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Nyt fra

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:
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

Menighedsrådets arbejde
Af Holger Skammelsen, formand for menighedsrådet

Efter et veloverstået
valg er medlemmerne så småt ved
at finde deres roller i det nye menighedsråd. En stor del af arbejdet i
menighedsrådet har siden valget drejet sig om at få udvalg og tillidsposter
besat på en, for alle, tilfredsstillende
og demokratisk måde.
Konstitueringen af de lovpligtige
udvalg samt udnævnelse af formand,
næstformand, kirkeværge, kasserer
samt kontaktperson skete på menighedsrådsmødet sidst i november
måned.
Holger Skammelsen blev valgt til formand, Ulla Thomsen fik posten som
næstformand, Jens Peder Pedersen
kirkeværge, Frede Møller kontaktperson, Karin Nyvang Sørensen formand for kirkegårdsudvalget, Ritta
Ringgaard formand for kirke og kirkecenterudvalget, Thorkild Valgreen
Hansen blev formand for præstegårdsudvalget og Torben Bach Holm
blev valgt til kasserer.
Øvrige medlemmer i kirkegårdsudvalget: Jens Peder Pedersen, Bent Reuss
Schmidt, Lissa Spanggaard, Annie
Ruberg Nielsen, Kim Birger Nielsen
Legarth samt Lili Bøgh Svinth.
Øvrige medlemmer i kirke- og kirkecenterudvalget: Thorkild Valgreen
Hansen, Frede Fruergaard Møller, Ole
Bent Larsen, Inger Laustsen og sognets præster.

Øvrige medlemmer i præstegårdsudvalget: Jens Peder Pedersen.
Forretningsudvalget består af 4 faste
medlemmer. Formand, næstformand,
formand for kirkegårdsudvalget, formanden for kirke og kirkecenterudvalget samt sognets tre præster. Efter
behov kan kontaktperson og kasseren
indkaldes til forretningsudvalgsmøder.
Derudover blev der oprettet en række øvrige udvalg.
Mødeudvalg for kirkelige møder:
Formand Torben Bach Holm, Ole
Bent Larsen, Ritta Ringgaard, Lissa
Spanggaard, Annie Ruberg Nielsen og
sognets tre præster.
Kirkebladsudvalget: Formand Bent
Reuss Schmidt, Inger Lausten, Annie
Ruberg og sognets to kvindelige præster.
Korudvalget: Formand Karin Nyvang
Sørensen, Bent Reuss Schmidt, Ulla
Thomsen, Anja Mindstruplund samt
organisterne.
Visionsudvalget: Formand Frede
Fruergaard Møller, Karin Nyvang
Sørensen, Thorkild Valgren
Hansen, Torben Bach Holm, Kim
Birger Nielsen Legarth samt Anja
Mindstruplund.
Som formand håber jeg på et godt
samarbejde med menighedsrådets
og kirkens øvrige ansatte i den kommende valgperiode
Med venlig hilsen
Holger Skammelsen.

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:
Holger Skammelsen, Fjordgade 4, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 21 87
Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.hobrokirke.dk
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Er kirken kun for sjov?
Af sognepræst Anja Mindstruplund

