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Organist og kantor: Birthe Langdahl 
Tlf. 51 30 50 70. langdahl.birthe@gmail.com
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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:
Holger Skammelsen, Fjordgade 4, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 21 87

Hobro Sogn
nyt fra

Praktiske oplysninger
Der er afholdt det 
årlige syn af kir-
kens ejendomme 

med deltagelse af bygningssagkyndig, 
menighedsrådet, kirkegårdsleder, kir-
ketjener og kordegn. 
Præsteboligerne er nyrenoverede, så 
der var kun små ting, der skal ordnes. 
En del af den mur, der er langs kirke-
gården på Mariagervej, væltede des-
værre i januar på grund af frostskader. 
Det skal der naturligvis gøres noget 
ved. I menighedsrådet arbejder vi på 
at finde den bedste løsning i forbin-
delse med renoveringen af muren. 
Ved kirken ønskes kirketrappen fra 
Vestergade omlagt. Vi har erfaret, at 
der er mange personer, der bruger 
trappen. Så på den baggrund vil vi 
gerne gøre trappen mere brugerven-
lig. 
I kirken har vi en opgave med at få 
udskiftet de hynder, der er på kirke-
bænkene. Stoffet på flere af hynderne 
er i stykker. Grunden til at stoffet 
på hynderne er i stykker er heldig-
vis almindelig slid. Det er dejligt, at 

så mange bruger Hobro kirke, og vi 
udskifter derfor gerne hynderne. 
Oppe ved kirkens orgel ønskes mere 
gulvplads. Der er ikke meget plads til 
kormedlemmerne. Den indretning, 
der er ved orglet, betyder, at kormed-
lemmerne skal stå forskudt for hinan-
den. Det ville give bedre arbejdsvilkår 
for kormedlemmerne, hvis der var 
plads til at stå mere samlet. 
I kirkecenteret ønsker vi nye møb-
ler. Møblerne, der er i kirkecenteret, 
er ca. 30 år gamle, og de møbler ,vi 
har nu, bliver brugt af børnekor, ved 
konfirmandundervisning og til møder 
og foredrag i kirkecenteret. Så der er 
mange forskellige brugere, og deres 
behov er slet ikke ens. Så der mange 
gode grunde til at udskifte møblerne.
Men desværre er vi lige nu nødt til at 
bruge mange penge på den omfug-
ning, som er i gang af den udvendige 
facade på kirken. Så det er økonomi-
en, der kommer til at afgøre hvornår, 
og hvor mange af de nævnte ting, vi 
kan gennemføre.

Menighedsrådets arbejde
Af Holger Skammelsen, formand for menighedsrådet
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I min præstekjole er der to lommer 
– de er fyldt med gamle prædikener, 
kuglepenne og snotpapir, altså gode 
og helt igennem vigtige ting til min 
tjeneste som præst. Men disse ting har 
fået en endnu vigtigere ledsager – en 
sten! Den blev samlet op på ved et 
turiststed, hvor der ellers stod ”Take 
nothing but pictures, leave nothing but 
footprints” (tag intet med dig andet 
end billeder og efterlad intet andet end 
fodaftryk), men jeg måtte have et eller 
andet med mig. Et eller andet, der kun-
ne send mine tanker tilbage til dette 
sted – og videre samle mine tanker i 
bøn for nogle mennesker, der måske er 
døde nu – eller måske er i dybe pinsler.

Vi – en gruppe kristne – havde lige 
stået og sunget et par sange, og de fle-
ste af os havde også bedt. Vi befinder 
os på muslimsk område ikke langt fra 
et land, der er domineret af Al Qaeda, 
men selv dér, i ”fjendeland”, sker der 
ting. En række kristne missionærer 
havde koncentreret sig om landsbyer i 
et bestemt område – og der var sket 
fantastiske ting, der kun kan beskrives 
med ordet ”vækkelse”. Folk havde 
vendt den onde religion ryggen, og 
havde taget imod frelsen i Jesus Kristus. 
Det havde spredt sig så meget, at de 
lokale selv kunne overtage kirkerne, så 
de fleste af de mange missionærer kun-
ne tage hjem. Men ikke alle fik lov til at 
tage fra Al Qaeda-land – en lille familie 
blev taget til fange, en familie med 
børn, endda en lille baby, blev fanget af 
terroristerne. To af børnene blev befri-
et et år efter – man aner ikke noget 
om, hvor resten af familien er, eller om 
de i det hele taget lever endnu.

