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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 23/21 15 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, 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
Kirketjener: Ghita Steffensen
Tlf. 61 63 09 76. ghitakirketjener@gmail.com

Kære menighed
Det er blevet min lod
som næstformand at
skrive denne klumme til
kirkebladet.
Når et nyt råd tiltræ
der, som nu 1. advent i
december, skal nye som
gamle medlemmer af
rådet sætte sig ind i dets arbejdsopgaver og
status. Hvori består arbejdet, hvad ligger der
af gamle sager? Alt bliver simpelthen vendt,
og nye øjne er kommet til. Det er en meget
sund proces for alle.
Dermed er der kommet ny energi ind i
rådets arbejde. Det har vi i høj grad mærket
i form af en entusiasme omkring arbejdet
og ønsket om at gøre noget, komme videre,
få ønsker opfyldt. Ikke alt er muligt, meget
er strandet tidligere, må vi sande. Alligevel
kommer der nyt lys på meget, og derfor
vil menigheden se, at der er sager, som nu
måske kan komme til en løsning. Vi må se, I
vil se!
Umiddelbart er der et par meget syn
lige resultater. Især den nye børneafdeling
bagerst i kirken, hvor der er indrettet et
hjørne til børn. Selvfølgelig er det startet
som et forsøg, som vi meget gerne vil have
respons på, men det skulle gerne være til
gavn for både børn og deres familier.

Vi drøfter til stadighed kirkekaffe. Kirken har
jo intet våbenhus, og derfor må kaffen og
kaffesnakken foregå enten i kirken eller i kir
kecentret. Hvad er at foretrække? Vi ved det
ikke, og menighedens ønsker er formodentlig
lige så spredte som rådets. At kaffe efter
gudstjenesten bliver mere og mere ønsket,
er uomgængeligt.
Konfirmationen står for døren, som mange
ser frem til og med god grund. Det er en
central begivenhed i familien og for den
enkelte unge. Vi skal heller ikke glemme, at
det er en kernebegivenhed i den kristne kir
ke og kirkelige tradition, nok en af de stær
keste i nutidens traditionssamfund. Alle unge
i konfirmationsalderen og deres familier må
forholde sig til både traditionen og centrale
elementer af vores folkekirkelige kristendom.
Det giver erkendelse.
Med folkeskolereformen er konfirmations
forberedelsen bestemt ikke blevet nemmere
at få tilrettelagt på en tilfredsstillende måde,
fordi den ikke var tænkt ind som en central
del af skoleloven. Det siger selvfølgelig noget
om politikernes valenhed over for kirken
og dens stilling i vores samfund. Jeg tænker
selvfølgelig på hele debatten om forholdet
mellem kirke og stat. Det har altid været
svært at få ønsker og vilkår for konfirmation
til at gå op i en harmoni for den enkelte,
men selve undervisningen er bestemt ikke
hensigtsmæssig nu for den konfirmationsfor
beredende, men vi har gjort vores bedste
fra præsteside. En positiv nyskabelse i denne
sammenhæng har været turen til Sydslesvig.
Den har været en succes.

Kirketjener: Thorkild Hansen
Tlf. 20 12 07 63. thorkildkirketjener@gmail.com

Jeg ønsker alle konfirmander, deres forældre
og familie en mindeværdig dag.

Formand for menighedsrådet:
Bent Reuss Schmidt, Højdevej 19, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 23 28/20 29 53 08. bentrs@gmail.com

Ole Bent Larsen
Næstformand

Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.hobrokirke.dk
og www.facebook.com/hobrokirke
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Hvorfor dog læse børnebøger som voksen?
Af sognepræst Lili Bøgh Svinth
han hverken var præst eller teolog – kunne
gøre svære teologiske problemstillinger let
forståelige – selv for børn.
Læser man Narniafortællingerne for min
dre børn, vil de fanges af fortællingerne; de
større vil kunne genkende temaer og følelser
fra andre fortællinger eller oplevelser; den
voksne vil med sin større livserfaring få end
nu mere ud af dem – for ikke at tale om, hvis
man kender sin Bibel og måske de nordiske
og europæiske myter.

