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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 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

Menighedsrådets arbejde
Af Ulla Thomsen

Som jeg skrev i sidste
nummer af kirkebladet,
måtte vi ved årsskiftet
tage afsked med vores
deltidsansatte kordegn,
som fik en stilling på
fuld tid i Århus.
Først i februar blev
der ansat en vikar, Vivi
Sommer Jensen, der også arbejder som
kordegn i Falslev-Vindblæs sogn, men der
arbejdes i øjeblikket på at finde en permanent fremtidig løsning til kordegnekontoret.
Det årlige syn af kirkens ejendomme
og kirkegårde er afholdt med deltagelse af
bygningssagkyndig, medlemmer af menighedsrådet, kirkegårdsleder, kirketjener
og kordegn. Der er kun gennemgang af
embedsboligerne hvert andet år, og da begge præsteboliger blev gennemgået i 2014,
er de derfor undtaget i årets syn.
På kirkens ønskeliste står der stadig
nye hynder til kirkebænkene sammen med
udskiftning af løberen i midtergangen.
Endvidere trænger urskiverne på kirken
hårdt til en rensning og renovering.
Den 12. januar 2015 udskrev Kirke
ministeriet bispevalg i Århus Stift.
Valgbestyrelsen har modtaget to kandidater
til valget, forstander Jens Maibom Pedersen
og domprovst Henrik Wigh-Poulsen.
I den anledning har distriktsforeningerne
i Århus Stift afholdt debatmøder, hvor
begge bispekandidater har været til stede

samtidig, og hvor alle menighedsrådsmedlemmer og præster i Århus Stift har haft
mulighed for at deltage.
Efterfølgende er der udsendt afstemningsmateriale med stemmeseddel til
præster og menighedsrådsmedlemmer.
Biskop Kjeld Holm fylder 70 år i juli
måned 2015, og han fratræder derfor sin
stilling som biskop senest ved udgangen af
juli måned 2015. Den nye biskop tiltræder
den 1. september 2015. Søndag den 6. september er der bispevielse af den nye biskop
i Århus Domkirke.
I skrivende stund har jeg modtaget en
opsigelse fra vores sidst ansatte kirketjener,
Inger-Marie Larsen, som ønsker at fratræde
sin stilling den 31. maj 2015. Det er en trist
nyhed, for vi har været meget glade for
Inger-Marie, men sådan er livets gang desværre.
Vi vil i år gentage succesen med at
holde en AMBU-gudstjeneste i Dansetten
på AMBU-pladsen søndag den 30. august
kl. 9.30. Der er naturligvis gratis adgang til
Dansetten og deltagelse i gudstjenesten,
som forrettes i teltet umiddelbart inden de
obligatoriske ”Gule ærter”.
Sognepræst Käthe Japhetson-Jensen
glæder sig til at afholde en festlig AMBUtjeneste med deltagelse af Hobro
Menighedskor, der består af voksne og
sangglade mennesker, organist Winni
Steinicke og trompetist Birgit Damgaard.

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

Af sognepræst Käthe Japhetson-Jensen
Nu har vi fejret jul, påske og pinse, og en lang
periode uden særlige helligdage begynder.
Perioden kaldes trinitatis-tiden, og ordet
dækker over, at vi fejrer den treenige Gud:
Fader, Søn og Helligånd. Trinitatis er latin og
betyder ”treenighed”. Trinitatis søndag er
den første søndag efter pinse og dermed
også den første søndag i det festløse halvår,
indtil det igen bliver advent, og kirkeåret
begynder på ny.
Indtil første søndag i advent vil søndagene
være inddelt i nummererede trinitatis-dage.
I middelalderen var trinitatis struktureret
af en del helgenfester, men folkekirken har
kun én af disse tilbage, nemlig Alle helgen,
som er den første søndag i november.
Gudstjenestens temaer og prædikener i trinitatis er hverdagsorienterede og fokuserer
ofte på, hvad et godt liv er.
Og hvad er et godt liv så? Det er der
vist lige så mange meninger om, som der er
mennesker på kloden. Trinitatis begynder
omtrent samtidig med sommeren, forhåbentlig med sol og varme. På en varm sommerdag er det de færreste af os, der kan

