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Folkekirken yder en stor og værdifuld indsats
Af menighedsrådsformand Bent Reuss Schmidt

Praktiske oplysninger

I over 100 år har der
været et menighedsråd ved Hobro Kirke.
Rådets dygtige og engagerede formænd og
medlemmer har sørget
for, at vi i dag har en
veldrevet folkekirke her
i byen.

Sognepræst, kirkebogsførende:
Kim Legarth
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 05 23. knl@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst:
Sognepræst Lili Bøgh Svinth har studieorlov
til og med 31.03.17.
Sognepræst Christian Moesgaard er
konstitueret i Lilis sted. Tlf. 98 52 15 23.
Lili: lbs@km.dk. Chr.:chrmo@km.dk
Træffes efter aftale på Bymarks Allé 1,
9500 Hobro. 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.
Sognepræst:
Cicilie Inge Poulsen.
Henvendelse via kordegnekontoret.
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
Kordegn: Vivi Sommer Jensen. vsj@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

En konsekvens heraf er en velfungerende
organisation, hvor kompetente medarbejdere, både i kirken og på kirkegården, klarer
de daglige opgaver på bedste vis og sørger
for at få problemerne løst. Derfor er det
også et stort privilegium at tiltræde som ny
menighedsrådsformand ved Hobro Kirke.
Det betyder, at der er tid til at finde ud af
tingene lidt efter lidt og løbende blive sluset
ind i jobbet. Specielt er det en fordel i en
traditionsbunden institution som folkekirken,
hvor arbejdsgangene godt kan være snørklede og uigennemsigtige.
Man bliver overrasket over hvor mange
forskellige opgaver, der bliver løst i kirken.
Mange forbinder naturligt nok Hobro Kirke
med gudstjenesten søndag formiddag. Men
udover denne del foregår der mange andre
aktiviteter som for eksempel undervisning,
børneklub, sorggruppe, foredrag, korøvelser
og møder. Aktiviteterne er så mange, at de
udfordrer de fysiske rammer i kirkecentret
og betyder, at personalet er i fuldt vigør fra
tidlig morgen til sen aften.

Med det stigende aktivitetsniveau er det en
kendsgerning, at vi i fremtiden bliver mere
afhængige af frivillige, som i større eller
mindre grad vil give en hjælpende hånd.
Organisering af frivillig arbejdskraft vil derfor
være højt prioriteret på menighedsrådets
dagsorden i den kommende tid.
Den kristne kultur er en vigtig byggesten for
sammenhængskraften i vores samfund. Det
udfordrer kirken i en tid, hvor for eksempel
kristendomsundervisningen spiller en stadig
mindre rolle. Som menighedsråd må vi agere
på denne udfordring. Det vil vi gøre ved at
sikre de bedste rammer for kirkens mange
aktiviteter, og for at det kristne evangelium
om Jesus Kristus kan blive forkyndt.
Folkekirken vil fortsat yde en stor og værdifuld indsats til det danske samfund. For nylig
fremlagde kirkeministeren et notat, der viste,
at statens tilskud til folkekirken rundt regnet
går lige op med folkekirkens bidrag til den
fælles kulturarv i form af vedligeholdelse af
landets kirker. Men dertil kommer, at folkekirken yder et stort økonomisk bidrag til
staten i form af udgifter til kirkegårdsdrift og
civilregistrering.
Netto er det altså folkekirken, der støtter
staten, og dermed det danske folk, økonomisk. Men vigtigere end økonomien er trods
alt den kristne kulturarv og forkyndelse, som
det er folkekirkens hovedopgave at formidle.

Foto: Ulla Thomsen.

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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Jesus´ Blood never failed me yet
Af sognepræst Kim Legarth
sang, der kunne gentages næsten i det uendelige. Og det blev den. Den gamle mand
kunne sidde og synge den time efter time,
efter time. Han sang:
Jesu blod har aldrig svigtet mig har aldrig
svigtet mig
Jesu blod har aldrig svigtet mig. Det ved
jeg med sikkerhed
for han elsker mig højt.

Detalje fra alteret i Hobro Kirke - det blødende lam, der symboliserer Jesus. 