Vi stod dér i klippeområdet og bad: 
Tak for det fantastiske, der skete netop 
nu – at mørket var ved at blive oplyst, 
at livet og kærligheden var ved at sejre. 
En bøn for denne familie – for deres 

En sten i lommen
Af sognepræst Kim Legarth

arbejde, hvor de var netop nu, og for 
… ja, at familien må blive genforenet.

Det her var et fantastisk tidspunkt 
– solen bagte ned over os, havet skvul-
pede, vi havde lige set noget i havet, 
som måtte være en rokke – og vi var 
forenet i bøn. Dette øjeblik står kniv-
skarpt lige nu, men hvad om et halvt 
år – to år… hvad da? Jeg måtte have et 
eller andet, der kunne fastholde mine 
tanker omkring dette øjeblik og om 
disse kristne. 

På vej væk vendte jeg mig om, løfte-
de hænderne i retningen af det pågæl-
dende land: ”Herren velsigne dig og 
bevare dig. Herren lade sig ansigt lyse 
over dig og være dig nådig. Herren løf-
te sit ansigt mod dig, og give dig fred” 
– og under korstegnet ”i Faderens og 
Sønnens og Helligåndens navn. Amen”. 
Og da bøjede jeg mig ned og samlede 
en sten op – en støvet sten, en ud af 
mange… men fra det tidspunkt af var 
det min forbindelse til dette sted. Min 
bede-sten – min reminder, der holder 
mine tanker fast på bøn for den for-

fulgte kirke, naturligvis især disse kon-
krete mennesker i dette konkrete land 
– men også den forfulgte kirke i hele 
verden. Når jeg tænder mikrofonen, 
før en gudstjeneste, og jeg mærker ste-
nen – så fare mine tanker af sted: ”den 
forfulgte kirke”. Når jeg står for alteret 
og støder imod og kan mærke stenen 
– ”den forfulgte kirke”. Når jeg griber 
ned efter et stykke snotpapir og ram-
mer stenen – ”den forfulgte kirke”.

Jeg håber, at denne lille sten må 
levendegøre tankerne om mine med-
kristnes lidelse og samle min bøn – at 
deres vidnesbyrd må være stærkere 
end hadets vidnesbyrd. At jeg ikke må 
glemme dem – og at den forfulgte 
kirke må være med ved hver eneste 
gudstjeneste, hvor jeg er præst.

Ja, det skal vi alle – tænke og bede 
for vores medkristne. Der står i 
Hebræerbrevet: ”Husk på dem, der 
er i fangenskab, som om I var deres 
medfanger, og på dem, der mishandles, 
så sandt som I også selv har en krop” 
(Hebr. 13:3)
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Så nærmer 
slutningen for 
mit praktik-
forløb sig. Fra 
februar til juni 
har jeg rendt 
i hælene på 
præster og 
ansatte ved 
Hobro Kirke, 
som en del af 
mit studium. 

Jeg vil gerne sige tak til alle, som har givet 
sig tid og plads til mig og mine spørgsmål. 
En tak og et tillykke skal lyde til alle årets 
konfirmander, som jeg har haft en del 
kontakt med. Desuden vil jeg specielt 
takke deltagerne til babysalmesang, for at 

bidrage til min opgave, og minikonfirman-
derne, for at give mig nogle rigtig gode 
minder med videre. 

En særlig tak skal lyde til menigheds-
rådet og de ansatte, som har taget rigtig 
godt imod mig og lukket mig ind i deres 
hverdag i og omkring kirken. Selvfølgelig 
er jeg også taknemmelige overfor præ-
sterne, som har taget mig under deres 
vinger og lært mig meget omkring mit 
fremtidige job og givet mig inspiration til 
mit arbejde mange år frem i tiden. 