Det er det spørgsmål, jeg har fået flest gange
i de 3 måneder, jeg havde studieorlov. Hvor
for læse børnebøger – og kan man virkelig få
orlov til det?
Svaret er: ”Ja, for det er nogle ganske særlige
børnebøger.”
Mange mennesker har børnebøger, de aldrig
bliver trætte af at gå på opdagelse i. Det
kan være Peter Plys, H.C. Andersens eller
Grimms eventyr - eller Harry Potter. Alt
sammen ting, der kan genlæses og dermed
give nye indsigter senere i livet.
Mine 3 måneder med C.S. Lewis’ 7 Narnia
bøger var en sådan oplevelse. Jeg har ikke
læst Narnia, da jeg var barn, men vi var så
heldige, at et af vore børn fik ”Løven, heksen
og garderobeskabet” – og så var familien
”solgt”. Ganske vist har C.S. Lewis klart skre
vet for børn, men bøgerne er næsten endnu
mere læseværdige for voksne.
C.S. Lewis var en meget anerkendt Oxfordog senere Cambridge-professor i litteratur,
primært middelalder og renæssance. Som
barn i Irland fortalte hans mor ham de gamle
irske sagn, og senere i livet kom han til at

arbejde med både de nordiske og europæi
ske myter. Han var uhyre belæst, men helt
fra barndommen digtede han også fortæl
linger selv.
Han mistede sin mor, da han var knapt 10 år
gammel, og mindre end en måned senere
sendte faderen ham og broderen på kost
skole. Det blev en simpel overlevelsesstrategi
at digte sig en anden og bedre verden, og de
traumatiske oplevelser kan genfindes i flere
af hans bøger.
Glæde var for Lewis noget, man kunne over
raskes af, men ikke noget, man havde krav på.
Efter i sin ungdom at have taget afstand fra
religion, vendte Lewis tilbage til den kristne
tro og begyndte at skrive (voksen)bøger om
flere religiøse spørgsmål. Narnia-bøgerne er
en aflægger af disse, hvor han så til gengæld
har kunnet udfolde sin fantasi.
Han følte sig kejtet sammen med børn, men
han kunne skrive bøger, der fængede dem,
og han havde efterfølgende en stor korre
spondance med børn verden over, der skrev
til ham med spørgsmål om Narnia.
Det er blevet sagt om Lewis, at han – selvom

Det er en fornøjelse at dykke ned i den helt
anden verden, som Narnia er, og der møde
kendte motiver: Påsken/offeret i ”Løven,
heksen og garderobeskabet”, dåbsmotivet i
”Morgenvandrerens rejse”, nadveren – flere
steder, skabelsen i den første bog og dom
medag i den sidste. Men også små – næsten
umærkelige – steder i bøgerne, hvor der
pludselig er en trosbekendelse eller en bibel
reference, som man ikke opdagede i første
omgang, men som alligevel farvede historien
allerede da.
Løven Aslan er den gennemgående
hovedperson i bøgerne, og i slutningen af
”Morgenvandrerens rejse” siger Aslan til
børnene, at i deres verden vil de kende ham
under et andet navn. En pige skrev og spurg
te Lewis, hvad det betød, og han svarede
(Letters to Children, 3. juni 1953):
”med hensyn til Aslans andet navn – ja, nu
må du gætte: Har der nogensinde været
nogen i denne verden, der 1) kom på samme
tid som julemanden, 2) sagde han var søn
af den store Herre, 3) gav sig selv for en
andens fejl, blev hånet og slået ihjel, 4) blev
levende igen, og 5) omtales sommetider som
Lammet. Kender du virkelig ikke hans navn
i denne verden? Tænk over det og lad mig
vide dit svar”.
God læselyst – eller nyd filmene! Men
begynd med Løven, heksen og garderobe
skabet.
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Jubilæumsvandring på Den Danske Klosterrute

Pilgrimsvandring
fra Hobro Kirke
2. pinsedag d. 5 juni vil vi efter Høj
messen kl. 10.15 mødes uden for kirken,
hvor Sognepræst Käthe JaphetsonJensen vil
sende os afsted med pilgrimssangen:” Må din
vej gå dig i møde”.
Vi starter derefter vores ca. 10 km. lange
vandring til Døstrup i en varieret natur og
nogle steder ujævnt terræn.
Ruten går langs Vesterfjord, Ølsvej,
Digterparken, Hørby Skoleby videre til
Døstrup.
Undervejs finder vi et godt sted og nyder
vores medbragte mad og drikke.
Ved Døstrup Kirke mødes vi med vandrere,
som kommer fra Øls Kirke, og vi drikker
kaffe sammen med dem, inden der bliver
en kort afslutning i kirken ved sognepræst
Anders TranholmBjerg.
Vi bliver efterfølgende afhentet af bus og
kørt tilbage til Hobro Kirke.