Sådan lød sloganet ved forrige menighedsrådsvalg i 2008. Og det er stadig
et godt spørgsmål. For hvad vil vi med
kirken - og ikke mindst vores lokale
kirke? Hvad skal foregå her? Og hvordan får vi de visioner og ønsker, vi har
for kirken, til at lykkes?
Disse spørgsmål er landets lokale
menighedsråd med til at besvare. For
hvad der skal foregå i vores kirke og
hvordan alle opgaverne i det daglige
prioriteres, struktureres og løses, det
er menighedsrådet med til at bestemme.
Et menighedråd er en slags bestyrelse
for sognemenigheden og er folkekirkens nærdemokrati. Menighedsrådet er
således med til at lede kirken, og med
til at sætte sit præg på livet i sognet.
Menighedsråd vælges for fire år ad
gangen og består af 6-15 medlemmer
samt sognets præster. I de sogne, hvor
der er flere kandidater til menighedsrådet, end der er pladser, afholdes
der “kampvalg”. Sådan var det her i
Hobro efteråret 2012. Det er sognets folkekirkemedlemmer, der vælger
rådets medlemmer, og de har derfor
en direkte indflydelse på rådets sammensætning.
Et nyt menighedsråd er i gang. Fem
“gamle medlemmer” har sagt farvel,
mens fem nye er blevet budt velkommen. Det nye råd er nu i gang med at
finde ud af, hvordan man her i Hobro
vil være kirke.
Menighedsrådet og dets arbejde, som
vi kender det i dag, har egentlig kun
godt og vel 100 år på bagen. Allerede
i 1856 opstod ideen, men det var dog
ganske få sogne, der fik et menighedsråd. Først i 1903 kom der en lov om, at
menighedsråd skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar
1904. I begyndelsen var der bred modstand mod indførelsen af menigheds-

råd af forskellige grunde, bl.a fordi man
var bange for, at folk uden ret meget
viden om kirkelige forhold kom til at
bestemme for meget og dreje kirken
på “gal kurs”. Samtidig måtte kirken
dog heller ikke være for topstyret og
ledet af nogle, der sad for langt væk og
derved ikke havde føling med, hvordan
kirken fungerer på lokalt plan. Således
var ideen om menighedsråd tænkt som
en hjælp til de lokale kirker og livet i
sognene.
Når en person bliver valgt ind i et
menighedsr åd afgiver vedkommende
menighedsrådsløftet. Menigheds
rådsløftet lyder: ”Undertegnede erklærer
herved på ære og samvittighed at ville
udføre det mig betroede hverv i troskab
mod den danske evangelisk-lutherske
folkekirke, så at den kan byde gode vilkår
for den kristne menigheds liv og vækst.”
Og hvad laver et menighedsråd så? Da
ideen om menighedråd opstod, var
det mest tænkt som en medhjælp for
præsten, men i dag er rådets arbejde
langt mere betydelig og omfattende.
Den overordnede ide med rådet er at
give menigheden medindflydelse på,
hvad der foregår i de enkelte kirker, og
ansvaret for kirkens liv og levned kan
således uddellegeres.
Når man sidder i et menighedsråd, er
det ikke kun administrative opgaver,
der skal løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt, og skal bl.a.
sørge for, at der kan holdes gudstjeneste i kirken. Menighedsrådet har også
ledeslesmæssige opgaver og har ansvaret for kirkens budget.
Som udgangspunkt er menighedsrådsarbejdet frivilligt. Dvs. at en række
personer bruger deres kostbare tid på
kirken og det arbejde, der udføres her.
Det er prisværdigt. Og i dag må vi sige:
uden menighed – og uden menighedsråd – ingen kirke.

