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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.
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
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

Menighedsrådets arbejde
Af Ulla Thomsen

I menighedsrådet afholdes så vidt muligt ingen
møder i sommermånederne. Denne sommer
har imidlertid været en
undtagelse, idet der har
været både møder og
ansættelsessamtaler i
forbindelse med ansættelsen af en ny kirketjener.
Som jeg skrev i sidste nummer af kirkebladet, valgte kirketjener Inger-Marie
Larsen at fratræde sit job som kirketjener
pr. 31. maj. Siden da har vores kirketjenervikar Regnar Baade Jensen, som har hjulpet
os de sidste fem år i mange spidsbelastede
perioder, taget over – også i tjenester i kirken om søndagen, tak til Regnar for det!
Menighedsrådet har pr. 1. august 2015
ansat en ny kirketjener som afløser for
Inger-Marie. Valget er faldet på Thorkild
Valgreen, som gennem flere år har været
medlem af menighedsrådet, men nu er
fuldtidsansat som kirketjener. Velkommen
til Thorkild i denne nye funktion, som han
fremover deler med kirketjener Ghita
Steffensen.
Også velkommen til Vivi Sommer Jensen,
som nu er blevet fastansat som kordegn
med en ugentlig arbejdstid på 10 timer.
Sammen med kordegn Peter Mathiassen
varetager Vivi den daglige drift af kordegnekontoret.
Som et nyt tiltag har vi denne sommer
afprøvet nye åbningstider for kordegnekontoret i uge 30 – 32.
Fra den 20. juli til den 9. august har kirkekontoret været lukket mandag og tirsdag
og åbent onsdag, torsdag og fredag fra kl.
9.00 til 12.30. Personalet har således kunnet
holde ferie uden afløsning udefra.

Arbejdet med at rive den gamle kirkegårdsmur ned og bygge den nye er i fuld
gang. Første sektion mod vest er fjernet,
ny sokkel støbt og arbejdet med den nye
mur går planmæssigt. Det bliver en rigtig
flot mur, som vil danne en smuk ramme om
kirkegården. Gravstederne langs muren er
beskyttet under arbejdet og mindepladerne
er forsvarligt opbevaret i byggeperioden.
Arbejdet med nedbrydning af den østlige
del af muren er gået i gang, og hele muren
forventes at stå færdig medio oktober.
I sidste nummer af kirkebladet skrev jeg
om bispevielsen af den nye biskop – Henrik
Wigh-Poulsen - i Aarhus Domkirke søndag
den 6. september. Hobro menighedsråd
deltager sammen med vore tre præster i
den festlige begivenhed.
Den traditionelle kirkebøsse får i stigende grad selskab af mobiltelefonen, når
der bliver samlet penge ind i danske kirker,
og flere folkekirker har allerede tilmeldt
sig som brugere af MobilePay Business.
Kulturelt har kontanter stadig en betydning,
men der er ikke længere så mange af os,
som går rundt med kontanter i lommen, så
derfor har Hobro menighedsråd også tænkt
sig at give MobilePay en chance til at betale
kollekt og indsamlinger til kirken via mobiltelefonen. Vi fortæller nærmere herom, når
vi installerer tjenesten.
Menighedsrådet vil gerne fejre kirkens
163 års fødselsdag med en lille fest søndag
den 25. oktober, hvor vi mødes i kirken
kl. 14.00 til andagt og derefter går over i
kirkecentret, hvor der serveres kaffe og
fødselskage.
Ved samme lejlighed vil menighedsrådet
fortælle om sit arbejde i det forgangne
år, og om planerne for det kommende.
Ligeledes har menigheden mulighed for at
komme med kommentarer/nye ideer og
ønsker.
Alle er hjertelig velkommen.
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Et skridt ud af ensomheden
Af sognepræst Kim Legarth

