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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: 
Anja Mindstruplund 
Mariagervej 42a, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 25 23. acm@km.dk
Træffes ikke mandag.

Kordegnekontoret: 
Søndergade 3,  9500 Hobro. Tlf. 98 52  07 63.
hobrosogn@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: Anna Mette Bladt.
ambl@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: Erik Bjerregaard
Tlf. 20 12 07 63. erik86@live.dk

Kirketjener: Ghita Steffensen 
Tlf. 61 63 09 76. ghitakaagsteffensen@gmail.com

Formand for menighedsrådet:
Birgit Jacobsen, Søndertoften 56, 9500 Hobro
Tlf. 98 52 46 44. bsj@os.dk

Hobro Sogn
nyt fra

Praktiske oplysninger
I skrivende stund 
er der et par uger 
til tirsdag den 13. 

november, den dag hvor der er ”Valg 
til Menighedsrådet”, og når dette blad 
læses, er valget afgjort. Forhåbentlig 
kan selve valgresultatet lige nå at kom-
me med i bladet.
Vi har netop afholdt det sidste menig-
hedsrådsmøde i det nuværende 
menighedsråds funktionsperiode. På 
det næste menighedsrådsmøde skal 
det kommende råd konstituere sig, så 
det er parat til at tiltræde 1. søndag i 
advent. Resultatet af denne konstitue-
ring, kan ikke nå at komme med i det-
te blad, så det vil blive offentliggjort 
på hjemmesiden www.hobrokirke.
dk , og det vil blive bekendtgjort ved 
gudstjenesterne 1. søndag i advent. 
Spændende er det med et afstem-
ningsvalg, hvem kommer ind, og hvem 
bliver ikke valgt. Med sikkerhed ved 
vi dog, at det bliver et andet råd, og 
med sikkerhed ved vi, at vi er fem, der 
ikke genopstiller.
Under alle omstændigheder vil jeg 
gerne her benytte lejligheden til at 

takke det afgående Menighedsråd for 
godt samarbejde i den forløbne perio-
de. Det har været en meget spænden-
de periode, med to gange præstevalg, 
samt et par kordegneansættelser. Vi 
har renoveret præstebolig, og taget 
beslutning om renovering af kirkens 
murværk, som påbegyndes til foråret. 
Dette blot for at nævne nogle af de 
opgaver, som ikke nødvendigvis hører 
med i hver periode. 
Jeg selv er en af dem, der ikke længe-
re er med. Efter 28 år i menighedsrå-
det, synes jeg, det er tiden at stoppe. 
Jeg har været rigtig glad for dette 
arbejde. Det har været spændende år, 
hvor jeg har haft lejlighed til at være 
med i alle de forskellige opgaver, som 
et Menighedsråd kan komme til at 
beskæftige sig med.
Det er mange år og derfor skal der 
også fra mig lyde en hel speciel tak til 
personalet ved kirke og kirkegårde. 
Jeg har været rigtig glad for samar-
bejdet med jer. Jeg ønsker for jer - og 
for sognet, at vi får et godt og vel-
fungerende menighedsråd, jeres nye 
arbejdsgiver. 

Menighedsrådets arbejde
Af Birgit Jacobsen, formand for menighedsrådet indtil 1. søndag i advent.
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Københavns biskop, Skov Jakobsen, har 
skrevet følgende: 
”Gud blev menneske og verden er nu 
blevet det sted hvor håbet altid fødes. 
Vi sidder ikke tilbage med vore kolde 
ord eller vore afstumpede og vrede 
udfald mod andre. Vi er ikke blevet 
efterladt i en verden hvor sætningerne 
slutter med ordene: ”politisk nødven-
dighed”, ”økonomisk nødvendighed” 
og ”militær nødvendighed”.
Jesus er blevet født og Han bliver ord 
og menneskeliv og forvandler vores 
liv og vores ord. Ikke så snart var han 
født, inden magten greb efter ham.”