Ja, uden menighed, er der ingen kirke!
Vi er godt vandt i Hobro. Mange
vælger at bruge kirkens tilbud på den
ene eller den anden måde. Mange
kirkegængere deltager i søndagens
gudstjenester, mange vælger at lade
deres børn døbe og at deltage i fx
babysalmesang. Stadig mange unge
lader sig konfirmere. De fleste bliver
begravet med det, vi kalder gejstelig medvirken – altså får en kirkelig
begravelse eller bisættelse. En del har
interesse for kirkelige aktiviteter, fx
familiegudstjenester. Nogle deltager i
kirkens arrangementer så som sogneaftenerne. Og sådan skulle det gerne
blive ved med at være! Men vi befinder os i et spændingsfelt, hvor vi ikke
kan være sikre på, at det bliver ved at
være sådan. Kirken er eet tilbud og een
mulighed blandt så mange andre. Og
nye tiltag må til, hvis vi skal ramme en
større målgruppe. Men hvor meget og
hvordan?
En konfirmand spurgte mig for flere
år siden: Hvorfor er det kun de ældre,
der går i kirke, er der ikke også noget for
mig? Og dét skulle der sandelig helst
være: Noget for alle i kirken. Her må
man nok konstatere, at det ikke lader
sig gøre at ramme alle med det samme
på en og samme tid, og således erkende, at der må være noget forskelligt
til forskellige menighedsgrupperinger,
hvis vi skal overleve som kirke – også
i fremtiden. Som en kollega udtalte
fornyligt: Vi skal turde satse! Så hvordan
balancerer vi på den knivsæg, hvor
kirkens gamle fine traditioner holdes i
hævd og hvor fornyelse er en naturlig
del? Ja, dét skal vi bl.a. arbejde med i
fremtiden. Præster, menighedsråd og
menighed. For uden menighed, ingen
kirke!! Og arbejdet er vigtigt, for kirken
er IKKE bare for sjov!
Nyt fra Hobro Sogn |
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Det nye menighedsråd
Folkekirkens Nødhjælp
Husstandsindsamling
Hobro Sogn
Søndag d. 10. marts 2013

Fra venstre bagerst: Anja Mindstruplund, Jens Peder Pedersen, Lili Bøgh Svindt,
Thorkild Valgreen Hansen, Bent Reuss Schmidt, Ritta Ringgaard, Annie Ruberg
Nielsen, Karin Nyvang, Lissa Spanggaard og Kim Legarth.
Fra venstre 2. række: Holger Skammelsen, Winni Steinicke, Inger Laustsen og Ulla
Thomsen. Forrest Torben Bach Holm.
Fraværende på billedet er Frede Fruergaard Møller og Ole Bent Larsen.

Praktikant Jacob Haukedal Bak Nielsen
Jeg hedder Jacob
Haukedal
Nielsen. Jeg
er 25 år og
studerer på
kandidaten
i Teologi i
Aarhus med
henblik på
at blive præst. Fra februar til og med
maj er jeg i præstepraktik ved Hobro
Kirke. Da min far bor i byen, har jeg
flere gange været til gudstjenester i
kirken og nyder atmosfæren, der er

omkring kirken.
For at komme ind i dagligdagen i kirken, vil jeg i en kortere periode følge
præsterne rundt, men derudover
kommer jeg til at have flere selvstændige projekter bl.a. sogneindsamlingen
og skole-kirke samarbejdet, hvilket jeg
glæder mig til at gå i gang med.
Jeg glæder mig til at lære jeres sogn at
kende og håber I vil tage godt imod
mig. Og selvfølgelig kan I altid komme
til mig eller til præsterne, hvis I vil vide
mere om mig og mit arbejde i Hobro
Kirke.