Foto: Ulla Thomsen.
Jeg har ikke noget statistik på det, men min
fornemmelse fortæller mig, at langfredag
er den mindst ”besøgte” helligdag i påsken.
Den megen lidelse, ondskab og blod er
åbenbart for meget for os danskere. Vi kan
have svært ved tanken om blod i vores tro
– det virker for barbariske og for primitivt.
Og så er Jesu blod alligevel en så central
del af kristendommen, at det er umuligt at
komme udenom. Og går man uden om det,
så snyder man sig også selv for det største
tegn på Guds kærlighed. For det er nemlig
det, Jesu død og Jesu blod er. Guds kærlighed
som vi fik at se i Jesus. Kærlighed givet for
dig og mig. Kærlighed, der kom ned til os i
julen. Kærlighed, der gik på de støvede og
varme veje i Israel. Kærlighed, der rakte ud
til de fattige, syge, ensomme og de uværdige.
Kærlighed ophøjet på et kors langfredag.
Kærlighed oprejst fra de døde påskedag.

Bibelen er Guds kærlighedshistorie – en kærlighed, der holder ud helt til den bitre ende
– en kærlighed, der aldrig svigter. Det er det
kristne budskab i en nøddeskal: Jesu blod,
der aldrig svigter. Guds kærlighed, der aldrig
svigter. Jesus blod, der kan holde os oppe –
holde troen oppe – selv når alt andet råber
det modsatte lige ind i hovedet på os.
I 1971 blev en engelsk musiker og komponist,
Gavin Bryars, bedt om at lave lyden til en
film om folk, der boede på gaden i London.
Hjemme i studiet sad Gavin Bryars og klippede i lyd- og filmstykkerne, da han pludselig
blev opmærksom på en undertone, der
altid var der, når der var en bestemt gammel mand på filmen. Det var svært at skelne
lydene – først lød det som noget værre
mumlen; så Bryars fjernede lydene fra gaden,
og så opdagede han, at den gamle hjemløse
mand sang. Det var en simpel søndagsskole-

Det var en endeløs sang, der hele tiden
bandt sig sammen, forfra og forfra hele tiden.
Mandens gamle utrænede stemme ændrede
sig aldrig – blev ikke flad og forandrede ikke
toneleje. Hele tiden var sangen den samme,
uanset hvor længe han sang.
Komponisten tog den lille sang med sig, og
han kunne ikke slippe den, han var fascineret
af denne sang, og prøvede på at få bearbejdet det til et eller andet. En dag, da han sad
og arbejdede i sit studie, lod han den gamle
mands sang køre, imens han selv skyndte sig
ned efter en kop kaffe.
Da han kom tilbage et par minutter efter, så
var kontoret, som normalt var fyldt af lyde
og aktivitet, stille og roligt. Den gamle mands
stille stemme var spredt ud af studiet og
havde fuldstændig forvandlet kontoret udenfor. Jesu blod har aldrig svigtet mig - har aldrig
svigtet mig. Det ved jeg med sikkerhed for han
elsker mig højt.
Kontoret var som tryllebundet af stemmen
– folk talte lavmælt til hinanden og dem, der
gik omkring gik, stille og roligt rundt i rummet. Mange sad bare i deres stole – fanget af
denne stemme. Et par stykker sad og græd
stille og roligt med tårerne løbende ned af
deres kinder.
Selv om Gavin Bryars ikke selv troede, så var
han forbløffet og kunne ikke lade være med
at blive konfronteret af denne mystiske åndefortsættes næste side....
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lige kraft, der var i stemmen og budskabet.
Denne stemme tilbød et uventet budskab
om håb og tro midt i den mørkeste og mest
ødelagte nat. Denne hjemløse mand bragte
et budskab fra Gud i en simpel sang: Jesu
blod har aldrig svigtet mig Det ved jeg med sikkerhed for han elsker mig højt.
Bryars begyndte at længes efter den tillid og
den tro, som den gamle mands sang udtrykker. Og han ville ære denne gamle mand ved
at understrege hans simple budskab, at uanset din livssituation, så elsker Jesus dig, så kan
du stole på Jesus.
Jesu blod har aldrig svigtet mig. Kunne det
være vores sang?
Hver eneste af os har vores egen brudte
sang, vores egen stille skrøbelige stemme.
Vores egne klagesange – vores egne skyldsange. Men det kristne budskab er, at Jesus
bar menneskehedens brudte sange og
ødelagte akkorder til det sted, der hedder Golgatha, kraniestedet. Der, på korset,
tilføjede Gud et orkester af uforbeholden
kærlighed og accept til vores sang. Så uanset
hvad vi skylder, uanset hvad der holder os
fast i skyld og skam – så er det bragt til ende
på det kors. Skylden er betalt – vores skyld
er betalt. Vi er frie.
Jesu blod har aldrig svigtet mig. Det ved jeg
med sikkerhed for han elsker mig højt.
Den gamle mand døde kort tid efter, at
filmholdet havde forladt hans gade. Det var
næsten som om, at nu var der endelig en,
der havde hørt hans sang, og så kunne han
forlade dette sted. Som en engel, der kommer og aflevere sit budskab og så forsvinder
igen, når budskabet er afleveret.
Og nu er budskabet nået til dig. Har du
adgang til internettet, så gå ind på kirkens
Facebook-side (www.facebook.dk/hobrokirke), hvor du vil kunne finde den gamle
mands sang ledsaget af Gavin Bryars musik
og billeder af ung og gammel, for uanset hvor
du befinder dig i det spekter, så vil Jesu blod
aldrig svigte dig – hverken nu eller på den
anden side døden. Jeg håber også, at den
sang er din sang – og må blive din sang.