”Gud blev menneske og verden er nu 
blevet det sted hvor håbet altid fødes”. 
Det er det fantastiske budskab i den 
jul, vi står over for at fejre.
Nu medens denne artikel skrives, har 
superstormen Sandy netop hærget 
Caribien og den nordamerikanske 
østkyst; Syrien har haft en kort våben-
hvile, hvor ”kun” 500 blev dræbt; 
arbejdsløsheden i Danmark er meget 
stor, og alle kender en eller flere, der 
søger arbejde på fuld kraft – og får det 
ene afslag efter det andet. Og ensom-
hed og sorg rammer som altid mange.

- Og så er der alligevel lys i mørket. Vi 
er her, hvor håbet fødes - på trods.

Som Skov Jakobsen formulerer det, 
så greb magten efter barnet Jesus, så 
snart han var født. Og alligevel har vi 
altså fundet håb i ham.
Det lyder selvmodsigende, men i Jesus 
Kristus kom Gud selv til os og gik ind i 
kampen for os mod mørket.
Det er klart, at i vort dagligliv bliver vi 
styret af alle de ydre magter: økonomi, 

Dér, hvor håbet altid fødes
 Af sognepræst Lili Bøgh Svinth

politik – alle disse ”nødvendigheder”, 
som vi i et kompliceret samfund som 
vort ikke kan gennemskue, og som vi 
derfor har det med at overlade til ”eks-
perterne”.
Men vi har altså også en anden virke-
lighed: vi har troen på Jesus Kristus. 
Barnet i krybben, det barn, der blev 
til en mand, der bragte os Guds Ord, 
Guds tilgivelse og Guds kærlighed - og 
som derfor blev forfulgt. (Datidens 
”eksperter” så det som en nødvendig-
hed at komme ham til livs.)
Men Jesus Kristus var også den, der 
med sin sejr over døden fratog magten 
sin magt.
Dermed blev Guds lys tændt i vort 
mørke. Og det lys og det håb kan vi 
bringe med os tilbage i den dagligdag, 
hvor vor største trussel er ”nødvendig-
hedens magt”, fordi den fratager os vor 

menneskelighed. 
Men med Guds lys blev håbet tændt 
i vore hjerter – og derfor kan vi tage 
Grundtvigs ord til os:
Frygt ej for, hvad verden kalder
sin nødvendighed af stål!
Anderledes dejlig falder
ord på Himlens tungemål,
dens nødvendighed herneden
det er netop kærligheden. 
(DDS 710 v.6)

Den kærlighed kom til os  ved Jesu 
fødsel Julenat:
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.
(DDS 117 v. 2) 

Glædelig og velsignet jul!
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Menighedsrådsvalget 2012 
i Hobro Sogn

Salme nr. DDS 98
Det var ikke en nat som de andre

1
Det var ikke en nat som de andre,
thi al skabningen holdt på sit vejr
og så engle i tusindvis vandre
rundt på jorden med stjernernes skær.
Denne nat blev et lyshav i tiden,
den har lyst gennem slægterne siden,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

2
Det var ikke en himmel som andre,
den blev åbnet af lys og af lyd,
man så stjerner bevæges og vandre
imod Betlehem, landet mod syd,
så at hyrderne glemte at fryse,
i Guds billede måtte de lyse,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

3
Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.

4
Det var ikke en herre som andre,
han fik ikke i herberget rum,
måtte husvild imellem os vandre,
til sin offerbænk førtes han stum,
i den fremmedes grav blev han fange.
I hans hus er der plads til de mange,
han er Gud, han er menneskets lys.

5
Det er ikke et ord som de andre,
det kan styrte selv dødens tyran,
det er lyset, hvorved vi skal vandre
gennem mørket til morgenens land.
Dette ord blev et lyshav i tiden,
det har lyst gennem slægterne siden,
det er Gud, det er menneskets lys.

Johannes Johansen 1977.

”Danskernes tro - om den verden vi skal være kirke i” - 
Foredrag ved Generalsekretær i Kirkefondet 
Morten Skrubbeltrang i Hobro Kirkecenter 
d. 16.januar kl. 19.30.