Mariager kloster
Det er i år 10 år siden, at man fik ideen
og startede med at lave en vandrerute i
Danmark, som forbinder 50 af de steder,
hvor der blev bygget klostre i Middelalderen.
Og i den anledning er der arrangeret en sta
fetvandring, som startede den 17.april 2017 i
Helsingør og slutter den 24.september 2017 i
Frederikshavn.
Klosterruten er en 2200 km. lang vandre
rute for pilgrimsvandrere og alle andre, der
har lyst til at kombinere natur og kultur
oplevelser med mulighed for eftertanke og
åndelig fordybelse.
Der kan læses mere om ruten på www.
Klosterruten.dk.

Der er mulighed for at deltage i denne Jubi
læumsvandring på udvalgte strækninger,
 eller kun en enkelt dag,  som man har tid
og lyst. Se nærmere på nettet, hvor man skal
tilmelde sig.
Etapen Viborg – Mariager, som går igennem
Hobro, er arrangeret af Birgitta foreningen
i Mariager og foregår fra d. 19.aug. til d. 22.
aug. 2017. Detaljeret program kan hentes
i Hobro Kirkecenter, eller på Hobro Kirkes
hjemmeside: www.hobrokirke.dk.
D. 21 august kommer jubilæumsstafetten
med vandrerne til Hobro, og sammen vil vi
mødes til Aftensang i Hobro kirke kl. 16.30,
hvor alle er velkomne til at deltage.

Konfirmationer
i Hobro Kirke 2018
Søndag d. 22. april 2018 :
NØ og NV samt Friskolens konfirmander
Bededag d. 27. april 2018: SV
Søndag d. 29. april 2018: SØ
For distriktsdeling, se venligst Hobro Kirkes
hjemmeside.
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Nedtælling til REFORMATIONSDAGEN den 31. oktober 2017
Sigurd Barrett besøger Hobro Kirke,
hvor han fortæller om Martin Luther og
reformationen på sin helt egnen måde.
Dørene til kirken åbnes kl. 16.30.
Spilletidspunktet er kl. 17.00.
Arrangementet er gratis, MEN man skal
have billetter for at komme ind.
Vi offentliggør hvordan man får billetter
ne på kirkens hjemmeside den 31. august.

Der er reformationsfestgudstjeneste kl. 20.00 ved Lili Bøgh Svinth.

”Martin Luther prædiker” af L. Carnach den ældre 1547.

Babysalmesang i Hobro Kirke
Her får du en nær og nærværende stund
med din baby i kirkens rum.
Der er to årlige forløb med babysalmesang i Hobro Kirke;
ét efterår og ét vinter/forår onsdag formiddage.
Næste forløb begynder onsdag d. 23. august.
Det koster ikke noget at deltage.
Nærmere information og tilmelding er at finde
på kirkens hjemmeside.
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Koncerter i Hobro Kirke:

Hobro Kirkes Korskole
optager nye medlemmer

Foto Arne Kvist

Lørdag den 3. juni, kl. 11.00:
Hobro Kirkes Børnekor synger ved denne koncert musik af franske, engel
ske og danske komponister. Winni Steinicke dirigerer.

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

Introduktionsmøde
for sangere og forældre
onsdag den 23. august, kl. 17.00-17.30
i Hobro Kirkecenter
Evt. spørgsmål til
Organist Winni Steinicke på tlf. 6163 0977

Konfirmation 2018
Skal du eller dit barn konfirmeres foråret 2018, så skal du møde op
onsdag den 30. august kl. 19.00 i Hobro Kirke.
Lørdag den 5. august kl. 11.00:
Violinist Jens Astrup og cembalist Lars Colding Wolf spiller værker af J.S.
Bach og C.P.E. Bach