Er du ensom? Ifølge undersøgelser om folkesundhed, så er der så mange mennesker, der
plages af ensomhed, at det vil være yderst
mærkeligt om der ikke ville være mange af
jer læsere, der på en eller anden måde plages
af ensomhed.
Der er ikke bare den lille følelse af ensomhed, som vi alle sammen kan mærke fra tid til
anden, nej, det er en ensomhed som en sult,
som ingen mad, intet selskab, intet forhold
rigtig kan dække. Det er et alvorligt problem,
når ensomheden begynder at definere vores
liv – dem, vi er. Og der er mange med det
problem.
Og vores moderne samfund, der egentlig skulle binde os mere sammen, gør det
modsatte: Vi kan mere og mere isolere os
fra andre mennesker. Vi sender nødskrig
over Facebook i stedet for at ringe til vores
nærmeste. Vi bruger mere tid på at kigge ind
i skærmen end ud i virkeligheden. Jeg har
intet imod al det elektroniske – jeg falder i
søvn hver aften med min kone til den ene
side og min Ipad til den anden – men jeg er
bange for, at meget af det kan støde flere og
flere ud i følelsen af ensomhed.
Ensomhed er en plage – måske endda
den stærkeste smerte og den kan i bogsta-

veligt forstand føre til døden. Grunden til at
ensomhed er så smertefuldt er at Gud slet
ikke skabte os til at leve på den måde. Fra
Bibelens første sider kan vi høre Gud sige:
”Det er ikke godt at mennesket er alene”
(1. Mos 2,18). Han har skabt os til fællesskab
– først og fremmest til en tæt relation med
sig selv – men også et fællesskab med vore
medmennesker.
Jeg vil derfor mene, at ensomhed primært
er et åndeligt problem og derfor er det dér,
vi skal sætte ind – ikke i et årskort til Hobro
Stadion, turer på Pigernes Kro eller formiddagskaffe i Bies Centeret, men i ham, der er
verdenshistoriens ensomste menneske: Jesus.
Verdenshistoriens ensomste menneske?
Ja, forestil dig Jesus - et menneske uden
synd. Hvordan ville hans barndom ikke have
været? Den mærkelige fyr, der stikker ud
som en, der aldrig gør noget forkert. Der
aldrig rigtig passer ind i nogen gruppe – ikke
engang sin egen familie. Ingen forstod ham.
Jesus lignede ingen – var den mærkelige,
outsideren. Jesus beskrives som ”foragtet og
opgivet af mennesker, en lidelsernes mand,
kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet
for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget”.
Og han døde endda forladt af Gud: ”Min

Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”.
Jesus ved hvordan det er at være ensom –
og han siger: ”Kom til mig, alle I, som er slider
jeg trætte og bærer på tunge byrder, og jeg
vil give jer hvile… så skal I finde hvile for
jeres sjæle”. Jesus beder os om at komme til
ham – og lære af ham. Og hvad kan vi lære
af ham?
Hvad sker der, når jeg rammes af ensomheden? Jeg bliver selvcentreret. Nogen skal
gøre noget for mig. Jeg bliver centrum for
min egen opmærksomhed, og jeg ønsker
andres opmærksomhed, for at vide, at jeg er
set, hørt og bemærket. Tænk på mig – gør
noget for mig – vær noget for mig og imødekom mine behov. Ensomme mennesker
kan hurtigt blive selvcentrerede mennesker.
Og selvcentrerethed fodrer ensomheden,
og ensomheden vokser sig så stor, at den
kræver din opmærksomhed, så du bliver
endnu mere selvcentreret… og så videre
og så videre. Vi skal ud af den onde cirkel –
hvordan?
Ved at lære af Jesus, for var verdenshistoriens ensomste menneske også verdenshistoriens mest selvcentrerede menneske? Nej,
tværtimod. Jesus havde ikke fokus på sig selv,
men på andre.
Det tror jeg er et skridt ud af vores
ensomhed: Lær af Jesus og fokuser ikke på
dig selv, men på dit medmenneske, som har
behov. Tving dig selv til at se ud af din egen
onde cirkel og spørg: Hvordan kan jeg gøre
noget for andre? Ved, når du er allerlængst
nede, at sige: Hvem kan jeg hjælpe? Hvem
har Jesus lagt specielt på mine skudre, som
jeg kan hjælpe bare et lille stykke? Hvem kan
jeg hjælpe? Hvem kan jeg opmuntre? Hvem
kan jeg tale med? Hvem kan jeg give mig selv
til?
Du behøver ikke leve i ensomhed – praktiser det og han vil bringe dig ud af ensomheden - et skridt ad gangen. ”Kom til mig,
alle I, som slider jer trætte og bærer tunge
byrder, og jeg vil give jer hvile”.
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Hobro har fået en ny præst
Mit navn er Cicilie Inge Poulsen og jeg er
primært ansat som præst i Hem, Sem,
Vester Tørslev, Svenstrup, på Sødisbakke i
Mariager og de 25% af stillingen går til jer i
Hobro.
Som præst i Hobro bliver jeg låst fast
på et konfirmationshold og to gudstjenester i forbindelse med undervisningen og
konfirmationen bededag. Ud over konfirmationsholdet, skal jeg aflaste Kim Legarth i
bestemte opgaver.
Jeg er østjyde, 55 år, født og opvokset i
Ødum, der ligger lige præcis mellem Århus
og Randers. Jeg er opvokset på landet, med
alt hvad det indebærer, og er af en generation, hvor jeg som barn måtte hjælpe til i
landbrugets cyklus. Jeg er fra et hjem, hvor
aktiviteten i foreninger, kirke og samfund
har været stor, hvilket har smittet af på den
måde, jeg ser verden. Jeg har dog boet 29
år i Århus – så jeg er også ”lidt” storbymenneske. Der fik jeg min søn og datter, som
henholdsvis er 26 og 19 år.
Efter et langt arbejdsliv i forskellige lejre,
startede jeg med at læse teologi i en alder
af 43 år og de sidste 13 år har teologien
været min største beskæftigelse. Teologisk
er jeg ikke præget af nogen bestemt retning.
Det vigtige for mig er det kristne fællesskab.
Herudover har etikken optaget mig meget
undervejs i mit studie. Derfor er jeg mere
og mere kommet til at tillægge etikken en
radikal betydning. Jeg efterstræber – både i