Foredraget handler om danskernes tro. Der 
er masser af tro blandt danskerne og 4 ud af 5 
betragter sig selv som troende. Men danskernes 
tro har bare ikke meget at gøre med kirkens tro. 
Langt de fleste danskere er stadig medlem af fol-
kekirken, men ikke fordi det har nogen betydning 
for deres tro. Hvad er det egentlig for en verden, 
vi i dag skal være kirke i, og hvad betyder virkelig-
heden, for måden vi tænker kirke på ? Hvis vi skal 
være vedkommende og relevant kirke, så kræver 
det, at vi sikrer, at kirkelighed rimer på virkelighed 
– også i praksis.

Stemmeprocenten 
blev 12,2 %.
Følgende 13 blev valgt til 
menighedsrådet i nævnte 
rækkefølge: 
Holger Skammelsen, 
Ritta Ringgaard, 
Torben Bach Holm, 
Inger Laustsen,
Annie Ruberg Nielsen, 

Karin Nyvang, 
Ole Bent Larsen,
Ulla Thomsen, 
Lissa Spanggaard, 
Frede Møller, 
Jens Peder Pedersen, 
Thorkild Valgreen Hansen 
og Bent Reuss Schmidt.
Se personlige stemmetal 
og stedfortrædere på: 
www.hobrokirke.dk
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Konfirmationer 2014 og 2015 - Forsøg med faste konfirmationsdatoer
 Af sognepræst Lili Bøgh Svinth

Gennem mange år har det været et 
ønske fra konfirmandforældre, at vi her 
i Hobro kunne have faste konfirmati-
onsdatoer – i lighed med omegnssog-
nene.
Det er imidlertid et større puslespil 
p.g.a. de mange 7.-klasser, og proble-
met er ikke blevet mindre ved den 
nye skolestruktur, hvor der er børn fra 
mange sogne i hver klasse. 
Det er derfor ikke let at tilgodese alle, 
men vi gør vort bedste, så bær over 
med os.
Vi laver nu en forsøgsordning, som kun 
gælder for konfirmationerne 2014 og 
2015.
Allerede nu ser vi problemer (og jeg 
mener problemer, ikke bare ”udfor-
dringer”), men vi prøver hen ad vejen 
at få samlet de løse ender.

Det system, vi prøvekører, betyder, at 
vi deler byen op i fire dele (delt af den 
gamle hovedvej øst/vest og af fjorden/
åen/Vester fjord nord/syd). 

NV: 
Aalborgvej/Hostrupvej og vest herfor. 
Mod syd til Vester Fjord/Onsild Å

NØ:
Øst for Aalborgvej/Hostrupvej.
Mod syd til Mariager Fjord 

SV:
Brogade/Randersvej og vest herfor.
Mod nord til Vester Fjord/Onsild Å

SØ:
Øst for Brogade/Randersvej
Mod nord til Mariager Fjord.

Når man har fundet den bydel, man 
hører til, går man derefter ind i neden-
stående og finder konfirmationsdatoen.

Konfirmander fra  NV-Hobro:  
søndag før Bededag

konfirmander fra  NØ-Hobro:  
søndag før Bededag

konfirmander fra  SV-Hobro:                             
Bededag

konfirmander fra  SØ-Hobro:
søndag efter Bededag

Hobro Friskole følger NV
Solhvervs Hobro-konfirmander 
konfirmeres efter bopæl
Udensogns boende konfirmander 
kun efter aftale.

Har I spørgsmål er I velkomne til at 
kontakte præsterne.

”Når skæbnen bliver ubærlig”. 
Foredrag ved forfatter og dramaturg 
Anna Kløvedal
i  Hobro Kirkecenter d. 20.febr. kl. 19.30.

I foredraget fortæller Anna Kløvedal om, hvordan hun 
forholder sig til de to begreber, der først ramte hende, 
da hendes datter blev syg: uretfærdighed og menings-
løshed. Dernæst om den nye identitet som et sørgende 
menneske. Om omgivelsernes 
reaktioner i den første tid og 
hvordan forløbet ændrede 
sig, som tiden gik. At miste et 
barn er et livsvilkår, man skal 
leve med resten af sit liv, og 
derfor bliver tilværelsen en 
overvejelse af, hvordan man 
forholder sig til både sine 
egne og andres forventninger.