Tak til hele menigheden, som har taget 
rigtig godt imod mig og bakket mig op 
bl.a. med sogneindsamlingen. Tak til dem, 
som jeg ikke fik nævnt, og jeg ønsker byen 
og kirken alt det bedste fremover. 

Praktikant Jacob Haukedal Nielsen

Sogneindsamling 
2013

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsam-
ling 2013 fandt sted den 10. marts fra 
Kirkecenteret. På trods af regn og blæst 
bevægede 66 frivillige indsamlere sig 
ud i sognet. Småvåde vendte de tilbage 
med 22.848,50kr., hvilket er det største 
indsamlede beløb i Hobro sogn. 

Der skal lyde en stor tak til alle, som 
både økonomisk og praktisk støttede 
indsamlingen. Også flere af byens butik-
ker støttede op om indsamlingen, og til 
dem skal der også lyde en tak. 

Den nationale indsamling indbragte i 
alt ca. 13,5 mio. kr.  

Tak for den gode indsats.
Indsamlings leder 

Jacob Haukedal Nielsen

Farvel og tak
Af praktikant Jacob Haukedal Bak Nielsen

Minikonfirmander…
Af sognepræst Kim Legarth

… er noget af det bedste, der er opfun-
det i kirken i de sidste 25 år! Enkelt og 
alligevel genialt! Og når vi så har været så 
beriget, at vi i Hobro havde 16 skønne 
og engagerede børn, der mødte op og 
spredte liv og glæde i kirke og kirkecenter, 
så kan det ikke være bedre. Så igen: Tak 
til jer! !
Ja, for det er virkelig enkelt! En gang om 
ugen i 2-3 måneder kørte en bus rundt 
og hentede de dejlige børn fra 3. klas-
ser på Bymarksskolen og Friskolen. Vi 
begyndte i kirken, hvor vores organist 
Winni Steinicke, sad ved klaveret og sang 
og spillede med os. I år var vi så heldige, 
at vi havde en præstepraktikant med os 

under hele forløbet, Jacob Haukedal, så 
det var ikke bare mig, Kim Legarth, en af 
sognepræsterne, der skulle fortælle. Og 
så bliver det jo lidt mere spændende med 
afveksling.
Og der blev fortalt – og ikke mindst 
spurgt – sikke en spørgelyst, hvor vi kom 
rundt om flere forskellige ting, end man 
kan forestille sig. Intet spørgsmål er for 
mærkeligt, når man er minikonfirmand.
Og efter sang, spørgsmål og trosbeken-
delse gik turen ned til Kirkecenteret, hvor 
vores kirketjener havde fundet boller og 
saftevand. Dér var der så også ofte en 
aktivitet, der havde at gøre med det, der 
blev fortalt om i kirken. Så der er blevet 

leget med trylledej, bagt alterbrød, tegnet 
og meget mere. Og så var tiden gået og 
de små blev igen hentet af bussen. Tak for 
i dag.
Vi har svært ved at tro, at vi nogensinde 
får et hold, der er så godt som dette 
hold, vi sagde farvel til søndag før påske. 
MEEEN vi kan jo altid have lov at håbe, 
for vi starter et nyt hold op i det nye sko-
leår. Så hold øjnene åbne. Pludselig ligger 
der en invitation i en taske hos dit barn 
eller barnebarn, hvis det skal til at gå i 3. 
klasse. Det kommer ikke til at gå stille af 
sig.

FOTO: ARNE KVIST FOTO: ARNE KVIST
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Nye netværk
Af sognepræst Kim Legarth

Du ved, hvordan det er gå i biografen. Du 
ved, hvordan det er at gå ned til havnen 
og nyde stemningen og måske en is. Du 
ved, hvordan det er at spise på restau-
rant. Du ved, hvordan det er at sidde og 
snakke over en kop kaffe – vende dagens 
små og store begivenheder. Kort sagt: 
Du ved, hvordan det er at leve et ganske 
almindeligt liv. Ikke alle har det som dig. 
Alkohol og narko ødelægger ikke bare 
kroppen, men ødelægger folks evne, lyst 
og mulighed for at have et almindeligt 
liv med almindelige omgangsformer. De 
ved ikke, hvordan det er at sidde på en 
restaurant… hvordan gør man lige? De 
får sig ikke taget sammen til at gå en tur 
langs fjorden.