Igen i år deltager Hobro sogn i
Folkekirkens Nødhjælps landsdækkende sogneindsamling.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder
med projektet SLUT SULT NU, og
rykker ud overalt i verden, hvor
sult og mangel på alle basale fornødenheder er en kendsgerning.
Her er mad og vand den vigtigste mangel! Fisken i Folkekirkens
Nødhjælps logo symboliserer mad
til verden. Bekæmpelse af sult har
været en kernesag for Folkekirkens
Nødhjælp siden 1922, og i store
dele af verden er det stadigt nødvendigt at bekæmpe sult.
Og der er hårdt brug for din
hjælp! Vi har brug for indsamlere på dagen, hvor vi helst skulle
have dækket hele 40 ruter, for
at nå rundt til alle i Hobro sogn.
Vi mødes i Hobro Kirkecenter kl. 11.30. Vi håber, rigtig
mange vil støtte om om projektet. Der er forfriskninger til alle i
Kirkecenteret, når man kommer
tilbage fra ruten.
Hvis du har lyst til at hjælpe til
med at være indsamler, så kan du
tilmelde dig hos indsamlingsleder
Jacob Haukedal Nielsen tlf. 26 82
52 02 eller på mail: jacob.haukedal@gmail.com ….hos hvem du
også kan høre mere om projektet.
Vel mødt.
Vær med til at gøre en forskel!!!
Nyt fra Hobro Sogn |
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Konfirmationer i Hobro kirke 2013
Søndag d. 21. april 2013 kl. 10.00
v/ sognepræst Lili Svinth
Freja Ravnsbæk Bjærge
Nora Henriette Veng Borup
Martin Mollerup Haun
Lærke Gyldenløve Holm
Jeppe Jakobsen
Mille Marie Jensen
Oliver Nielsen		
Vibe Nelly Poulsen
Bededag d. 26. april 2013 kl. 10.00
v / sognepræst Anja Mindstruplund
Anna Bonde			
Rasmus Lausten Brämer		
Oscar Castel
Aron David Ruban 		
Alexsander Flügel Munch Elfving
Frederik Voldstedlund Hansen
Charlotte Mejlstrup Hymøller
Anders Bay Høgenhav
Christoffer Fredell Jakobsen
Mike Tindal Jakobsen
Søren Tindal Jakobsen		
Tais Jensen
Mads Holm Justesen		
Mikkel Juulsgaard
Alberte Marie Jørgensen		
Nanna Sofie Jørgensen
Katrine Bjerregaard Larsen
Tobias Staurup Lassen
Jakob Asmund Lund Laustsen
Kristine Kudahl Lyngsø
Jacob Løvendal
Julie Ravn Kofod Mortensen
Julie Ziegler Ettrup Nielsen
Patrick Kamp Nielsen
Marc Jonathan Palmhøj Nielsen
Marie Lynge Olesen		
Mathias Plähner

Mikkel Olesen Rasmussen
Sissel Katrine Blicher Sall		
Stine Viktoria Bro Sørensen
Søndag d. 28. april 2013 kl. 9.00
v/ sognepræst Lili Svinth
Mads Peter Balle
Benjamin Pedersen Christensen
Ida Kildegård Christiansen
Elisabeth Liv Egholm
Marie Gade Frederiksen
Emilie Lykke Jensen
Sarah Elisabeth Holt Johansen
Stine Korreborg Johansen
Katrine Kjærgaard
Mads Abildgaard Knudsen
Maria Louise Larsen
Cathrine Neergaard Nielsen
Magnus Krogh Nielsen
Michael Nielsen
Nadia Pedersen
Malte Alexander Schönhoff
Rikke Skjoldborg
Ida Skovmand
Joakim Askgaard Stadsgaard
Frederik Thygesen

Mille Marie Jensen
Anders Theo Lauersen
Amalie Skærlund Mouritsen
Line Rüsz Nielsen
Monique Ullits Olesen
Matilde Lund Poulsen
Mille Lindø Simonsen
Sebastian Bjerre Simonsen
Nanna Tougaard Smed
Emilia Bach Sørensen
Emma Thorsager
Søndag d. 5. maj 2013 kl. 9.00
v/ sognepræst Lili Svinth
Jakob Philip Kreutzer
Mathias Brødslev Petersen
Nadia Hausted Poulsen Sørensen
Pernille Grøndahl Sørensen

Søndag d. 28. april 2013 kl. 11.00
v/ sognepræst Kim Legarth
Anne Meinung Andersen
Liva Claire Smed Andersen
Lola Canibe Andersen
Marcus Lafrenz Bitsch
Amalie Brun
Andreas Kornum Buus
Katrine Hvilsted Christensen
Stine Skovgaard Dinesen
Casper Nørholt Greve
Caroline Hvidbak Holst
Anna Vibe Jensen
Julie Vammen Jensen
FOTO: JENS LYKKE
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Koncerter
i Hobro Kirke
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.

