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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:
Käthe Japhetson-Jensen
Mariagervej 42A, 9500 Hobro 
Tlf. 98 52 25 23 / 23 70 57 67. kja@km.dk
Træffes efter aftale - dog ikke fredag.

Sognepræst:
Cicilie Inge Poulsen. 
Henvendelse via kordegnekontoret.

Kordegnekontoret: 
Søndergade 3,  9500 Hobro. Tlf. 98 52  07 63.
hobro.sogn@km.dk
Kontortid mandag til fredag:
kl. 9-12.30. Torsdag desuden kl. 15-17.
Lørdag efter aftale. 
Kordegn: Peter H. Mathiasen. phm@km.dk
Kordegn: Vivi Sommer Jensen. vsj@km.dk

Kirkegårdskontoret:
Bymarksallé 1, 9500 Hobro. 
Tlf. 98 52 08 57, hkg@mail.tele.dk
Kontortid mandag til fredag kl. 9.30-12.00.
Torsdag desuden kl. 15-17. Lør. efter aftale.
Kirkegårdsleder Jens Evan Ravn 
privat tlf. 98 58 57 16.

Organist og kantor: Birthe Langdahl 
Tlf. 51 30 50 70. langdahl.birthe@gmail.com

Organist og kantor: Winni Steinicke
Tlf.  61 63 09 77. w.steinicke@mail.dk 

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

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

Formand for menighedsrådet:
Ulla Thomsen, Morbærvej 6, 9500 Hobro 
Tlf. 51 72 92 01.

HOBRO SOGN
NYT FRA

Praktiske oplysninger
Vi har netop afholdt 
det årlige menigheds-
møde søndag den 30. 
oktober, hvor vi samti-
dig fejrede kirkens 164 
års fødselsdag. Man 
indledte mødet med 
en andagt ved sogne-
præst Kim Legarth, og 

herefter var der indbudt til fødselsdagsfest i 
Kirkecenteret, hvor der blev budt på kaffe, 
kagemand og hyggeligt samvær. 

I sidste menighedsrådsblad skrev jeg, 
at der skulle afholdes et orienterings- og 
opstillingsmøde den 13. september, hvor 
man havde mulighed for at opstille kandi-
dater. 

I Hobro Menighedsråd blev vi enige om 
at lave en fællesliste, hvor de lister, der 
opstillede sidste gang, f ik samme antal plad-
ser, som de har haft i indeværende periode.

Vores begrundelse for et såkaldt afta-
levalg var, at vi ikke havde noget at lave 
valgkamp på, og at vi samtidig sparede de 
mange udgifter til en valgkampagne. 

På mødet den 13. september gjorde vi 

Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.hobrokirke.dk
og www.facebook.com/hobrokirke

 Menighedsrådets arbejde
Af Ulla Thomsen

rede for dette og fik opbakning til denne 
beslutning.

Da der ikke var indkommet flere lister, 
da fristen for indlevering udløb den 27. sep-
tember, var fælleslisten hermed valgt. 

Jeg vil benytte denne anledning til at 
takke det afgående menighedsråd for godt 
samarbejde i de forløbne fire år og samtidig 
byde velkommen til det nye råd, som kom-
mer til at se således ud:

Karin Nyvang
Thomas Toftegaard Frandsen
Karin Juul
Marianne Stensgaard Jørgensen
Kim Byrial Korsgaard
Ole Bent Larsen
Jens Peder Pedersen
Bent Reuss Schmidt
Lissa Spanggaard
Hans Christian Jørgensen
Annie Ruberg Nielsen
Jeannette Bruun Kristensen
Karl Erik Andersen

Det nye råd skal konstituere sig inden 
den 1. søndag i advent, hvor deres funkti-
onsperiode begynder.
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”Kom Jesus, vær vor hyttegæst, hold 
selv i os din julefest ” 
- en genfortælling
Lad os forestille os, at vi er I Betlehem. Det 
er aften, og vi er gået ud på marken til hyr-
derne. Hvad mon de snakker om, mens de 
sidder omkring bålet og ser efter fårene, som 
ligger rundt omkring og sover? 
En tynd ung mand - måske er han ikke andet 
end en stor dreng - siger: ”Det var nu nem-
mere, hvis det var, som min gamle bedstefar 
sagde, dét var noget, man altid håbede på, 
skulle ske:”