Blå Kors starter et tilbud op, der hed-
der Nye netværk – og det handler netop 
om at give disse mennesker redskaberne 
til at få et nyt netværk, der ikke er præget 
af misbrug, men af et socialt fællesskab. 
Er du vant til at leve et normalt liv – har 
du lyst til at give andre samme kærlighed 
til hverdagen, som du selv har – så er der 
brug for dig.

Du skal ikke være terapeut, du skal ikke 
være behandler og heller ikke madmor 
(M/K). Du skal være medmenneske, der 
vil være sammen med et andet menneske. 
Du skal ikke være det nye netværk – men 
giver oplevelser og redskaber til folk, så de 
selv kan skabe nye netværk. Du skal give 
disse folk en god grund til at gå ud af deres 
lejlighed og leve livet også dér.

Du kommer til at indgå i et godt fæl-
lesskab, så du ikke står alene med noget, 
men hvor I kan hjælpe og støtte hinan-
den, ja, bare have det godt med hinan-
den. Og du får forskellige kurser, hvis du 
ønsker det, så du får det, som du måtte 
finde er nødvendigt for at være med.

Har det vakt bare en smule inte-
resse? Så gå ind på www.nyenetvaerk.
dk – og/eller kontakt Projektleder Lisbeth 
Andreassen Ryelund på  30 93 91 05 eller 
mail: lar@blaakors.dk 

Men pas på… du kan risikere ikke 
bare selv at få nye netværk, men endda få 
nye venner.

Babysalmesang 2013
Af sognepræst Anja Mindstruplund

I foråret har vi igen sunget, danset, raslet, 
viftet og vugget sammen med en flok gla-
de babyer og deres mødre. Engang i mel-
lem har vi heldigvis også haft en far med! 
Musikpædagog Lotte Føns har gennem et 
nøje sammensat program, formået at få 
såvel babyer som forældre til at bruge alle 
sanser. Det har været en fornøjelse at se, 
hvordan babyerne udvikler sig og at se, 
hvor optaget og interesseret de er i leg, 
musik og sang - og hinanden!

Babysalmesang har nu fundet sted i 
Hobro kirke de seneste tre år. Det er min 
opfattelse, at mange har været rigtig glade 
for tiltaget, og derfor vil vi fortsætte til 
efteråret igen. Man vil kunne se nærmere 
i næste kirkeblad, og i dagspressen senere 
på sommeren. 

Randi Christensen har deltaget sam-
men med sin lille datter. Randi skriver om 
arrangementet: 

“Jeg har været rigtig glad for at gå til 
babysalmesang med min datter Lærke. Det 
er tydeligt, at hun nyder at være i kirkerum-
met, hvor lyset og musikken er helt specielt. 
Det har været dejligt, som forælder, at få 
inspiration til sanglege osv, som sagtens 
kan tages med hjem. Jeg tror, det har været 
godt for Lærke at være med, og hun er altid 
meget træt bagefter, så der også bliver tid 

til en lur til mig, og det er jo også en god 
gevinst! “

Ditte Kajgaard, har deltaget sammen 
med sin søn. Ditte skriver:

“Babysalmesang har været et af ugens 
hyggeligste arrangementer i min barsel. 
Børnene nyder musikken, sangene, legene 
samt selskabet med mor eller far og andre 
babyer. At vi samles i kirken er et plus - 
smukke omgivelser, god lyd og en nærvær 
og ro, der er svær at f inde andre steder.  En 
skøn måde at være sammen med sit barn 
på! Desuden er det en god måde at møde 
andre forældre på.”