Sogneindsamling holder flyttedag! 
....men der samles stadig ind...

Indsamlingsdagen er f lyttet 
fra første søndag i marts 
til anden søndag i marts. 
I 2013 bliver indsamlingen 
således: Søndag d. 10. 
marts.
Hobro sogn sender igen 
frivillige indsamlere på 
gaden for at bekæmpe 
sult. Kom og vær med ved 
Folkekirkens Nødhjælps 
årlige sogneindsamling.
Pengene går også i år til 
de fattigste områder i ver-
den, hvor mangel på alle 
basale livsnødvendigheder 
er en realitet, og hvor den 

enkeltes livsgrundlag er 
truet. Så der er stor brug 
for hjælp! 
Vi håber, rigtig mange vil 
bakke op om projektet. 
Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen d. 10.marts 
2013!
Vil man vide mere om 
projektet eller har man 
lyst til at melde sig som 
indsamler, kan man hen-
vende sig til sognepræst 
Anja Mindstruplund på 
tlf. 98 52 2523 eller e-mail: 
ACM@km.dk
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Koncerter 
i Hobro Kirke

Lørdag den 1. december, kl. 16.00: 
Mariagerfjord Kulturskole holder julekoncert 
med deltagelse af elever og lærere.

Mandag den 3. december, kl. 19.30: 
Hobro Bykor synger julekoncert. Det hele diri-
geres af John Pilkington, der er født og opvok-
set i Manchester i England.

Søndag den 16. december, kl. 14.00: 
Kor og organister ved Hobro Kirke laver ”De 
9 læsninger”, der er en forberedelsesgudstje-
neste til julen. Navnet dækker over, at der i 
løbet af musikgudstjenesten læses ni bibeltek-
ster. Bibelteksterne spænder fra skabelsen 
over syndefaldet til profetier om frelseren, 
som skal komme, og slutter med juleevangeli-
ernes beretning om Jesu fødsel. Ud over læs-
ninger vil der være korsang og fællessalmer.

Lørdag den 5. januar kl. 11.00: 
Nytårskoncert med Morten Krogh Mortensen, 
sang og Winni Steinicke, orgel.

Lørdag den 2. februar kl. 11.00: 
Koncert med Kristian Marius Andersen, der er 
organist ved Herning Kirke og akkompagnatør 
for Herning Kirkes Drengekor.

Lørdag den 2. marts kl. 11.00: 
Koncert med det rytmiske kor ”A piece of 
Cake”. Det Vesthimmerlandske kor har 35 
sangere, og det dirigeres af Anne Verdelin.

Danmark Radios Syngelyst-projekt

Der var masser af sang-
glæde samlet i Hobro 
Kirke torsdag den 
20. september, da 80 
dagplejebørn besøgte 
kirken i anledningen 
af Danmark Radios 
Syngelyst-projekt. 
Musikpædagog Lotte 
Føns sang for og lavede 
fagter, så alle børn og 
voksne kunne være 
med. Der blev blandt 
andet sunget kendte 
børnesange som ”Lille 
Peter Edderkop”. 
Børnene sang også salmerne ”I østen stiger solen op” og ”Et barn er født i 
Betlehem”. Der var stor koncentration og indlevelse blandt børnene, og alle 
havde en rigtig fin dag.

Fastelavn 
i Hobro Kirke

Mød op - gerne udklædte - til faste-
lavnsgudstjeneste i Hobro Kirke ved 
Gud og Mad- gudstjenesten onsdag 
den 27. februar kl. 17.00.
Først er der en kort gudstjeneste i 
kirken, og efterfølgende vil vi gå over 
i kirkecenteret og slå katten af tønden 
og hygge os. Siden vil der være fælles-
spisning.
Børn fra kirkens korskole medvirker 
sammen med organist Winni Steinicke 
og sognepræst Anja Mindstruplund