Engang skal Ulven bo sammen med lammet, 
panteren ligge sammen med kiddet; 
kalv og ungløve græsser sammen,
en lille dreng vogter dem. (Es 11,6),

”Jeg ville ønske, det var sådan nu”: siger 
drengen – ”så var det også nemmere at være 
hyrde. Så ville de vilde dyr ikke tage fårene, 
og så behøvede vi ikke at sidde herude og 
fryse”. 
”Sæt dig nu her hen til ilden sammen med 
vi andre”: siger en gammel hyrde, ”så kan 
du kan få varmen; og så skal jeg fortælle dig, 
hvad det er, din bedstefar egentlig mente 
med de ord. Jeg kendte ham godt, din bed-
stefar. Det var ikke, fordi han var ked af at 
være hyrde, at han sagde sådan. Men han 
holdt så meget af netop de ord, som er en 
gammel profeti. Og den fortæller om at én 
dag, så vil livet på jorden blive, nærmest lige-
som vi forestiller os, at der er i Paradis: Ikke 
alene vil mennesker blive gode mod hinan-
den; men også dyrene vil holde fred. Alt vil 
blive godt! Det var det, han længtes efter, din 
bedstefar!” ”Ja!” siger en anden af hyrderne: 
”Så vil der blive tændt et lys i mørket.  Og 
så vil der blive født et barn, han skal blive en 
fredsfyrste. Han vil tilbyde mennesker fred 
- med sig selv og med Gud”. ”Det er jo den 
gamle Abrahams velsignelse!” falder en tred-
je hyrde nu ind: ”Den skal komme alle folk til 
gode. Guds velsignelse skal nå ud til alle!”
Det skal blive, som vi fra gammel tid har hørt 
det, dét her underlige om en kamp. Evas 

Kom Jesus, vær vor hyttegæst.....
Af sognepræst Käthe Japhetson-Jensen

børn skal knuse slangens hoved, Djævelen 
skal ikke herske mere!” ”Et barn, som kan 
klare en slange!” ”Ja tak!” siger den unge 
hyrde. ”I lyder præcis som min bedstefar, det 
er rigtigt nok - og om lidt begynder I vel at 
fortælle, at I også har set engle!” 
Så bliver der pludselig helt stille!
De ser ned for sig – er det hele blot drøm-
merier  for at kunne holde nattekulden ude?  
Eller tror de selv på de gamle sagn? Det 
bliver ligesom lidt mørkere, lidt koldere. Og 
så med ét bliver der lyst omkring dem. De 
glemmer, at de fryser - de holder vejret af 
spænding.
Ud af lyset træder en engel. Det er som om, 
de gamle sagn pludselig er blevet til virke-
lighed. Midt imellem dem står en lysende 
engel. Hyrderne tør ikke engang knibe sig i 
armen for at finde ud af, om det er en drøm; 
for alle ved, at dét er ganske virkeligt. 
Englen er som et overjordisk smukt men-
neske - ligesom formet af lys. Hans stemme 
er som musik. Og ordene, han siger, overgår 
alligevel stemmen i skønhed. 
Han siger: 

Kvindens barn er kommet til verden, 
han, som skal knuse slangens hoved, er 
født. Han er født, - og igennem ham skal 
hele verden blive velsignet. Han er en 
Abrahams Søn, et menneske – og dog er 
Gud den Almægtige hans far. Han er jeres 
Frelser, Han er Kristus, som profeterne har 
lovet. 

Gå ind til Betlehem, så skal I finde ham, 
svøbt og liggende i en krybbe!