tanke og handling – at elske min næste som
mig selv – opmærksom på, at dette ikke
altid er helt let.
Ud over teologien er min store interesse
mennesket. Hvordan vi som mennesker
i nærhed kan udvikle os til at blive bedre
mennesker. Det set ud fra en dyb vished
om, at vi i vores naturlige relation til Gud,
Jesus Kristus og hinanden, vil finde os selv.
Derfor ønsker jeg som menneske og som
præst, at møde det enkelte menneske – der
hvor det befinder sig i nuet.
Jeg har en kreativ åre, som jeg trækker
på, i alt hvad jeg laver. I min fritid nyder jeg,
at male billeder og jeg syr også meget både
til hverdag og fest. Herudover elsker jeg, at
vandre i naturen. En passion jeg fik udvidet
med en pilgrimsvandring på Caminoen i
Nordspanien i sommeren 2011.
Præsteembedet er en gammel drøm –
eller anderledes sagt - et kald. Jeg glæder
mig rigtig meget til at være en del af jeres
menighed og til at møde jer alle sammen,
børn, konfirmander som ældre. Ikke mindst
glæder jeg mig til, at lære Hobro at kende.
Jeg ønsker og håber, at I vil opfatte mig som
åben og tilgængelig i de opgaver, som er
mine og er synlig for jer som måtte ønske
min hjælp, støtte eller blot min tilstedeværelse.
De Bedste Tanker
Cicilie Poulsen

Menighedsmøde og 163 års fødselsdag
Hobro kirke som er tegnet af G. Bindesbøl, blev indviet 31. oktober 1852.
Menighedsrådet vil gerne fejre kirkens fødselsdag med en lille fest søndag den 25 oktober,
hvor vi mødes i kirken kl. 14.00 til andagt og derefter går vi i kirkecentret, hvor der serveres kaffe og fødselskage.
Ved samme lejlighed vil menighedsrådet fortælle om sit arbejde i det forgangne år, og om
planerne for det kommende. Ligeledes har menigheden mulighed for at komme med kommentarer/nye ideer og ønsker. Vi slutter ca. kl. 16.30.
Alle er hjertelig velkommen.
Der vil være ”børnepasning” under mødet.