Vi begynder med en kort gudstjeneste i kirken, og derefter er der
kaffe og information om den kommende undervisning og konfirma
tion – og der er mulighed for at hilse på kirkens præster og se de
lokaler, hvor undervisningen foregår.
Vi glæder os rigtig meget til at hilse på jer – og endnu mere til at
Foto: Ulla Thomsen.
starte nye hold konfirmander op.
Hvis I har spørgsmål eller er forrhindret i at komme, så kontakt kir
kekontoret phm@km.dk eller 98 51 05 23
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Møder
Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
MARTS
Torsdag d. 2. Formi
JUNI
Tirsdag d. 6. Møde v/professor cand.
theol. Kurt E. Larsen, Aarhus. Bedemøde
kl. 19,00 i IMU lokalet.
Tirsdag d. 13. Møde v/missionær Jørgen
Bloch, Randers.
Tirsdag d. 20. Sommerafslutning.
Onsdag d. 21. Seniortræf kl. 14,30
v/missionær Villy Sørensen, Hammel.
JULI
Bibelcamping i Hadsund fra
d. 7. til d. 14. juli.
AUGUST
Tirsdag d. 1. Bibelkredsaften.
Tirsdag d. 8. Møde v/pastor emeritus
Axel Breinegaard, Randers. Møde kl.
19,00 i IMU lokalet.
Tirsdag d. 15. Møde v/konsulent for
kristne friskoler Torben Mathiesen,
Gjern.
Tirsdag d. 22. Møde v/missionær Knud
Dalsgaard Hansen, Aarhus.
Mandag d. 28. Kredsgeneralforsamling i
Lille Binderup missionshus.

Tirsdag d. 29. Bibelkredsaften.
Onsdag d. 30. Seniortræf kl. 14,30 v/
pastor emeritus Frede Møller, Ans.

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. august 2017.
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Gudstjenester
JULI

AUGUST

3. Dåbsgudstjeneste*
kl. 12.00 Lili Svinth

1. Dåbsgudstjeneste*
kl. 12.00 Käthe Japhetson-Jensen

5. Dåbsgudstjeneste*
kl. 12.00 Kim Legarth

4. Pinsedag
(Johs. 14,22-31)
kl. 10.15 Lili Svinth

2. 3. søndag efter trinitatis
(Luk. 15,1-10)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

6. 8. søndag efter trinitatis
(Matt. 7,15-21)
kl. 10.15 Kim Legarth
Våbenhuskaffe

FolkekirkensNødhjælp
Kirkehjælpen

5. 2. Pinsedag
(Johs. 3,16-21)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
FolkekirkensNødhjælp
Kirkehjælpen

Pilgrimsvandring

11. Trinitatis søndag
(Johs. 3,1-15)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
18. 1. søndag efter trinitatis
(Luk. 16,19-31)
kl. 9.00 Lili Svinth
kl. 10.15 Kim Legarth
25. 2. søndag efter trinitatis
(Luk. 14,16-24)
kl. 10.15 Lili Svinth

* Dåbsgudstjeneste.
Gudstjenesten bortfalder, hvis der ikke
er tilmeldt børn til dåb.
Indsamling:
juni og juli : Folkekirkens Nødhjælp,
august: Præsternes julehjælp.

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

9. 4. søndag efter trinitatis
(Luk. 6,36-42)
kl. 10.15 Kim Legarth
16. 5. søndag efter trinitatis
(Luk. 5,1-11)
kl. 10.15 Lili Svinth
23. 6. søndag efter trinitatis
(Matt. 5,20-26)
kl. 10.15 Lili Svinth
30. 7. søndag efter trinitatis
(Luk. 19,1-10)
kl. 10.15 Lili Svinth

13. 9. søndag efter trinitatis
(Luk. 16,1-9)
kl. 10.15 Kim Legarth
20. 10. søndag efter trinitatis
(Luk. 19,41-48)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
21. Aftensang i Hobro Kirke
kl. 16.30 Käthe Japhetson-Jensen
27. 11. søndag efter trinitatis
(Luk. 18,9-14)
kl. 10.15 Lili Svinth
30. Konfirmandindskrivning
kl. 19.00 Kim Legarth

SEPTEMBER
3. 12. søndag efter trinitatis
(Mark. 7,31-37)
kl. 10.15 Lili Svinth
Desuden holdes der gudstjeneste
i Ambu dansetten:
kl. 9.30 Kim Legarth

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

JUNI