Og lige pludselig er der ikke mere én engel 
- men hundreder og tusinder. Alle synger de 
om Frelseren, som er født. Alle takker de 
Gud. Alle fortæller de, at Gud er kommet til 
mennesker. Mennesker får den himmelske 
fred. 
Hyrderne ser på hinanden: ”I nat må 
være den nat, hvor ingen dyr vil angribe 
fårene.” Og de forlader fårene og går ind til 
Betlehem.
Hyrderne holder vel egentlig den allerførste 
gudstjeneste, den første lille, beskedne fest, 
hvor de glæder sig, undrer sig og trøster sig 
ved, at Jesus er blevet født, ligesom vi gør 
det, hver gang vi samles til gudstjeneste.
Hyrderne spørger: ” Kan det være rigtigt? Er 
sagnet blevet til virkelighed? Er Guds løfter 
opfyldt? Også lige hér hos os?”
Vi alle kan gå med ind til julefest og se barnet 
i krybben. Det er tegnet, som englen fortalte 
det: ”I krybben ligger jeres frelser!” Og frelse 
er, aldrig at kunne blive rykket ud af Guds 
kærlighed! Gud er blevet menneske. Og vi 
mennesker får lov til at blive som børn på ny.
Lad os håbe på, at englesangen, ude på 
marken ved den første gudstjeneste, også 
kan klinge igen i vores ører og lyde fra vores 
læber:

Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!

Esben Hanefelt Kristensen Foto: Wikimedia Commons.
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Mørket sænker sig om os, og vi begynder så småt på juleforberedelserne. Ud fra 
ønsket: GLÆDELIG JUL TIL ALLE, håber vi, at vi her i Hobro sogn kan hjælpe hinan-
den, også økonomisk. Derfor giv dig selv glæden ved at give, så formidler vi din gave til 
folk, der har brug for julehjælp. 

Ansøgningsskemaet om julehjælp kan hentes på Kordegne kontoret 
Søndergade 3, Hobro eller på  Hobro kirkes hjemmeside www.hobrokirke.dk

GLÆDELIG JUL TIL ALLE HOBRO KIRKES JULEHJÆLP

Julehjælp

Glædelig jul 
ti l alle 

Hobro Kirkes julehjælp

Gaven kan gives med MobilePay og Swipp på tlf.:

21 14 06 05
Eller Spar Nord

Reg.nr. 9815 kontonr. 2505779307          Mærk: ”Julehjælp”

Evangelisk Alliance

Igen i år samles kristne fra hele verden, hver 
deres sted, for at skyde det nye år i gang i bøn 
– også her i Hobro. Vi mødes fra Hobro Kirke, 
Indre Mission i Hobro og Kirken Connect 
(Pinsekirken), og det plejer at være en rigtig 
god oplevelse at få lov til også at besøge hin-
anden. Så kom med – uanset om du vil bede 
med eller bare vil sidde og være med, så er du 
velkommen.
Sådan ser programmet ud:
Mandag den 9 januar i Hobro kirke - 
Indremissionær Søren Skovenborg taler.
Tirsdag den 10. januar i Kirken Connect - 
sognepræst Kim Legarth taler.
Onsdag den 11. januar i Hobro 
Missionshus – pastor Claus Hermansen taler.
Bemærk, at Kirken Connect har opsagt deres 
lejemål og har ved redaktionens afslutning ikke 
fundet nye lokaler. Hold derfor øje på kir-
kens hjemmeside og facebook-side angående 
mødested.

Børneklub

Nu har kirken haft børneklub i 2-3 måneders 
tid – og det er vi rigtigt glæde for. Der kom-
mer en god flok på 9-10 glade børn, som syn-
ger, leger, lytter og stiller spørgsmål…. nå ja, og 
spiser kage! 
Vi har i dette efterår hørt om Jesu lignelser, og 
det er jo nogle gode historier, der er nemme 
at huske. Men vi har så også hørt, hvad lignel-
serne betyder for os i dag. Og det er rigtig 
godt og spændende!
Og ja – så er der en masse tid til at lege og 
lave noget med hænderne: Lege med perler, 
lave pandekager over bål – og her før jul, skal 
vi lave et eller andet, der kan bruges som jule-
gave til far og mor.

Sorggruppe

Vi har nu haft sorggruppe i 3 år, og rigtig 
mange mennesker har fået nyt livsmod efter at 
have deltaget. Vi har derfor besluttet, at vi fra 
nu af ikke kalder samlingerne for ”Sorggruppe” 
men for ”Livsmodsgruppe” – for vel har vi sorg 
med os, men vi vil hellere stræbe efter igen at 
få livsmodet tilbage.
Vi har møder torsdag om formiddagen og 
eftermiddagen. Lige nu er der ikke noget for-
middagshold, men lige så snart at vi har nok 
deltagere, så begynder vi igen. 
Tror du, at dette er noget for dig, så kontakt 
kirkekontoret eller sognepræst Kim Legarth 
(sorggruppe@hobrokirke.dk – eller telefon: 
98 51 05 23)

Frivillig 
medhjælp 

til nystartet 
børneklub 

søges 

Henvendelse: 
Hobro Kirkekontor 

tlf. 98 52 07 63
 

Email: hobro.sogn@km.dk
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God bless… var de sidste ord vores engelske ven-
skabsprovsti fra Dereham Norfolk England sagde 
til os, da sognepræst Stine Tougaard ved Mariager 
Kirke og jeg havde kørt dem til Billund Lufthavn 
mandag den 22. august efter en intens og fanta-
stisk weekend her i Hobro Mariager Provsti. 