Ny kirketjener
Jeg er født i Ranum
1957, men opvokset i Hvornum, har
siden 1976 boet i
Hobro.
Sammen med min
hustru Inger Lise
har jeg 2 voksne
døtre, og 6 skønne
børnebørn, som
ligeledes er bosat i Hobro.
Blev udlært murer i 1977 hos
Murermester Jacob Bødker Hobro, og
har siden arbejdet indenfor faget hos flere
mestre i nærområdet.
Har længe haft lyst til nye udfordringer,
og ser frem til at tage fat som kirketjener
ved Hobro Kirke.
Thorkild Valgreen Hansen

Ny kordegn
Jeg hedder Vivi
Sommer Jensen og
arbejder nu på deltid på kirkekontoret sammen med
Peter Mathiasen.
Jeg har arbejdet
som kordegn siden
2010 i FalslevVindblæs sogn, og siden 2006 har jeg også
arbejdet som bogholder på et autoværksted.
Jeg er gift med Rene og har 2 drenge. Jeg
bor nær Hadsund på et nedlagt landbrug,
hvor jorden er forpagtet ud.
Fritiden bruges på at være kasserer i
vores lokale idrætsforening og spille lidt
golf. Når tiden og vejret er til det, vil jeg
gerne være i haven og pusle om den.
Jeg glæder mig til at samarbejde med Jer.
Vivi Sommer Jensen
Nyt fra Hobro Sogn |
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Pilgrimsvandring
- kristendom for alle sanser
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell, Århus Stift vil
d. 21.okt. kl. 19.30 fortælle os om, hvad en pilgrimsvandring
er. Det er de senere år blevet meget populært at vandre, og
spørgsmålet er hvad der får os fortravlede mennesker til at
udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes
heste ? Hvad sker der, når man begynder at bede med fødderne” ? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på de
gamle pilgrimsruter ?
Elisabeth Lidell er en meget erfaren vandrer, som har arrangeret ture og gået på de fleste pilgrimsruter både her og i
udlandet. Kom og hør hende fortælle om sine oplevelser, og
om pilgrimstanken som er en anden livsstil med tid til stilhed,
eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser.
Foredraget er samtidig en optakt til en pilgrimsvandring som udgår fra Hobro Kirke efter
gudstjenesten d. 8.nov. d.å.

Hobro Kirke 2. december 2015 kl. 19.30:

Klezmerduo med legenden om fru Lucia
EN STEMNINGSFULD NORDISK MUSIKALSK ADVENTSFORTÆLLING
I et levende og billedrigt sprog genfortæller
Klezmerduo en af Selma Lagerlöf’s smukkeste julelegender, en lysende fortælling i en
mørk tid.
Legenden om den unge fru Lucia fra
Värmland og hendes himmelske hjælper, den
hellige Sancta Lucia af Syrakus, er en dramatisk nordisk fortælling om næstekærlighed.
Den foregår i Sverige for flere hundrede
år siden, men er en eviggyldig opfordring
til, at vi her i det mørke nord trods kulden
stadig mærker hjertevarme og ”holder ild i
den sjælens flamme, som kaldes barmhjertighed”. Legenden om fru Lucia rammes ind og
understreges af nordisk musik og sang fra Danmark, Norge, Sverige og Finland.
Klezmerduo består af Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, sang) & Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, sang).

Fattigdom i Danmark
Der er et Danmark, du måske ikke kender. Her er mangel på mad,
bad, tøj og håb. Til gengæld er der masser af ensomhed og tro på,
at man ikke er noget værd. Kirkens Korshær gør et stort arbejde for
at afhjælpe nøden i Danmark.
Helle Christiansen er chef for Kirkens Korshær, og prædiker i
Hobro Kirke søndag d. 15. november 2015 kl. 10.15.
Efterfølgende er der kirkefrokost i kirkecenteret.

Vandring på
Caminoen
18. november
kl. 19.30:
Foredrag ved
Birthe Henriksen
”Camiño de
Santiago”. Fortælling
om vandring på
Caminoen - en ydre
såvel indre vandring
på 800 km med start i St. Jean-Pied-dePort, Frankrig en kold og snefuld aprilmorgen og afsluttende i Katedralen i Santiago
de Compostela, Spanien en smuk forårsaften i maj.
I foråret 2013 tog jeg en måned ud af min
vanlige kalender for at vandre på den franske camino – for øvrigt den rute hvor den
amerikanske film ”The Way” er filmet.
Ruten starter i den lille sydfranske by St.
Jean-Pied-de-Port og slutter i Katedralen i
Santiago de Compostella – Jeg vil i foredraget give et indblik i de fysiske såvel mentale
oplevelser på turen, fortælle om enkelte af
de personer jeg vandrede sammen med samt hvad jeg, efter to år, endnu bærer med
mig fra turen i mit levede liv. Jeg vil fortælle
lidt om forberedelserne til
turen og naturligvis
give tid til eventuelle
spørgsmål.