Vi håber endnu flere forældre frem-
over vil bliver glade for babysalmesang. 
Jeg glæder mig over, at så mange indtil nu 
har taget imod tilbuddet om at være sam-
men med sit barn om musik, sang og leg 
i vores dejlige kirkerum, hvor der er en 
masse at se på, og hvor akkustikken egner 
sig godt til at lege med lyde og forskellige 
musikinstrumenter. Det er altid en fornø-
jelse at se babyernes glæde og forundring 
over alle de nye indtryk, de får. Deres 
sanser skærpes, og det siges, at deres 
koncentration styrkes.

Vi håber igen at kunne byde forældre 
og babyer velkommen til en ny omgang 
babysalmesang senere på året.
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Koncerter 
i Hobro Kirke:

Lørdag den 1. juni kl. 11.00: 
Hobro Kirkes Børnekor synger korsatser af 
bl.a. C.E.F. Weyse, César Franck, og John 
Rutter. Koret dirigeres af Winni Steinicke.

Lørdag den 3. august kl. 11.00: 
Jens Astrup spiller værker for soloviolin af J. 
S. Bach og G. Ph. Telemann. Jens Astrup har 
været ansat i Aarhus Symfoniorkester siden 
1997. Ved siden af sit virke som ”moderne” 
violinist, har han i de sidste 15 år beskæftiget 
sig indgående med barokmusikken, bl.a. i 
Concerto Copenhagen. Han tog i 2001 initia-
tiv til dannelsen af, og var i årene 2001-2006 
1. violinist og administrativ leder af, Ensemble 
Zimmermann.  I 2010 dannede Jens Astrup, 
sammen med andre aarhusianske barokmusi-
kere, BaroqueAros. Ensemblet har givet kon-
certer i bl.a. Aarhus Domkirke og Symfonisk 
Sal i 2012 og er to gange blevet transmitterret 
af Danmarks Radio.

Lørdag den 7. september kl. 11.00: 
Trompetist Henrik Lützen og organist Birthe 
Langdahl. Henrik Lützen er uddannet klassisk 
trompetist fra Nordjysk Musikkonservatorium 
i Aalborg. Hans mangeårige musikalske virke 
tæller erfaringer fra både små ensembler, 
brass bands og big bands. Det har givet 
ham en musikalsk alsidighed, der spænder 
fra barok og renæssance over klassisk og ny 
kompositionsmusik, til populærmusik og jazz. 
Birthe Langdahl er uddannet på Det Jyske 
Musikkonservatorium, og har siden 2002 
været ansat ved Hobro Kirke

Hobro Kirkes Korskole er for piger og 
drenge fra 3. klasse og opefter.

Introduktionsmøde
for sangere og forældre

onsdag den 4. september, 
kl. 17.00-17.30

i Hobro Kirkecenter

Evt. spørgsmål til
Organist Winni Steinicke 

på tlf. 6163 0977

Det mangeårige kormedlem, Ditte Mølgaard, 
forlader denne sommer Hobro kirkekor for at 
fortsætte sin musikalske karriere. Hun er opta-
get på Musikkonservatoriet i Århus, hvor hun 
skal uddanne sig inden for klassisk sang. 
Ditte skriver om sin tid ved Hobro kirke:
Noget af det, jeg synes, der er skønt ved at synge 
i kor, er, at man er sammen om at skabe musik. 

Det er et eller andet sted lidt det samme 
som at spille håndbold eller fodbold, det er en 
holdsport, hvor man er ”nødt at spille sammen” 
for at få det til at virke.

Da jeg, for ca. elleve år siden, startede i 
Hobro Kirkes Børnekor, havde jeg ikke forstillet 
mig, hvor stor en betydning dette ville få. Man 
kan vel sige, at min musikalske rejse startede her. 

Efter ca. halvandet år i Børnekoret, var jeg så 
heldig at komme i Kirkekoret, og der begyndte 
min interesse for den klassiske musik for alvor at 
vokse. Jeg fandt det fascinerende, at musik, der 
var skrevet for flere hundrede år siden, stadig 
kunne være aktuelt og fortælle en masse smukke 
historier. 