PÅSKE – Forårs sangaften

Foto: Ulla Thomsen.
Det er dejligt at synge sammen.
Derfor inviterer Hobro Menighedsråd til sangaften

onsdag den 5. april kl. 19.30 i Hobro Kirkecenter
Temaet er påske og forår. Nogle sange og salmer er bestemt på forhånd,
men der bliver også mulighed for at vælge selv. Undervejs er der kaffe og fortælling fra
C. S. Lewis’ ”Narnia” ved sognepræst Lili Bøgh Svinth.
Desuden medvirker Menighedskoret og organist Birthe Langdahl.

Ny sæson med Hobro Menighedskor
Begynder i uge 10
Hobro Kirkes Menighedskor øver fem tirsdage i foråret. Nye medlemmer er velkomne.
Koret synger ved højmessen den 9. april kl. 10.15 (Palmesøndag)
Derudover medvirker det ved påske - forårs sangaften onsdag den 5. april.
Koraftenerne er 7. marts, 14. marts, 21. marts, 28. marts og 2. april.
Vi mødes i Kirkecentret kl. 19.00 og slutter kl. 20.30 med en kop kaffe.
Spørgsmål besvares af korets leder, Birthe Langdahl, på mobil 51 30 50 70 eller på
langdahl.birthe@gmail.com

Mere plads til børnene
Som en forsøgsordning har Hobro
Menighedsråd fjernet en bænk bagerst
i kirken og dermed skabt et rum, hvor
børnene kan sidde uforstyrrede og tegne eller læse, mens far og mor deltager
i gudstjenesten.
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4

Konfirmationer i Hobro i Hobro kirke 2017
Søndag den 7. maj 2017 kl. 10.00
Ved sognepræst Cicilie Inge Poulsen
Josefine Wolder Christiansen
Noah Højgaard Ekholm
Laurits Gade Frederiksen
Marie Skov Kjeldbjerg Frederiksen
Kamma Julie Eg Græsholt
Marie Hvidbak Holst
Julie Thi Lan Sondrup Kjærgaard
Jonas Østergaard Knudsen
Rasmus Møller Kristensen
Marie Binow Lassen
Simon Smith Lauritzen
Kirsten Marie Komal Mikkelsen-Patel
Viktor Ravn Kofod Mortensen
Caroline Nielsen
Sofie Betzer Nielsen
Freya Andrea Nøhr
Benjamin Bjørslev Pedersen
Simon Nymand Pedersen
Mads Skødt Poulsen
Mathias Snerle
Nikolaj Soelberg
Lucas Alex Klestrup Sørensen
Ada Kristel Villadsen

Bastian From Prang
Alba Rosa Qvist
Cecilie Maria Keiser Rosenkrantz
Mikkel Bak Svendsen
Tilde Dissing Søndermølle
Sofie Friis Østergaard

Emma Graugaard Skals
Markus Nedergaard Stæhr
Karoline Nørris Søndergaard
Lucas Hjorth Sørensen
Julius Rod Andersen

Bededag den 12. maj 2017 kl. 10.00
Ved sognepræst Kim Legarth

Søndag den 14. maj 2017 kl. 10.00
Ved sognepræst Lili Svinth

Oliver Rask Andersen
Kirstine Buus Bendixen
Kia Qvist Birkedal Berwald
Thorsten Beyer Brünnich Borchmann
Kalle Veng Borup
Christian Korsbæk Breum
Astrid Marie Ravn Engsted
Iben Bertelsen Jensen
Josefine Lund Johansen
Morten Holm Justesen
Gudrun Bromose Langgaard
Mickei Kamp Nielsen
Ida Duval Pedersen
Johan Bastrup Pedersen
Matilde Roed
James Grundy Schack
Iben Schønwandt