Jacob A. Riis
23. september.
Søren Mulvad, Ribe: Jacob A. Riis
Søren Mulvad fra Ribe kommer og fortæller om sit berømte bysbarn Jacob A. Riis, i
Danmark mest kendt for sine enestående
fotografier af den sociale bagside i New York,
men Riis er meget mere, en berømt journalist
i USA med en betydelig politisk indflydelse i
det amerikanske samfund.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Koncerter i Hobro Kirke:
Lørdag den 5. september kl. 11.00:
Ved denne koncert synger Manuela Rauff værker af den italienske barokkomponist Giulio Cacchini, norske Edvard Grieg og
danske Carl Nielsen. Værkerne bliver fremført med forskellige
akkompagnements typer. Manuela spiller harpe til nogle af værkerne, mens Winni Steinicke akkompagnerer på orgel og klaver
til andre.
Manuela Rauff er uddannet klassisk sanger fra
Musikkonservatoriet ”Luigi Cherubini” i Firenze. I de senere år
har hun suppleret sin sang med harpespil.
Lørdag den 3. oktober kl. 11.00:
Efter at have sunget i Hobro Kirkes Kor i mere end 10 år,
begyndte Ditte Mølgaard på Det Jyske Musikkonservatorium
med klassisk sang. Ved denne koncert er det muligt at høre,
hvor flot Ditte har udviklet sig efter 2 års studier. Ditte synger
bl.a. værker af Arvo Pärt, Jean Sibelius og Carl Nielsen. Hun
akkompagneres af Birthe Langdahl på både orgel og klaver.
Lørdag den 7. november kl. 11.00:
Hobro Kirke får besøg af den polske orgelvirtuos Andrzej
Szadejko, der er født i 1974 i Gdansk. Han har taget eksamen fra Academy of Music i Warszawa og Schola Cantorum
Basiliensis i Basel. Derudover har han studeret sang og komposition. Andrzej Szadejko har været finalist og prismodtager i
mange internationale orgel konkurrencer, og fungerer til daglig
som professor i orgel ved konservatoriet i Gdansk. Desuden har
Andrzej Szadejko en lang række pladeudgivelser bag sig både
som orgelsolist og med Goldberg Baroque Ensemble, som han
er kunstnerisk leder af.
Torsdag den 19. november, kl. 19.30:
Jysk Akademisk Orkester startede i november 1958 som Århus Studenter-orkester. I løbet af
få år ændredes navnet til Jysk Akademisk Orkester (JAO). I starten kunne studerende optages
som medlem og ingen over 35 år kunne vedblive at være medlem. Senere ændredes orkestret til et amatørsymfoniorkester, hvor alle kunne deltage. Orkesteret består i dag af folk fra
alle uddannelseslag og alle aldersgrupper.
Gennem årene har JAO deltaget i utrolig mange musikalske aktiviteter. Det bærende har hele
tiden været glæden ved at arbejde med musik og ved intensivt at indstudere musikværker.
Der har gennem de forløbne år været samarbejde med mange fremragende solister, med kor
og med andre orkestre. Der har været orkesterweekender, rejser i Danmark og i udlandet,
samt besøg af orkestre og kor fra andre lande.
Siden efteråret 2010 har orkestret været dirigeret af Peter Vogel, der er uddannet på Århus
Universitet i musikvidenskab og kognitiv semiotik, og har uddannet sig indenfor direktion og
musikfænomenologi. Han har i de seneste år fungeret som dirigent for en lang række orkestre
og kor rundt om i Danmark og underviser bl.a. på OrkesterEfterskolen i Holstebro.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag d. 3. oktober 2015:
I forbindelse med Carl Nielsen-jubilæet
holder pianist og P2-vært Mathias Hammer
foredrag hele dagen begyndende kl. 10 med
en gennemgang af den 4. symfoni: ”Det
Uudslukkelige”. Symfonien er skrevet i 1914 i
en verdenspolitisk og personlig krisetid, men
den er andet og mere end en krigs- og krisesymfoni. Den udspringer af tidens vitalistiske
tankegang. Den argumenterer for et positivt
livssyn og slutter i en tvetydig triumf.
Bemærk: Denne mødedag er flyttet til Sdr.
Onsild Præstegård, Viborg Landevej 11.
Kørelejlighed fra Hobro Kirkecenter kl.
9.15 kan aftales med sekretæren, Bente
Pontoppidan på tlf: 20 62 75 96 eller på mail:
bente.pontoppidan@youmail.dk
Lørdag d. 14. november 2015:
I forbindelse med 100 års-jubilæet for kvindernes valgret holder hospitalspræst Anna
Bojsen-Møller, Risskov foredrag om sin oldemor, Jutta Bojsen-Møller, som var formand
for Dansk Kvindesamfund omkring år 1900.
Hun kæmpede for, at kvinder skulle have ret
til at stemme til politiske valg. Foredraget er
beretningen om hende og kvindernes kamp
for stemmeret i Danmark.
Kl. 12.30 vises Mette Knudsens dokumentarfilm ”Frihed lighed stemmeret” (1990)
samt andre filmklip til belysning af tiden og
formiddagens foredrag.