blive inden døre. Vi må ud i vores haver,
på stranden, eller hvor det nu er, vi færdes.
Og udelivet deler vi med hinanden, f.eks.
naboen, som man hele vinteren kun har nikket til eller kunnet se livstegn hos, fordi der
var lys i vintermørket. I det gode vejr skal
man lige have en øl eller kop kaffe på terrassen. Børnene spiller bold og cykler på vejen,
de kan slet ikke lade være med at komme
hinanden ved. Unge mennesker ligger på
stranden og ser op i himlen med lyden af
badegæster og alt muligt andet i ørene. De
oplever helt konkret, at himlen ikke er et
sted, men at den er en horisont både for
mennesker og Gud, for Jesus fór til himmels
Kristi himmelfarts dag, og kom derved over
i en ny horisont at være til stede i. Nu kan
han være mere end ét sted ad gangen, han
har fået Guds fulde accept af sin måde at
være menneske på i opvækkelsen fra de
døde påskemorgen, og nu kan han være
mere ét sted ad gangen. Og det er det, der
helt basalt sker søndag efter søndag, når
Jesus som den korsfæstede, kan være mere
end ét sted ad gangen. For nu har han den
menighed som krop, der samles i hans navn.
Nu kan han for alvor gå ind i historien og
være mere end ét sted af gangen. Faktisk kan
man sige, at menigheden, mellem Kristi himmelfart og Kristi genkomst, er Jesu skikkelse,
og hans eneste skikkelse. Han er stadig ved
faderen, og derfor kan han være flere steder.
Teksten til 6. søndag efter påske siger, at det
at Jesus forlader verden betyder, at vores
liv med hinanden er vidnesbyrdet om ham.
Tidligere biskop, Thorkild Græsholt, underviste engang på en ungdomssommerlejr og
spurgte sine tilhørere: “Hvad ville Jesus lære
os? ” “At blive kristne”, lød svaret. “Nej”,
svarede Græsholt. “Han ville lære os at
blive mennesker! ” Jeg synes, det er fornemt
udtrykt, ”spot on”, som vi siger nu om dage.
Lad os turde at være dem, vi er. Jesu bud
og befalinger i evangeliet til trinitatis søndag,
dåbsbefalingen, giver os netop ikke mulighed for overtrædelse. Overtrædelsen eller

lovbruddet eksisterer ikke som en mulighed,
men som et menneskeligt grundvilkår. Og
det betyder, at vores opgave her i livet er at
være de mennesker, vi hver især er, på både
godt og ondt. Det betyder ikke, at Jesu bud
eller befalinger sættes ud af kraft. Tværtimod.
Jesu glade budskab er, at hver gang buddet
gentages for den, der har overtrådt det, så
bliver vi mødt af ham i kærlighedens overbærenhed. I kravet til os er der altså kærlighed
og tillid til os, og derfor kan vi i kravet også
høre et løfte, for dåbsbefalingen ledsages jo
også af løftet om, at Jesus vil være med os
alle dage indtil verdens ende. En kærlighedserklæring af ufattelige dimensioner ligesom
lignelsen om ” Den fortabte søn”. Det er et
sandt privilegium, at vi hver især kan turde
tro på, at vi er elsket og holdt af, lige præcis som vi er, og vi er sat frie til at være os
selv. Ikke frie fra vores forpligtelser over for
hinanden eller os selv, men frie til at deltage
i fællesskabet hvor vi møder det. Det kan
være i familiens skød, hos venner og kolleger,
i kirken og på samfundsplan. Vi er altså ikke
frie fra hinanden, men vi er sat frie til at være
for hinanden.
Rigtig god sommer – hele året!
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Sorggrupper
Af Kim Legarth

Vi skal ikke leve længe, før vi oplever at
have mistet et kært menneske. Så står vi
tilbage med en ny sorgfuld titel ”Den efterladte”. Heldigvis har vi en god familie, vi har
en flok venner, der er omkring os og hører
til, hvordan vi har det. Der er en massiv
opbakning til os… den første stykke tid!
Pludselig bliver det hverdag igen. Besøgene
aftager. Der er ikke længere de samme, der
vil lægge øre til vores sorg. De siger det ikke
direkte, men man kan mærke det lidt: Folk
er blevet lidt trætte af at høre os fortælle.
Folk synes, at nu er det vist tid til, at vi kommer videre – vi kan måske heller ikke lide at
være til besvær med vores dumme sorg. Så
vi gemmer det væk, vi spiller skuespil, så når
folk spørger: ”Hvordan går det?” – så smiler
vi og siger, at vi har det meget godt. Men
det passer bare ikke. Vi kan jo heller ikke
lide at være til belastning for de andre – de
har jo deres at slås med. Og så forsøger
vi at smile ”Det går fremad” – imens den
udelte sorg inde i os bare får lov til at rumstere og vokse med renters rente.
Men sagen er: Vi har brug for, at nogen
bryder sig om os. Vi har brug for, at nogen
lytter. Vi har brug for, at nogen forstår os.
Og det kan være, at det er en af grundene
til, at vi ikke åbner op og fortæller, for vi
møder ikke nogen, der forstår os. Eller også
forsøger de at trøste os – og vi vil måske