Ida Friche Bjerre
Julie Bruun
Christian Engberg Christensen
Tobias Bøg Holme
Oscar Vedel Horsøe
Daniel Kiel Jensen
Malthe Moth Jensen
Kristoffer Holt Johansen
Sophie Philipa Michno Kristensen
Laura Trabjerg Kroustrup
Filippa Møller Mejlstrup
Nikoline Søgaard Nielsen
Albert Mangor Schrøder Petersen
William Veng Schack
Emil Schønwandt
Oliver Farshchi Stagstrup
Rasmus Brahe Volmar
Lasse Brøndum Wangsøe

Søndag den 7. maj 2017 kl. 11.00
Ved sognepræst Käthe Japhetson-Jensen
Victoria Louise Sigurdson Brown
Katrine Gjættermann Dahlgaard
Matilde Wraae Hansen
Oliver Berg Hansen
Philip Schmidt Hougaard
Amalie Reckweg Hørup
Gry Thorup Jensen
Malene Jensen
Mads Karlov Jørgensen
Philip Namuangrak Larsen
Marie-Therese Japhetson Mortensen
Vanessa Nobre Pedersen
Sofie Andersen Pii
Natascha Schak Popp
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Koncerter i Hobro Kirke:

Lørdag den 4. marts kl. 11.00:
Det 40 år gamle Hobro Bykor synger en blanding af kirkelige salmer og mere folkelige sange
ved denne koncert. Koret begynder med ”Morgensang” fra N. W. Gades ”Elverskud ”, og
undervejs markeres overgangen fra vinter til forår med Sneflokke og Nu lyser løv i lunde. Koret
dirigeres af John Pilkington.

Onsdag den 15. marts kl. 19.30:
Foredragskoncert til reformationsjubilæet 2017 ”Bach og Luther - musikken og ordet”.
Med afsæt i Clavierübung, dritter Teil - J.S. Bachs gennemkomponering
af Luthers salmer – opføres de ti ”store” koralbearbejdelser omkranset
af det ikoniske Præludium og Fuga i Es-dur. Sognepræst og Bach-ekspert,
Peter Thyssen, sætter musikken i kontekst med reformationstiden og
Bachs levendegørelse af ordet gennem musikken. Ved orglet sidder organist Erik Kolind fra Store Magleby Kirke.

Lørdag den 1. april, kl. 11.00:
Organist Elena Koukhar spiller orgelværker af J.
S. Bach, Louis Vierne og Charles-Marie Widors
berømte Toccata fra 5. orgelsymfoni. Elena, der
både er uddannet organist og pianist, har givet
solokoncerter i Danmark, Sverige, Frankrig, Rusland,
Israel, Tjekkiet og Schweiz, og er ansat som organist
ved Dråby/Gerlev kirker i Jægerspris.

Foto: Ulla Thomsen.
Lørdag den 6. maj, kl. 11.00:
Hobro Kirkes Kor synger værker af bl.a. Knut Nystedt, Charles Villiers
Stanford og Bob Chilcott. Koret dirigeres af Birthe Langdahl og Winni
Steinicke medvirker som akkompagnatør.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Møder
Hobro Menighedsråd
Onsdag den 15. marts 2017 kl.19.30:
Foredragskoncert i Hobro Kirke: Bach og
Luther – musikken og ordet. Sognepræst
Peter Thyssen og organist Erik Kolind
Onsdag den 5. april 2017 kl.19.30:
Sangaften i Kirkecenteret: Forårs-og
påskesange. Sognepræst Lili Bøgh Svinth,
organist Birthe Langdahl og sangere fra
Menighedskoret.

Højskoleforeningen
Mandag den 20. marts 2017
”Kong Alkohol i spadseredragt og høje
hæle” ved Anna Marie Aggerholm.
Foredraget afholdes i Kirkecentret kl. 19.30

Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
MARTS
Torsdag d. 2. Formiddagshøjskole
kl. 10,00
Tirsdag d. 7. Aktuelt emne 1 del, Joh.
Åbenbaring v/seniormedarbejder i
Ordet og Israel Per Weber, Hinnerup.
Bedemøde kl. 19,00 i IMU lokalet.
Tirsdag d. 14. Kredsens bibelkursus i
Hobro missionshus v/missionær Heri
Elttør, Aulum.
Torsdag d. 16. Kredsens bibelkursus i
Hobro missionshus v/sognepræst Lars
Morthorst Christiansen, Rødkærsbro.
Tirsdag d. 21. Møde v/missionær Egild
Kildeholm Jensen, Rønde.
Torsdag d. 23. Formiddagshøjskole
kl. 10,00
Lørdag d. 25. Pigefridag v/landsleder i
Agape, Annette Bech Vad, Videbæk.
Tirsdag den 28. Bibelkredsaften.
Onsdag den 29. Seniortræf kl. 14,30
v/missionær Søren Skovenborg.