Mine år i koret har budt på utrolig mange 
sjove og spændende oplevelser, lige fra overnat-
ning i kirkecentret, koncerter, masterclass med 
King Singers, til cd indspilninger. At der har været 
sådanne projekter har gjort, at der var noget at 
se og arbejde sig frem til, og har i hvert fald give 
mig en følelse af, at udvikle mig musikalsk. En 
stor tak skal lyde til Birthe Langdahl og Winni 
Steinicke for disse oplevelser, samt for altid at 

Korist Ditte Mølgaard rejser videre
Af sognepræst Anja Mindstruplund

være klar med en hjælpende hånd. Jeg har på 
mange måde følt mig utrolig privilegeret over at 
have jer ved min side – af hjertet tak! 

En stor tak skal også lyde til Eva Degn 
Thomsen. Jeg har på intet tidspunkt fortrudt, at 
jeg fugte din anbefaling om at starte til kor. Det 
har givet mig mange gode stunder.

Jeg har alt i alt være glad for at spille med på 
holdet - Hobro Kirkes kor, og har fået en rigtig 
god bagage, som jeg kan tage med mig videre 
ud på min musikalske rejse.

Vi, omkring Hobro kirke, vil gerne sige tak 
for den store indsats, Ditte har ydet gennem 
tiden, både i Kirkekoret og som afløser for 
kordegnene ved gudstjenester. Vi ønsker Ditte 
held og lykke i fremtiden, og glæder os til at 
følge hende på den musikalske rejse.

Hobro Kirkes Korskole optager nye medlemmer
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Redaktion: 
Lili Bøgh Svinth, Anja Mindstruplund, 
Bent Reuss Schmidt (ansvarsh.), Annie Ruberg 
Nielsen og Inger Laustsen.

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 Missionshus 
www.hobro-im.dk

JUNI
Tirsdag den 4. Aktuel aften ved MF ś 

fakultetsleder, cand.theol. Jørn Henrik 
Olesen, Aarhus.

Den 7-8. Indre Missions årsmøde i Skjern
Tirsdag den 11. Møde ved tidligere 

rejsesekretær Arne Olesen, Fredericia. 
Bedemøde kl. 19,00

Tirsdag den 18. Bibelkredse.
Onsdag den 19. Kl: 14,30. 

Eftermiddagsmøde ved seniorkonsulent 
Poul Erik Hansen, Farsø

Tirsdag den 25. Møde ved missionær 
Per Dyrholm, Skarrild.

JULI
Bibelcamping i Hadsund fra fredag den 

12 til og med fredag den 19 juli.

AUgUST
Tirsdag den 6. Møde ved Pia Vestergård, 

Randers.
Tirsdag den 13. Møde ved Niels Holm 

Larsen, Hinnerup.
Tirsdag den 20. Møde ved Hans Jørgen 

Hedegård, Blåhøj.
Mandag den 26. Kredsgeneralforsamling
Tirsdag den 27. Bibelkredse
Onsdag den 28. kl. 14,30. Eftermiddags-

møde ved Vagn Andersen, Holstebro

SEPTEMBER
Den 3-4.  Husmoderstævne i Haverslev 

kirkecenter.

Hvor intet andet er nævnt,
er møderne i Hobro Missionshus kl. 19.30

Hobro Kirke, arkitekt Michael Gottlieb 
Bindesbøll, blev indviet 31. oktober 1852, og 
gennemgik senest en omfattende indvendig 
restaurering i 1993-94, men også teglfacaden, 
herunder bl.a. murtinderne blev gennemgået 
og repareret i nødvendigt omfang. Udvendigt 
var det især tagværk og tagdækning, der stod 
for i forbindelse med restaureringsarbejdet 
dengang.

Vi – FJORDEN arkitekter blev for et par år 
siden kontaktet af menighedsrådet ved Hobro 
Kirke, om vi kunne bistå med rådgivning i for-
bindelse med en restaurering/facade-vedlige-
holdelse af kirkens teglstensfacader, herunder 
bygningens karakteristiske murtinder.

Teglfacaderne er karakteristiske ved deres 
vekslen mellem røde og gule murstensbånd, 
som for nyligt i en artikel i Nordjyske blev 
benævnt som ”kiksekagen smuldrer”.

