro Bykor

Søndag den 15. december, kl. 14.00: 
Julekoncert med kor og organister fra Hobro 
Kirke

Forbønsgudstjeneste 
for de forfulgte kristne

Rundt omkring i verden forfølges kristne 
kirker enten fra religiøse eller politiske magt-
havere. Hvert eneste år samles menigheder 
rundt omkring i hele verden til bøn - ikke 
bare for de forfulgte, men også til bøn for 
dem, der forfølger kirken og for lande, der 
fremelsker en sådan forfølgelse. 

I år er Hobro Kirke også med i dette 
”bønskor” 

ved en slags meditativ gudstjeneste - 
søndag den 17. november kl. 14.00. 

Efter gudstjenesten er der kaffe. 
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Redaktion: 
Lili Bøgh Svinth, Anja Mindstruplund, 
Bent Reuss Schmidt (formand), Annie Ruberg 
Nielsen og Inger Laustsen.

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

SEPTEMBER
Tirsdag den 3. kl. 14,00 kvindestævne 

i Haverslev kirkecenter ved landsleder 
Ellen Hesselund Mikkelsen.

Onsdag den 4. kl. 14,00 Kvindestævne i 
Haverslev kirkecenter ved sygeplejerske 
Anette Hansen Silkeborg.

Tirsdag den 10. Ydre Missions aften v/ 
Anne Mette Jürgensen, som fortæller 
om Cambodia.

Torsdag den 12. Fællesmøde med IMU 
v/ ungdomskonsulent Nicolaj Karkov, 
Aalborg.

Tirsdag den 17. IM fødselsdagsfest v/ 
hovedbestyrelsesmedlem Jens Medom 
Madsen, Skrødstrup.

 Bedemøde kl. 19,00 i IMU lokalet.

Tirsdag den 24. Bibelkredsaften.

Onsdag den 25. Eftermiddagsmøde kl. 
14,30 v/ Anders J. Jensen, Aars.

OKTOBER
Tirsdag den 1. Oktobermøde kl. 19,00 i 

Hobro kirke v/ sognepræst Frede Møller, 
Hinge

Torsdag den 3. Oktobermøde v/ missio-
nær Preben Hansen, Aalborg.

Tirsdag den 8. Møde v/ Knud Dalsgård 
Hansen, Aarhus. Bedemøde kl. 19,00 i 
IMU lokalet.

Tirsdag den 15. Sømandskredsens års-
fest v/sømandsmissionær Jørgen Erik 
Larsen, Sorø. Lotteri.

Tirsdag den 22. Møde v/ missionær Poul 
Erik Hansen, Farsø.

Tirsdag den 29. Bibelkredsaften.

Onsdag den 30. Eftermiddagsmøde 
kl. 14,30 v/pens.missionær Henry 
Christensen, Aalestrup.

NOVEMBER
Missionsuge:
Mandag den 4. v/missionær Chr. P. 

Olesen, Ejstrupholm. 
 Bedemøde kl. 19,00 i IMU lokalet.

Tirsdag den 5. v/seniormedarbejder Per 
Weber, Hinnerup.

Onsdag den 6. kl. 14,30 v/missionær 
Bent Kjær Andersen, Hjørring.

Torsdag den 7 kl. 19,00 i Hobro kirke 
v/ sognepræst Frede Møller, Hinge.

Tirsdag den 12. Ydre missionsaften 
v/sognepræst Kim Legarth, Hobro. 
Fortæller om ”åbne døre”.

Tirsdag den 19. Husets fødselsdagsfest 
v/missionær Villy Sørensen, Hammel.

Tirsdag den. 26. Bibelkredsaften.

Onsdag den 27. Eftermiddagsmøde kl. 
14,30  v/sognepræst Aksel Breinegaard, 
Hem.

DECEMBER
Tirsdag den 3. Adventsfest v/sognepræst 

Ole Larsen, Aars. Lotteri. Bedemøde kl. 
19,00 i IMU lokalet.