Gud & Mad
i Hobro Kirke
FAMILIEGUDSTJENESTER
MED FÆLLESSPISNING
30. september kl. 17.00: Høst
Børnekoret medvirker.
Organist Winni Steinicke
Sognepræst Lili Svinth
28. oktober kl. 17.00: Alle Helgen
Børnekoret medvirker
Organist Winni Steinicke
Sognepræst Käthe Japhetson-Jensen
25. november kl. 17.00: Advent
Luciaoptog - Korskolen medvirker
Organist Winni Steinicke
Sognepræst Kim Legarth
Nyt fra Hobro Sogn |
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Møder
Hobro Menighedsråd

Hobro Missionshus

Onsdag den 23. september:
Søren Mulvad, Ribe: Jacob A. Riis

www.hobro-im.dk

Onsdag den 21. oktober:
Pilgrimspræst Elisabeth Lidell, Århus
Stift: Pilgrimsvandring- kristendom for
alle sanser.
Onsdag den 18. november:
Birthe Henriksen: Vandring på
Caminoen.

Afholdes i Kirkecentret kl. 19.30

Højskoleforeningen
Tirsdag den 29. september:
Tidl. klitplantør Ib Nord Nielsen.
”Nationalpark Thy i ord og billeder”
Mandag den 26. oktober:
Tidl. skoleinspektør Arne Sloth
Kristoffersen.
”Tyske flygtninge i Danmark efter
2.Verdenskrig”.
Mandag den 16. november:
Fængselspræst Steen Andreassen.
”Mandelas vej til frihed og forsoning”
Alle møder foregår i Kirkecentret kl. 19.30

Foto fra Ulla, hvis du har
et......

SEPTEMBER 2015
Tirsdag den 1. Kvindestævne i Hobro
missionshus kl. 14,00 og 19,30 v/fritidsforkynder Oda Mølgaard Hansen,
Ølgod.
Tirsdag den 8. Møde v/ missionær
Poul Erik Hansen, Farsø.
Tirsdag den 15. Indre Missions fødselsdagsfest v/missionær Jørgen Bloch,
Randers.
Tirsdag den 22. Møde v/missionær
Villy Sørensen, Hammel.
Fredag den 25. Fredagstræf kl. 19,00 i
Aars missionshus.
Tirsdag den 29. Bibelkredsaften.
Onsdag den 30. Seniortræf kl. 14,30
v/ fritidsforkynder Vagn Andersen,
Holstebro.
OKTOBER 2015
Tirsdag den 6. Oktobermøde med
gudstjeneste i Hobro kirke kl. 19,00 v/
professor Kurt E. Larsen, menighedsfakultetet. Efterfølgende møde i missionshuset.
Torsdag den 8. Oktobermøde i
Hobro missionshus v/missionær Bent
Kjær Andersen, Hjørring.
Tirsdag den 13. Sømandsmissionens
årsfest v/administrationschef Jens
Vindum, Vejle.
Tirsdag den 20. Efterårskredsmøde i
Arden Kirkecenter v/missionær Heri
Elttør, Aulum.
Tirsdag den 27. Bibelkredsaften.
Onsdag den 28. Seniortræf kl. 14,30
v/fritidsforkynder Verner Christensen,
Brønderslev.