Mandag den 11. marts, kl. 19.30:
Michala Petri, blokfløjter og Lars Hannibal, lut.
Når man som Michala Petri og Lars Hannibal
har nået den musikalske modenhed og tekniske overlegenhed, flytter fokus sig uvægerligt.
Ud i rummet, ud i salen. Og det i en sådan
grad, at kontakten til publikum nærmest er
håndgribelig. De fanger atmosfæren og spiller med den, og derfor er en koncert med
Michala Petri og Lars Hannibal en oplevelse
udover det almindelige. Én af den slags oplevelser, hvor man føler, at der er blevet slået
nogle strenge an inden i dem selv.
Michala Petri har forlængst etableret sig som
en af verdens absolut førende instrumentalister, og med Lars Hannibals utroligt brede
erfaring som med- og modspil formår de to at
skabe en enhed, som har vakt opmærksomhed over store dele af verden.
Billetter af 100 kr. kan købes ved indgangen.
Dørene åbner kl. 19.00.
Lørdag den 6. april, kl. 11.00:
Hobro Kirkes Kor synger korværker af bl.a.
Mozart, Mendelssohn og Præstholm.
Dirigent Birthe Langdahl.
Søndag den 21. april, kl. 14.00:
Korsangere fra Hobro Kirkes Kor synger solo.
Lørdag den 4. maj, kl. 11.00:
Kulturskoleleder og guitarist Finn Svit.
Lørdag den 1. juni, kl. 11.00:
Hobro Kirkes Børnekor.
Dirigent Winni Steinicke.

På vej mod påske
- en pilgrimsvandring ved Hobro
Lørdag den 23. marts kl. 11-17: Gå
påsken og foråret i møde! Find vandrestøvlerne frem fra vinterens gemmer og tag med pilgrimspræst Elisabeth
Lidell på tur ud i det blå. Vi mødes kl.
11 ved Fyrkat Møllegård, Fyrkatvej 45,
9500 Hobro. Efter en kort introduktion
går turen gennem Apotekerskoven til
Nørre Onsild Kirke, hvor der vil være
en pilgrimsandagt ca. kl. 13. Derfra går
vi videre ad markveje og små stier ned
gennem den smukke Onsild Ådal tilbage
til Fyrkatborgen. Undervejs får vi ’et ord
med på vejen’, ligesom vi nyder ’naturens

Salmesangsaften

store katedral’ en strækning i stilhed.
Vi slutter af med kaffe/the og samtale om
påskens betydning. Turen er ca. 10 km
lang. Medbring: madpakke, vand og evt.
”Den lille Pilgrimsbog”.
Tilrejsende pilgrimme har fået lov til at
låne et spejderhus til overnatning. Det
ligger tæt på Fyrkat. Der er madrasser,
og hvis nogen vil bruge dette tilbud, vil
lokale pilgrimme sørge for aftensmad til
de overnattende!
Tilmelding er kun nødvendig til overnatning og aftensmad og skal ske til Karen på
tlf. 28495382.

Indskrivning

til konfirmation 2014

Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.30 er
der mulighed for at samles til fællessang,
hvor vi vil synge nogle af de mange salmer fra vores danske salmeskat.
Winni Steinicke sidder ved orglet og sognepræst Anja Mindstruplund introducerer
salmerne.

Torsdag d. 2.maj 2013 er der indskrivning til konfirmation i foråret 2014 i
Hobro kirke. Kommende konfirmander
og deres forældre indbydes til gudstjeneste i Hobro kirke kl. 19.30, hvorefter
der vil være indskrivning og kaffe i Hobro
Kirkecenter.
Nærmere informationer gives via skolen.