ikke trøstes, men vi vil måske bare fortælle.
Job i Det gamle Testamente rammes af det
ene tab efter det andet – og til sidst kommer vennerne og vil give ham en masse
”gode råd”, som Job ikke kan bruge. Og så
er det Job, siger guldkornene til vennerne:
“Hør dog på, hvad jeg har at sige, lad det
være den trøst I kan give mig” (Job 21,1-2).
I vores sorggruppe i Kirkecenteret bliver
der lyttet rigtig meget – og der bliver ikke
givet gode råd, for dem kan vi alligevel ikke
bruge til noget. Trøsten og hjælpen ligger i,
at der bliver lyttet til os – og at vi selv får
lov til at lytte til andre. Det er ikke psykologer, du vil møde, det er medmennesker
i en selvhjælpsgruppe. Du møder nogle,
der interesserer sig for dig, nogle, som ved
hvad du er igennem, for de har selv oplevet
noget, der svarer til. Du vil møde mennesker, der har tid til at lytte – og som du
også selv kan lytte til. Du vil opdage, at du
ikke er den eneste i verden, der har det,
som du har det – du vil opdage, at du ikke
er bimmelim og ved at blive småskør. Andre
har oplevet det samme. Du vil møde mennesker, der viser dig, at der faktisk er lys for
enden af tunnelen. Der er et liv efter den
andens død – selv om du måske ikke tror
på det nu.
Man fortæller, hvad man har lyst til at
fortælle – ingen presses til at sige noget,

som de ikke ønsker. Og man bliver ikke set
på som mærkelig, hvis man ikke græder – og
heller ikke det modsatte, hvis man græder. I
det hele taget bliver der grinet endnu mere
og smilet endnu mere, end der bliver grædt
– for vel har vi alle mistet, men vi kan også
se tilbage på en masse smukt og godt.
Vi begynder hver gang med en kop kaffe
og et eller andet stykke brød – og så har en
af os (for det meste præsten) en tekst, et
billede eller en sang med, som på en eller
anden måde har med dagens emne at gøre.
Og så er der ellers åben taletid og samtale
på kryds og tværs om netop det emne.
Og tiden går stærkt – vi slutter derefter af
med en salme eller sang, som igen berører
dagens emne. Og så går vi hjem – alle beriget bare lidt mere, end da vi kom.
Vi mødes i Kirkecenteret hver torsdag
i de ulige uger - enten om formiddagen
(10.00-12.00) eller eftermiddag (kl. 15.3017.30). Lige nu er eftermiddagsholdet dog i
pause, men meld dig til og vær med helt fra
starten i et nyt hold. Kontakt sognepræst
Kim Legarth (9851 0523) – knl@km.dk og
hør mere om dette fantastiske tilbud. Vælg
livet!
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Babysalmesang i Hobro Kirke
Af Lotte Føns

Det første babysalmesangsforløb i Hobro
Kirke var foråret 2011. Siden da har der
hvert halvår været forløb à 12 gange, hvor
der lægges ud med 45 minutters babysalmesang, og derefter drikker holdet en kop
kaffe og te sammen, inden man igen skilles.
Begge dele – babysalmesangen og den løse
snak bagefter – er gode stunder, der er med
til at skabe et rigtig godt fælleshold, hvor
man lærer hinanden at kende hen over et
forløb.
Ifølge et forskningsprojekt fra 2014 hitter
babysalmesang i folkekirken i disse år over
hele landet. Men hvad er det særlige ved
at samles med babyer i kirkerummet? Fra
forårsholdet 2015 lyder det fra Karina Lykke
Sommer-Gleerup med sin datter Augusta:
”Mødet mellem babyer, mødre, underviser
og præst gør, at vi på kryds og tværs opbygger relationer med hinanden. Vi samles om
sangen, der omfavnes så smukt af rummet,
som i øvrigt er et spændende rum at gå på
opdagelse i for babyer”. Underviser Lotte
Føns er helt enig og tilføjer, at ”der er højt
til loftet – på alle måder – og det at være
nær og nærværende med sit barn giver ro
og tilstedeværelse; noget, vi alle har brug
for, men som det kan være vanskeligt at
finde i vores ellers travle hverdag. Præst Lili
Svinth, der ofte deltager, finder det dejligt,