I foråret 2013 vil der atter være baby-
salmesang i Hobro kirke. Musikpædagog 
Lotte Føns vil styre babyer og forældre 
igennem et program, hvor alle sanser 
bliver brugt. Organist Birthe Langdahl 
og en af kirkens præster vil også deltage.
Tilbuddet henvender sig til alle forældre 
og babyer, der har lyst til at være sam-
men om sang, musik, dans og rytmik. 
Det er gratis at deltage.
Babysalmesang finder sted i Hobro kir-
ke på 12 onsdage kl. 10.15 til kl. 11, hvor 
der efterfølgende vil være en kop kaffe/
the for dem, der har tid og lyst.
Forårsholdet starter op d. 20. februar 
2013. 
Tilmelding og spørgsmål rettes til 
Lotte Føns på tlf. 20 82 05 14 - 
mail: lotte@fons.dk

Babysalmesang i 
Hobro kirke 2013
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Redaktion: 
Lili Bøgh Svinth, Anja Mindstruplund, 
Ulla Thomsen, Ritta Ringgaard og 
Inger Laustsen (ansvarsh.)

Tirsdag den 15. Kredsens vinter-
stævne i Nørager ved missionær Henrik 
Dideriksen, Skive

Tirsdag den 22. Soldatervennefest.

Tirsdag den 29. Bibelkreds.

Onsdag den 30. Eftermiddagsmøde kl. 
14.30 ved missionær Niels Nielsen Ans.

FEBRUAR 2013

Tirsdag den 5. Samfundsmøde ved 
pastor Herluf Christensen, Rørbæk.

Tirsdag den 12. Samfundets generalfor-
samling.

Tirsdag den 19. Ydremissionsaften.

Tirsdag den 26. Bibelkreds.

Onsdag den 27. Eftermiddagsmøde kl. 
14.30 ved missionær Tage Grønkjær, 
Thisted.

MARTS 2013

Tirsdag den 5. Samfundsmøde ved Peter 
Kofoed Herbst, 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 opef-
ter mødes i et kristent fællesskab. 
Se programmet på IMU’s hjemmeside 
www.hobro-im.dk  

Møder

Hobro Menighedsråd

Onsdag den 16. januar 2013: 
 Morten Skrubbeltrang, generalsekretær i 

Kirkefondet. ”Danskernes tro – om den 
verden vi skal være kirke i”. 

 Se omtale side 4.

Onsdag den 20. februar 2013: 
Anna Kløvedal, forfatter og dramaturg. 

”Når skæbnen bliver ubærlig”. 
 Se omtale side 5.

Begge møder foregår i Kirkecenteret kl.19.30

Hobro Missionshus 
www.hobro-im.dk

DECEMBER

Tirsdag den 4. Adventsfest ved mis-
sionær Villy Sørensen, Hammel. 
Amerikansk lotteri. Medbring madpakke. 
Bedemøde kl. 19.00 i IMU-lokalet. 

Tirsdag den 11. Før julehygge – en mun-
ter aften!

Onsdag den 12. Eftermiddagsmøde kl. 
14.30 ved Per Weber, Hinnerup. 

Fredag den 28. Julefest ved sognepræst 
Ole Larsen, Aars.

JANUAR 2013 

Søndag den 6. til søndag den 13. 
Evangelisk Alliances Bedeuge.

Højskoleforeningen

Tirsdag den 20. november 2012: 
 Esma Birdi, forfatter og indvandrerkon-

sulent. ”Et liv i to verdener”. 

Mandag den 7. januar 2013: 
 Jesper Moesbøl, tidl. højskoleforstander 

og konsulent i kulturministeriet. 
 ”Identitet og fællesskab belyst ved sange 

i højskolesangbogen”.

Tirsdag den 5. februar 2013: 
 Marianne Qvistorff, foredragsholder. 

”Barn af nazismens Tyskland til interna-
tionalt hotelliv”.

Alle møder foregår i Kirkecenteret kl. 19.30.

I 2013 indbydes der igen til familiegudstje-
nester på en hverdagseftermiddag. Der er 
tale om korte gudstjenester, hvor der er 
taget hensyn til børnene. 
Følgende dage er der gudstjeneste 
kl. 17.00:
Onsdag d. 30. januar
Onsdag d. 27. februar - fastelavns-
gudstjeneste og tøndeslagning
Efter gudstjenesterne er der mulighed 
for at deltage i fælles aftensmåltid i 
Kirkecenteret, hvor mad kan købes for 25 
kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Alle er velkomne.