Gud og Mad

Kirkehøjskole

... det er snart påske ved denne

Lørdag den 9. marts kl. 10.00:
Foredrag v. forfatteren Peter Dürrfeld:
”Gud i musikken”
Siden tidernes morgen har musik haft en
religiøs dimension. Men i bogen ”Gud i
musikken” tager Mozarteksperten Peter
Dürrfeld skridtet fuldt ud og viser, hvordan
det religiøse toner frem i musikhistoriens
allerstørste værker og hos de mest berømmede komponister. Dürrfeld finder Gud så
forskellige steder som i Mozarts ”Requiem”.
Bachs ”Matthæuspassionen”. Mahlers 2.
symfoni og Arvo Pärts ”Credo”.
Kl. 12.45: Sangtime v. sognepræst Anja
Mindstruplund, Hobro.
Kl. 13.45: Generalforsamling.

familiegudstjeneste
onsdag den 20. marts
- vi kalder ugen for
”Den stille uge”
Søndagen før er det palmesøndag, dagen
efter er det Skærtorsdag og fredagen efter
er det Langfredag - og søndagen efter er
det den fantastiske Påskedag. Sognepræst
Kim Legarth vil guide os igennem påskens
begivenheder - og bagefter er der god mad
og hygge i Kirkecenteret.
(Børn 10 kr. og voksne 25 kr.).
Vi ses!
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Edith Aller:

Møder

Børns bibelhistorier gennem 300 år
20. marts 2013 kl. 19.30:
Edith Allers foredrag om Børns bibelhistorier præsenterer en oversigt over
de bibelhistoriebøger og børnebibler
der her i landet har været benyttet i
skole, hjem og kirke gennem de seneste 300 år – og tager fat i bibelhistoriernes sprogbrug. Enhver bibelhistorie
er en bearbejdning af en eller flere
fortælletekster i Bibelen, og sproget
kan fortælle os noget om den enkelte
tekst og tanken med den: Hvad lægger
man vægt på i netop den genfortælling, hvad undlader man at tage med,
hvordan taler man til børnene, ja, hvad
vil man overhovedet med netop den
måde at gengive en bibelsk fortælling
på?
Edith Aller er læreruddannet, cand.
pæd. i dansk sprog og seminarielærer.
PhD i 2004 på afhandlingen Den bibelske fortællings sprogbrug.

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

Hobro Menighedsråd
Marts
20. marts 2013 kl. 19.30: Edith Aller:
Børns bibelhistorier gennem 300 år.

Onsdag den 24. Eftermiddagsmøde
klokken 14,30 ved missionær Henry
Christensen, Aalestrup.
Tirsdag den 30. Bibelkredse.
Maj

Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
Marts
Tirsdag den 5. Møde ved valgmenigheds
præst Peter Koefod Herbst, Randers.
Bedemøde i IMU lokalet kl. 19,00
Tirsdag den 12 og torsdag den 14.
Bibelkursus ved Hans Jørgen Hedegaard,
Blåhøj. Torsdag deltager IMU.
Tirsdag den 19. Påskemøde ved cand.
theol. Carsten Korsholm, Børkop.
Fredag den 22, klokken 19,00.
Fredagstræf ved lektor cand.theol. Kurt
Larsen, Aarhus.

Tirsdag den 7. Forårsfest ved tidligere rejsesekretær Jens Mortensen,
Fredericia.
Tirsdag den 14. Møde ved sognepræst
Jesper Hornstrup, Vammen. Bedemøde
klokken 19,00 i IMU lokalet.
Tirsdag den 21. Møde ved sognepræst
Aksel Breinegaard, Hem.
Tirsdag den 28. Bibelkredse.
Onsdag den 29. Eftermiddagsmøde klokken 14,30 ved pastor Frederik Sørensen,
Stenhøj.
Juni

Tirsdag den 26. Bibelkredse.

Tirsdag den 4. Aktuel aften ved MF´s
fakultetsleder, cand.theol. Jørn Henrik
Olesen, Aarhus.

Onsdag den 27. Eftermiddagsmøde klokken 14,30 ved sognepræst Ole Larsen,
Års.