”God bless…! ” var ikke kun til Stine og mig. 
Det var til os alle sammen i hele provstiet. 

Vi havde et meget stramt program, fordi vi ger-
ne ville vise vore gæster provstiets mange facetter. 
Dog begyndte besøget i Aarhus Domkirke, hvor 
biskop Henrik Wigh-Poulsen tog imod i civil. Det 
ville være utænkeligt i England, og det gav derfor 
anledning til en diskussion om fordele og ulemper 
ved den gejstlige beklædning i begge kirker. Turen 
gik herefter til Mariager, hvor vi fik en kort beskri-
velse af Birgittaordenen og en lille, men skøn, 
orgelkoncert ved organist Lone Vandt.

Lørdag morgen mødtes vi i Hvornum, hvor 
menighedsrådets næstformand Karen Margrethe 
Johannesen fortalte om danske begravelsesskikke 
og viste os rundt på deres smukke kirkegård. 
Englænderne var meget imponerede over vores 
blomstrende og velpassede kirkegårde, dog havde 
de det meget svært med, at vi sløjfer grave og 
knuser gravsten efter endt fredningsperiode. I 
England har man, ligesom jøderne, sin grav indtil 
verdens ende. 

Om eftermiddagen besøgte vi Fyrkat, hvor 
Karin Nyvang fra menighedsrådet her i Hobro 
fortalte om Fyrkats historie. Dens historie falder 
sammen med, at vi dels blev en nation dels blev 
kristne, og dertil havde vi samtidig en udlængsel 
så stærk, at de i England stadig, her godt 1000 år 
efter, husker det. 

Efterfølgende besøgte vi Fyrkatcenteret, hvor 
provst Adrian Aubrey-Jones, med stor fornøjelse 
og til morskab for alle, klædte sig ud som en ægte 
dansk viking sammen med Carolin Heydon og 
Martin Lee.

Gæsterne besøgte hen under aftenen Hobro 
Kirke, hvor kirketjener Ghita Steffensen viste rundt 
sammen med Karin Nyvang. De fortalte om vores 
Bindesbøll kirke fra 1852 – et par anekdoter til 
morskab for gæsterne blev det også til.

Om aftenen var der salmesangsaften i 
Kirkecenteret, hvor jeg havde fundet dansk-
engelske salmer og sange frem, som vi enten 
havde sunget sammen, da vi besøgte England i 
fjor, eller som kunne give dem et indblik i vores 
rige salmetradition. Flere af vores salmer er over-
sat fra engelsk til dansk bl.a. Jacob Knudsens ”Vi 
pløjed og vi så’de”. Det er en salme, som Knudsen 
har hørt til en høstgudstjeneste i England, og som 
han senere meget frit oversatte til dansk. Salmen 
er oprindelig tysk og skrevet af Matthias Claudius 
i 1782. Vi sluttede af med Robert Burns’ ” Skuld 
gammel venskab rejn forgo” på en dialekt, som 
flere hævder, forstås både af englændere på østky-
sten og danskere på vestkysten.

Søndag formiddag kl. 10.15 var der højmesse 
i Hobro Kirke, hvor vi fra gudstjenesten sendte 

hilsener fra menigheden i Hobro med Barbara 
D’Arts og Martin Lee hjem til menighederne i 
Dereham.

Om eftermiddagen gæstede vi Vester Tørslev 
og Svenstrup kirker, hvor menighedsformand 
Stella Andersen viste rundt og indviede os i deres 
tanker om at være kirke på landet i Danmark 
anno 2016. 

Kirkesanger Arne Hansen underholdt med sine 
skønne sange og viser – en helt unik oplevelse, 
der blev afsluttet med et overdådigt kaffebord 
tilberedt af både personale og sognebørn. 