APRIL
Tirsdag d. 4. Kredsforårsmøde i
Grynderup missionshus v/missionær
Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj.
Tirsdag d. 11. Påskemøde v/pastor
emeritus Frede Møller, Ans. Bedemøde
kl. 19,00
Tirsdag d. 18. Møde v/missionær Henri
Alex Jensen, Silkeborg.
Torsdag d. 20. Formiddagshøjskole
kl. 10,00
Tirsdag d. 25. Bibelkredsaften.
Onsdag d. 26. Seniortræf kl. 14,30
v/pastor emeritus Axel Breinegaard,
Randers.
Fredag d. 28. Fredagstræf kl. 18,00 med
fællesspisning. Se www. fredagstraef.dk
MAJ
Tirsdag d. 2. Møde v/sognepræst
Herluf Christensen, Rørbæk. Bedemøde
kl. 19,00
Tirsdag d. 9. Møde v/missionær Poul Erik
Hansen, Farsø.

Torsdag d. 11. Formiddagshøjskole
kl. 10,00
Tirsdag d. 16. Møde v/sognepræst
Anders Dalgaard, Ø. Snede.
Tirsdag d. 23. Aktuelt emne 2 del, Joh.
Åbenbaring v/seniormedarbejder i
Ordet og Israel, Per Weber, Hinnerup.
Tirsdag d. 30. Bibelkredsaften.
Onsdag d. 31. Seniortræf kl. 14,30 v/missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Hvor intet andet er nævnt, er møderne
i Hobro Missionshus kl. 19.30.

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, Käthe Japheson-Jensen,
Kim Byrial Korsgaard (formand),
Annie Ruberg Nielsen samt Karin Juul.
Deadline for næste blad: 1. maj 2017.
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Gudstjenester
MARTS
5. 1. søndag i fasten
(Matt. 4,1-11)
kl. 10.15 Christian Moesgaard
kl. 14.00 Kim Legarth
Våbenhuskaffe
Folkekirkens Nødhjælp

12. 2. søndag i fasten
(Matt. 15,21-28)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Folkekirkens Nødhjælps
husstandsindsamling

19. 3. søndag i fasten
(Luk. 11,14-28)
kl. 10.15 Kim Legarth
kl. 14.00 Christian Moesgaard
Afslutning med minikonfirmander
Folkekirkens Nødhjælp

26. Midfaste(Johs. 6,1-15)
kl. 10.15 Kim Legarth
kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen
Konfirmander fra Rosendal/Hobro
Friskole
Kirkekaffe
Folkekirkens Nødhjælp

29. Gud og Mad
Familiegudstjeneste med
fællesspisning.
kl. 17.00 Christian Moesgaard
Børnekoret medvirker

APRIL

MAJ

2. Mariæ bebudelses dag
(Luk. 1,26-3)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Våbenhuskaffe

7. 3. søndag efter påske
kl. 9.00 Cicilie Inge Poulsen
(konfirmation)
kl. 11.00 Käthe Japhetson-Jensen
(konfirmation)

Folkekirkens Nødhjælp

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

13. Skærtorsdag (Matt. 26,17-30)
kl. 10.15 Kim Legarth
kl. 19.30 Käthe Japhetson-Jensen
14. Langfredag
kl. 10.15 Lili Svinth
16. Påskedag (Mark. 16,1-8)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
KFUM & KFUK i Danmark

17. 2. Påskedag (Luk. 24,13-35)
kl. 10.15 Kim Legarth
KFUM & KFUK i Danmark

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

12. Bededag
kl. 10.00 Kim Legarth
(konfirmation)
14. 4. søndag efter påske
kl. 10.00 Lili Svinth
(konfirmation)
21. 5. søndag efter påske
(Johs. 16,23b-28)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
KFUMs Soldatermission

25. Kristi himmelfarts dag
(Mark. 16,14-20)
kl. 10.15 Kim Legarth
Folkekirkens ungdomskor
28. 6. søndag efter påske
(Johs. 15,26-16,4)
kl. 10.15 Lili Svinth
Våbenhuskaffe
Folkekirkens ungdomskor

JUNI
4. Pinsedag (Johs. 14,22-31)
kl. 10.15 Lili Svinth
5. 2. Pinsedag (Johs. 3,16-21)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Pilgrimsvandring efter Gudstjenesten
Folkekirkens Nødhjælp- Kirkehjælpen

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

reklamehuset hobro - 98 52 02 77 - www.rhhobro.dk

Folkekirkens Nødhjælp- Kirkehjælpen