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

April
Tirsdag den 2. Møde ved sognepræst
Frede Møller, Hinge. Bedemøde kl. 19,00
i IMU lokalet.
Tirsdag den 9. Kredsforårsmøde i Sdr.
Onsild Missionshus ved sognepræst Orla
Villekjær, Sdr. Felding.
Tirsdag den 23. Møde ved sognepræst
Anders Jensen, Aalborg.

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, Anja Mindstruplund,
Bent Reuss Schmidt (ansvarsh.), Annie Ruberg
Nielsen og Inger Laustsen.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Gudstjenester

3. 3. søndag i fasten
		 (Luk. 11,14-28)
		 kl. 9.00 Kim Legarth
Morgenkaffe
		 kl. 10.15 Anja Mindstruplund
		 Folkekirkens nødhjælp
10. Midfaste (Johs. 6,1-15)
		 kl. 10.15 Lili Svinth
		 Folkekirkens Nødhjælps
		 husstandsindsamling

17. Mariæ bebudelses dag
		 (Luk. 1,26-3)
		 kl. 10.15 Søren Mathiasen
		 Med særligt hensyn til hørehæmmede.
		 Børnekoret medvirker
		 Kl.14.00 Kim Legarth
		 Juniorkonfirmander medvirker.
N.F.S. Grundtvigs fond.

24. Palmesøndag (Matt. 21,1-9)
		 kl. 10.15 Anja Mindstruplund
		 Prædikant: Jacob Haukedal Bak
		 Nielsen
Folkekirkens Mission

27. Gud og Mad
		 Familiegudstjeneste med
		 fællesspisning.
		 kl. 17.00 Kim Legarth
28. Skærtorsdag (Matt. 26,17-30)
		 kl. 10.15 Lili Svinth
		 kl. 19.30 Kim Legarth
				
29. Langfredag
		 kl. 10.15 Kim Legarth
31. Påskedag (Mark. 16,1-8)
		 kl. 10.15 Anja Mindstruplund
		 KFUM & KFUK i Danmark

APRIL
1. 2. Påskedag (Luk. 24,13-35)
		 kl. 10.15 Lili Svinth
KFUM & KFUK i Danmark

7. 1. søndag efter påske
		 (Johs. 20,19-31)
		 kl. 9.00 Lili Svinth
		 Morgenkaffe
		 kl. 10.15 Kim Legarth
14. 2. søndag efter påske
		 (Johs. 10,11-16)
		 kl. 9.00 Kim Legarth
		 kl. 10.15 Anja Mindstruplund
		 Den grønlandske Bibelsag
21. 3. søndag efter påske
		 (Johs. 16,16-22)
		 kl. 10.00 Lili Svinth
		 (konfirmation)
26. Bededag
		 kl. 10.00 Anja Mindstruplund
		 (konfirmation)
28. 4. søndag efter påske
		 kl. 9.00 Lili Svinth (konfirmation)
		 kl. 11.00 Kim Legarth
		 (konfirmation)

MAJ
5. 5. søndag efter påske
		 (Johs. 16,23b-28)
		 kl. 9.00 Lili Svinth (konfirmation)
		 kl. 10.15 Lili Svinth
		 Kirkefondet
9. Kristi himmelfarts dag
		 (Mark. 16,14-20)
		 kl. 10.15 Anja Mindstruplund
		 Folkekirkens ungdomskor
12. 6. søndag efter påske
		 (Johs. 15,26-16,4)
		 kl. 10.15 Kim Legarth
		 KFUM´s soldatermission
19. Pinsedag (Johs. 14,22-31)
		 kl. 10.15 Lili Svinth
		 Folkekirkens Nødhjælp
20. 2. Pinsedag (Johs. 3,16-21)
		 kl. 10.15 Anja Mindstruplund
		 Folkekirkens Nødhjælp
26. Trinitatis søndag (Johs. 3,1-15)
		 kl. 9.00 Anja Mindstruplund
		 Morgenkaffe
		 kl. 10.15 Kim Legarth
KFUK´s sociale arbejde

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

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

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

MARTS