at opleve kirkerummet blive ”indtaget” også
på denne måde i den fantastiske nærhed,
der opstår.
Hvad kan en god salme? Karina: ”Den
gode salme knytter sig til vores traditioner
livet igennem – nogle er forbundet med
glæde og fest, andre med tab og sorg.
Salmerne kan udtrykke og fremkalde stemninger i én, som knytter sig til erindringer”.
Og hun fornemmer, at babyerne også
bevæges over og sanser disse forskellige
stemningsudtryk. Lili: ”Salmer, og musik i
det hele taget, skaber erindringer. Så selvom
babyerne ikke synger med (på autoriseret
vis), så lagrer musikken sig i dem. Her er det
vigtigt med både orgelmusikken, som vi ind
imellem har fornøjelsen af til babysalmesang,
og sangen. Desuden - og det er mest for
de voksne - så giver salmerne ord til det,
det kan være svært at sætte ord på - både i
glæde og når livet er svært”.
Er perspektivet religiøst, dannelse, læring
eller musisk? Lili: ”lidt af hvert, men måske
mindst læring. Der skabes en fortrolighed til
kirken som rum og en naturlig tilgang til troen og dermed livets store spørgsmål. Der
gives rum for/plads til både tro og tvivl”.
Lotte: ”For barnet må det nødvendigvis
først og fremmest blive en sanselig oplevelse. 45 minutter er meget længe for en baby

FOTO: JENS LYKKE

at holde sig opmærksom, og det lader sig
kun gøre med mange skift imellem aktiviteter, bevægelser og lydindtryk. Det må være
op til den enkelte, hvad man vælger at tage
med sig hjem fra kirken og bruge aktivt,
men man får en række af kernesalmer, sanglege og remser, som kan være inspiration til
nye måder at være sammen med sit barn.
Der er i høj grad også noget for forælderen,
nemlig mødet med kirken og præsten”.
Karina lægger til: ”Fornøjelsen ved musik er
vigtig for mig at give til mine børn. I kirken
smitter og forstærkes dette i fællesskabet
mellem de andre deltagere, præsten og
underviseren. Babysalmesangen tjener også
et religiøst formål. Jeg holder meget af, at
Lili griber fat i nogle af vores salmer eller i
en af højtiderne og fortæller lidt om dem,
så det bliver nærværende at lytte til de religiøse budskaber, når de kobles til det, vi er i
gang med. Og børnenes sproglige udvikling
stimuleres igennem sangene og remserne”.
Hvordan kan det være, at babysalmesang
taler til så mange i 2015? Karina: ”For mig
er babysalmesang en religiøs aktivitet med
et nutidigt udtryk. Her får jeg mulighed for
at interagere aktivt i kirken med præster og
andre deltagende, og det ligger godt til mig
som person”.
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Koncerter i Hobro Kirke:
Lørdag den 7. juni, kl. 11.00:
Hobro Kirkes Børnekor synger ved denne
koncert musik af franske, engelske og danske komponister. Fra Danmark er Weyse
repræsenteret sammen med den moderne
komponist Merete Kuhlmann. Kuhlmann har
gennem årene etableret sig som en markant
korkomponist. Kuhlmann forstår at skabe
velklingende korsatser, som sammen med
en velkomponeret orgel ledsagelse virkelig
får sangen til at løfte sig. Winni Steinicke
dirigerer.
Lørdag den 1. august kl. 11.00:
Koncert med Fleurs de Saison, der består af
Marie Keller Sørensen, mezzosopran, Line
Jensen, fløjte og Eva Østergaard på guitar
Fleurs de Saison er udsprunget af det nordjyske musikliv. Det er en del af trioens profil,
at de 3 yder en smuk og prisværdig indsats
for den nye musik, og adskillige værker er
komponeret direkte til dem. Denne koncert
byder på flere eksempler.
Programmet rummer således en opførelse
af Niels Mølgård med tre nykomponerede sange til tekster af Kaj Munk og H.
C. Andersen. Rolf Ruggaard og Niels Chr.
Rasmussen har hver især skrevet sange over
tekster af Gustav Munch-Petersen, ligesom
man kan høre værker af Eirik Moland, dels
for solo fløjte, dels en trio, som Fleurs uropførte i november, komponeret over Edward
Lear’s underfundige digte fra 1800-tallet.
Lørdag den 5. september, kl. 11.00:
Manuela Rauff, sang og harpe

Konfirmandindskrivning
Indskrivning
til konfirmation 2016
i Hobro Kirke
Vi begynder med gudstjeneste i
Hobro Kirke
onsdag d. 10. juni 2015
kl. 19.00.
Herefter foregår konfirmandindskrivningen og orientering om konfirmationsforberedelsen over en kop kaffe/
te/sodavand i Hobro Kirkecenter.
Venlig hilsen
sognepræsterne ved Hobro Kirke

Hobro Kirkes
Korskole
optager nye
medlemmer
Hobro Kirkes Korskole
er for piger og drenge
fra 2. klasse og opefter.