Ved en nærmere detaljeret registrering af 
facadernes tilstand, blev det konstateret, at det 
er syd - og vest facaden, der har det største 
omfang af skader på mørtelfuger og teglsten. 
På de øvrige facader, inkl. tårnet, er der tillige 
registreret samme skader, men de vurderes at 
kunne vente nogle år.

Med specialrådgivning fra Center for 
Bygningsbevaring, Raadvad Centret, blev der 
udarbejdet en tilstandsrapport, som efterføl-
gende er grundlaget for de restaureringsarbej-
der, der er igangsat i år, med forventet afleve-
ring inden sommerferien.

Facaderestaurering 2013

Udbudsmaterialet har tillige været til udta-
lelse hos den Kgl. Bygningsinspektør samt 
Nationalmuseet, inden restaureringsarbejdet 
blev iværksat.

Optimalt for de igangværende facadearbej-
der, er en byggeperiode, uden for meget nat-
tefrost, samt en byggeperiode uden for meget 
høj og direkte sol påvirkning. Byggeperioden 
fra primo april til ultimo juni er således optimal 
for de igangsatte arbejder.

Stilladsopstillingen blev påbegyndt tirs-
dag efter påske i år, og som kirketjener Erik 
Bjerregaard kunne erindre, blev restaurerings-
arbejdet i 1993-94 tillige påbegyndt tirsdag 
efter påske.

Restaureringsarbejdet omfatter, udover 
udskiftning af dårlige teglsten og dårlige mør-
telfuger, en afvaskning af teglfacaderne, således 
at de eksisterende teglsten og fuger gøres lidt 
rene, så ”patineres” nye teglsten og mørtel-
fuger via den vaskevand, som løber ned over 
facaden.

Teglstenen på vestfacaden har en del skader 
i teglstenens glødeskal (yderste flade i teglste-
nen). Facaden efterbehandles, efter anvisning 
fra Raadvad centret, med kalkvand for at styrke 
tegloverfladen.

Endelig udskiftes gummifugerne om skibets 
vinduer, således disse udføres i mørtel på stop-
værk.

På tegnestuen er vi glade for at være arki-
tekter på vedligeholdelsen af et af byens kleno-
dier, og vi, FJORDEN arkitekter, går til opgaven 
med ydmyghed og respekt for Hobro Kirkes 
arkitektur og historie, som det fine bygværk 
kirken er.

Hauge Bjerre Nielsen
Arkitekt maa

FJORDEN arkitekter maa 
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gudstjenester

JUNI

 2. 1. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 16,19-31) 
  kl. 10.15 Lili Svinth 
  Sankt Lukas Stiftelsen

 9. 2. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 14,16-24)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund 

16.  3. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 15,1-10)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund 

 23. 4. søndag efter trinitatis 
   (Luk. 6,36-42)   
  kl. 10.15 Kim Legarth

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

JULI

 7. 6. søndag efter trinitatis 
  (Matt. 5,20-26)
  kl. 10.15 Lili Svinth

 14. 7. søndag efter trinitatis 
        (Luk. 19,1-10)
  kl. 10.15 Kim Legarth

 21. 8. søndag efter trinitatis 
  (Matt. 7,15-21)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund
 
 28. 9. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 16,1-9)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund

AUgUST

 4. 10. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 19,41-48)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund 
  Århus Diakonhøjskole
 11. 11. søndag efter trinitatis  
  (Luk. 18,9-14) 
  kl. 10.15 Lili Svinth  

 18. 12. søndag efter trinitatis
  (Mark. 7,31-37)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  Kirkeligt Samfunds Arbejde 
  i Sydslesvig

 25. 13. søndag efter trinitatis
   (Luk. 10,23-37)
  kl. 10.15 Lili Svinth
  Den Danske Diakonissestiftelse

SEPTEMBER

 1. 14. søndag efter trinitatis
  (Luk. 17,11-19)
  kl. 10.15 Anja Mindstruplund
  kl. 19.30 Lili Svinth

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