Gud og Mad
Gudstjeneste og fællesspisning

Mariagerfjord
Kirkehøjskole

Lørdag d.26.januar 2013: 
 Foredrag v. Lektor David Bugge, 
 Århus Universitet.
Kl. 10.00: ”Fortælling, identitet 
 og frelse ”
Kl. 12.45: ”Karen Blixen - at fortælle 
 eller at blive fortalt”
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Gudstjenester

DECEMBER

 2. 1. søndag i advent 
  (Matt. 21,1-9)
   kl. 10.15 Lili Svinth

 9. 2. søndag i advent 
  (Luk. 21,25-36)
  kl. 10.15 Kim Legarth  
 
 16. 3. søndag i advent
  (Matt. 11,2-10)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund
  Børnekoret medvirker
  kl. 14.00 De 9 Læsninger
  Kirkens kor medvirker  

 23. 4. søndag i advent 
  (Joh 1,19-28)
  kl. 10.15 Lili Svinth

 24. Juleaften (Luk. 2,1-14)
  kl. 11.00 Anja Mindstruplund
  Børnekoret medvirker
  kl. 13.00 Lili Svinth  
  Hartmanns juleliturgi 
  kl. 14.30 Lili Svinth
  kl. 16.00 Kim Legarth  

 25.  Juledag (Luk. 2,1-14)
  kl. 10.15  Lili Svinth

 26.  2. Juledag (Matt. 23,34-39)
  kl. 10.15 Kim Legarth  

 30.  Julesøndag (Luk. 2,25-40)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund

JANUAR

 1.  Nytårsdag (Luk. 2,21)
  kl. 10.15 Lili Svinth   
  Indsaml. til Det danske 
  Bibelselskab.

  6. Hellig 3 kongers søndag
  (Matt. 2,1-12)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  Indsaml. til Det danske 
  Bibelselskab

 9. kl. 19.30 Kim Legarth
  Evangelisk Alliance

  13. 1. søndag efter hellig 3 konger  
  (Luk. 2,41-52 / Mark. 10,13-16)
  kl. 10.15 Lili Svinth  
  kl. 19.00 Lili Svinth  
  Spejdergudstjeneste 
  Børnekoret medvirker
 
 20. Sidste søndag efter 
  hellig 3 konger 
   (Matt. 17,1-9)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund
  kl. 14.00 Lili Svinth 
  ”Våbenhuskaffe.”
  Indsaml. til Kirkens Korshær

 27. Septuagesima 
  (Matt. 20,1-16)
  kl. 10.15 Kim Legarth  

 30.  Gud og mad. 
  kl. 17.00 Lili Svinth   
  Familiegudstjeneste 
  og fællesspisning.
  Børnekoret medvirker
  

FEBRUAR

 3. Seksagesima (Mark. 4,1-20)
  kl. 9.00 Kim Legarth
  Morgenkaffe 
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund 
 
 10. Fastelavns søndag 
  (Matt. 3,13-17)
   kl. 10.15 Anja Mindstruplund  
  Indsaml. til Danmarks 
  folkekirkelige søndagsskoler   
 
 17. 1. søndag i fasten (Matt. 4,1-11)
  kl. 10.15 Lili Svinth  
 
 24. 2. søndag i fasten 
  (Matt. 15,21-28)
   kl. 10.15 Kim Legarth   

 27.  Gud og mad. 
  kl. 17.00 Anja Mindstruplund
  Korskolen medvirker.
  Fastelavnsfest med tøndeslagning 
  og fællesspisning.

 

 
MARTS

 3. 3. søndag i fasten (Luk. 11,14-28)
  kl.  9.00 Kim Legarth
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund

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

Bemærk:
Alle adventssøndage samles ind til 
Præsternes Julehjælp, og hele julen samles 
ind til Børnesagens Fællesråd.