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

Skole-Kirke-sang 
- Advent

Selvom vi kun er i sensommeren, er plan-
lægningen af dette års Skole-kirke-sang til 
Advent allerede gået i gang.

Datoerne er 26. og 27. november 
2013 kl. 8.30 i Hobro Kirke. 

På skolerne får man materiale, så man 
kan tale om, hvad advent er, og synge 
adventssalmerne.
De to dage i kirken vil være skiftevis sang 
og fortælling.
Arrangementet er først og fremmest for 
skolerne, men alle er velkomne.

Sognepræsterne

Hobro Menighedsråd

2. oktober: 
 Jacob Birkler: ”Når teknologiens landvin-

dinger skaber etiske minefelter”

20. november: 
 Peter Thule Kristensen: Bindesbøll og 

Hobro Kirke.

Møderne er kl. 19.30 i Hobro Kirkecenter

FOTO: MOGENS SILKJÆR
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Gudstjenester

SEPTEMBER

 1. 14. søndag e. trinitatis 
  (Luk. 17,11-19)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund
  kl. 19.30 Lili Svinth
  Våbenhuskaffe

 8. 15. søndag e. trinitatis 
   (Matt. 6,24-34)  
  kl. 10.15 Lili Svinth   

 15. 16. søndag e. trinitatis 
  (Luk. 7,11-17) 
  kl. 9.00 Anja Mindstruplund
  kl. 10.15 Kim Legarth 
  Dansk Missionsråds efterårskollekt

 22. 17. søndag e. trinitatis 
   (Luk. 14,1-11)   
  kl. 10.15 Lili Svinth 
  Høstgudstjeneste  
  Blå Kors & KFUM´s Soldatermission

 25. Gud & Mad
   Familiegudstjeneste
   med fællesspisning.
  kl. 17.00 Kim Legarth
  Høstgudstjeneste
  Børnekoret medvirker 

 29. 18. søndag e. trinitatis 
  (Matt. 22,34-46) 
  kl. 10.15 Lili Svinth

OKTOBER 

 1. kl. 19.00 Frede Møller, Hinge

 6. 19. søndag e. trinitatis 
  (Mark. 2,1-12)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund
  Indenlandsk Sømandsmission 

 13. 20. søndag e. trinitatis
  (Matt. 22,1-14)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  kl. 14.00 Lili Svinth
  Våbenhuskaffe

 20. 21. søndag efter trinitatis 
  (Johs. 4,46-53)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund
  KFUM´s sociale arbejde 

 27. 22. søndag e trinitatis
  (Matt. 18,21-35)
  kl. 10.15 Kim Legarth

 30. Gud & Mad
   Familiegudstjeneste
  med fællesspisning.
  kl. 17.00  Lili Svinth
  Børnekoret medvirker

NOVEMBER

 3. Alle helgens dag 
  (Matt. 5,1-12)
  kl. 10.15 Lili Svinth
  Danske Sømands- og udlandskirker

  Søndre kapel 
  kl. 14.00 Kim Legarth 

 7. kl. 19.00 Frede Møller, Hinge
  Altergangsgudstjeneste

 10. 24. søndag e. trinitatis
   (Matt. 9,18-26)
  kl. 10.15 Lena Bentsen
   Kirkens Korshær
   Kirkefrokost

 17. 25. søndag e. trinitatis
  (Matt. 24,15-28)
  kl. 10.15 Lili Svinth
  kl. 14.00 Kim Legarth
  Meditativgudstjeneste
  Kaffe

 24. Sidste søndag i kirkeåret 
  (Matt. 25,31-46)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  kl. 14.00 Anja Mindstruplund

 27. Gud & Mad
  Familiegudstjeneste
  med fællesspisning.
  kl. 17.00 Anja Mindstruplund
  Korskolen medvirker 

DECEMBER

 1. 1. søndag i advent 
  (Luk. 4,16-30)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund

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