Introduktionsmøde
for sangere og forældre
onsdag den 26. august, kl. 17.0017.30
i Hobro Kirkecenter
Evt. spørgsmål til
Organist Winni Steinicke
på tlf. 6163 0977
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Konfirmationer
i Hobro Kirke 2016
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
konfirmeres 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

Møder
Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
JUNI 2015
Tirsdag den 2. Møde v/pastor Klaus
Vibe, Aarhus. (bedemøde kl. 19.00 i
IMU-lokalet)
Tirsdag den 9. Aktuel aften v/
Indre Missions formand, Hans-Ole
Bækgaard, Aarhus.
Tirsdag den 16. Møde v/missionær
Henrik Dideriksen, Skive.
Torsdag den 18. Møde på sømandsskibet BETHEL i Hobro havn kl. 19.30
Onsdag den 24. Seniortræf kl. 14.30
v/sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.
Onsdag den 24. Sommerafslutning
med grill og spisning i missionshuset
kl. 18.30

Tirsdag den 11. Møde v/pastor emeritus Aksel Breinegaard, Randers.
(bedemøde kl. 19.00 i IMU-lokalet).
Tirsdag den 18. Møde v/missionær
Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Mandag den 24.
Kredsgeneralforsamling i Binderup
missionshus.
Tirsdag den 25. Møde v/seniormedarbejder i Ordet og Israel, Per Weber,
Hinnerup.
Onsdag den 26. Seniortræf kl. 14.30
v/pastor emeritus Frede Møller, Ans.
Fredag den 28. Fredagstræf kl. 18.00 i
Farsø missionshus.
Hvor intet andet er nævnt, er møderne
i Hobro Missionshus kl. 19.30

JULI 2015
Bibelcamping i Hadsund fra den
10-17. Der ligger programmer i missionshuset - eller se program på www.
hadsundbibelcamping.dk

AUGUST 2015
Tirsdag den 4. Bibelkredsaften

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. august 2015.
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Gudstjenester
JUNI
7. 1. søndag efter trinitatis
(Luk. 16,19-31)
kl. 9.00 Kim Legarth
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
10. Gudstjeneste og
konfirmandindskrivning
kl. 19.00 Lili Svinth
14. 2. søndag efter trinitatis
(Luk. 14,16-24)
kl. 10.15 Lili Svinth
21. 3. søndag efter trinitatis
(Luk. 15,1-10)
kl. 10.15 Kim Legarth
28. 4. søndag efter trinitatis
(Luk. 6,36-42)
kl. 10.15 Lili Svinth

JULI

AUGUST

5. 5. søndag efter trinitatis
(Luk. 5,1-11)
kl. 10.15 Kim Legarth

2. 9. søndag efter trinitatis
(Luk. 16,1-9)
kl. 10.15 Lili Svinth

9. Morgenandagt
kl. 9.00 Kim Legarth

9. 10. søndag efter trinitatis
(Luk. 19,41-48)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

12. 6. søndag efter trinitatis
(Matt. 5,20-26)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
19. 7. søndag efter trinitatis
(Luk. 19,1-10)
kl. 10.15 Kim Legarth
26. 8. søndag efter trinitatis
(Matt. 7,15-21)
kl. 10.15 Lili Svinth

16. 11. søndag efter trinitatis
(Luk. 18,9-14)
kl. 10.15 Kim Legarth
23. 12. søndag efter trinitatis
(Mark. 7,31-37)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
30. 13. søndag efter trinitatis
(Luk. 10,23-37)
kl.10.15 Kim Legarth
Desuden holdes der gudstjeneste i
Ambu dansetten:
kl. 9.30 Käthe Japhetson-Jensen

SEPTEMBER

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

6. 14. søndag efter trinitatis
(Luk. 17,11-19)
kl. 10.15 Lili Svinth
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Indsamling:
juni og juli : Folkekirkens Nødhjælp,
august: Præsternes julehjælp.