Fredag den 30. Fredagstræf i Hobro
missionshus kl. 19,00 v/missionær
Jørgen Bloch, Randers.
NOVEMBER 2015
Mandag den 2. Missionsuge:
Sognepræst Esper Thidemann,
Aarhus.
Tirsdag den 3. Missionsuge: Missionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Onsdag den 4. Missionsuge kl. 14,30:
Missionær Knud Dalsgård, Aarhus.
Torsdag den 5. Missionsuge i Hobro
kirke kl. 19,00: pastor emeritus Frede
Møller, Ans.
Tirsdag den 10. Ydremissionsaften v/
lærer Bente Rolighed, Farsø. Emne:
Kina.
Tirsdag den 17. Husets fødselsdagsfest v/missionær Hans Jørgen
Hedegaard, Blåhøj.
Fredag den 20. Fredagstræf i
Aalestrup missionshus kl. 18,00.
Julefrokost
Tirsdag den 24. Bibelkredsaften.
Onsdag den 25. Seniortræf kl. 14,30
v/pastor emeritus Aksel Breinegaard,
Randers.
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, Bent Reuss Schmidt (formand),
Annie Ruberg Nielsen, Inger Laustsen og
Käthe Japhetson-Jensen.
Deadline for næste blad: 1. november 2015.
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Gudstjenester

6. 14. søndag efter trinitatis
(Luk. 17,11-19)
kl. 10.15 Lili Svinth
13. 15. søndag e. trinitatis
(Matt. 6,24-34)
kl. 9.00 Lili Svinth
kl. 10.15 Kim Legarth
20. 16. søndag e. trinitatis
(Luk. 7,11-17)
kl. 9.00 Käthe Japhetson-Jensen
Kirkekaffe
kl. 10.15 Kim Legarth
Dansk Missionsråds efterårskollekt

27. 17. søndag e. trinitatis
(Luk. 14,1-11)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Høstgudstjeneste
Blå Kors & KFUM´s Soldatermission

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

Alle adventssøndage samles
ind til Præsternes Julehjælp.

OKTOBER
4. 18. søndag e. trinitatis
(Matt. 22,34-46)
kl. 10.15 Lili Svinth
5. kl. 19.00 Professor Kurt E. Larsen,
Menighedsfakultetet
11. 19. søndag e. trinitatis
(Mark. 2,1-12)
kl. 10.15 Kim Legarth
Våbenhuskaffe
Indenlandsk Sømandsmission

18. 20. søndag e. trinitatis
(Matt. 22,1-14)
kl. 10.15 Lili Svinth
25. 21. søndag efter trinitatis
(Johs. 4,46-53)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
kl. 14.00 Kim Legarth
Menighedsmøde
KFUM´s sociale arbejde

28. Gud & Mad
Familiegudstjeneste
med fællesspisning.
kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
Alle Helgen
Børnekoret medvirker

NOVEMBER
1. Alle helgens dag
(Matt. 5,1-12)
kl. 10.15 Kim Legarth
Danske Sømands- og udlandskirker

kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen.
Søndre kapel. Kaffe

5. kl. 19.00 Frede Møller, Hinge
Altergangsgudstjeneste.
8. 23. søndag efter trinitatis
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Pilgrimsvandring
15. 24. søndag e. trinitatis
(Matt. 9,18-26)
kl. 10.15 Helle Christiansen
Kirkens Korshær
Kirkefrokost
22. Sidste søndag i kirkeåret
(Matt. 25,31-46)
kl. 10.15 Lili Svinth
kl. 14.00 Cicilie Inge Poulsen
Våbenhuskaffe
Kirkelig forening for Indre Mission

25. Gud & Mad
Familiegudstjeneste
med fællesspisning.
kl. 17.00 Kim Legarth
Korskolen medvirker
Luciaoptog
29. 1. søndag i advent
(Luk. 4,16-30)
kl. 10.15 Kim Legarth

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

6. 2. søndag i advent
(Matt. 25, 1-13)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

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

SEPTEMBER