Mandag morgen besøgte vi Johanneskirken i 
Vorup ved Randers, der er fra 1978. Sognepræst 
Thomas Bau viste rundt i den moderne kirke, 
hvor arkitekturen med både ungdoms- og sog-
nelokaler åbner op for en anderledes måde at 
være kirke på. Besøget sluttede i Sankt Mortens 
Kirke i Randers, hvor medlem af menighedsrådet 
Frank Christensen viste os det nye i det gamle, 
blandt andet orgelet opr. 1751 ombygget i 1994 
og deres nye altertavle fra 2004, der er malet af 
kunstneren Per Kirkeby. Vi fik os nogle gode dis-
kussioner om restaureringer og kirkemusik.

Alt i alt har besøget været en stor oplevelse 
for os alle. Det har givet et tættere sammenhold 
imellem sognene her i provstiet, fordi vi har haft et 
fælles projekt med at tage godt imod vore gæster. 
Det gav os mange fælles oplevelser, og endelig 
har vi fået lært at krydse vore egne sognegrænser 
og besøge hinanden.  Vore engelske venner har 
ikke blot fået vores øjne op for The Church of 
England, men vi har også fået øje på hinanden 
herhjemme – så jo, vi er bestemt Blessed - og kan 
tænke på dagene i sensommeren med taknemme-
lighed. 

Venskabsbesøg fra Dereham Norfolk England
Af sognepræst Käthe Japhetson-Jensen

Foto: Jacob Krogh Rasmussen

Foto: Jacob Krogh Rasmussen

Foto: Käthe Japhtson-Jensen

Foto: Käthe Japhtson-Jensen
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Peter Plys for voksne
- en verden på hundrede meter

Skuespiller Casper Koch fortæller i 
Hobro Kirkecenter
onsdag d. 8. februar 2017 kl. 19.30.
A.A. Milnes ”Peter Plys” er historien 
om en lille bjørn og hans venner.
Tøjdyrenes verden er 
en hel verden, og derfor 
indeholder den verden 
også alle temperamenter: 
der er den flegmatiske 
Peter Plys, den frygt-
somme Grisling, den 
overaktive Ninka Ninus, 
den pedantiske ugle, det 
melankolske æseldyr osv.
Caspar Koch har brugt mange år af sine børns 
liv på at øve sig i alle disse forskellige stem-
mer, så de udtrykte lige nøjagtigt den rigtige 
stemning og naivitet. Aftenen bliver et kig ind 
i skuespillerens værksted – og et kig ind i vor 
tilværelses store fortælling, selvom den bare er 
fortalt af en lille plysbjørn.

Kirkens Korshær er tildelt 
søndag den 27. november 
som landsindsamlingsdag 

Skulle du have et par timer tilovers 
som indsamler kontakt da Poul Erik 
Christensen mobil 2021 1101 for yderli-
gere information.

Husstandsindsamling 
Kirkens Korshær

Koncerter i Hobro Kirke:

Mandag den 5. december, kl. 19.30: 
Hobro Bykor synger julekoncert. Der bliver 
smukke kendte danske julesange, engelske carols, 
norske og svenske sange, oplæsning og fællessal-
mer. Det hele dirigeres af John Pilkington

Lørdag den 10. december, kl. 14.00: 
Julekoncert med korsangere og organister fra 
Hobro Kirke.  Ud over traditionel dansk advents 
– og julemusik vil korene også synge værker af 
bl.a. Stanford, Rutter og Chilcott. Der vil også 
være fællessalmer.

Lørdag den 7. januar kl. 11.00: 
Nytårskoncert med trompetist Birgit Damgaard 
og organist Winni Steinicke. Birgit assisterer 
bl.a. i Prinsens Livregiment og dirigerer Aalborg 
Postorkester. 
Winni har siden 2004 været ansat som organist 
ved Hobro Kirke.
Ved koncerten spilles værker af Charpentier, 
Bach, Händel og Mozart

Lørdag den 4. februar kl. 11.00: 
Improvisations koncert med Dan Selchau på 
blokfløjte og Lars Rosenlund Nørremark på cem-
balo. De 2 konservatorieuddannede musikere 
improviserer over musik fra 16 – 1700 tallet.

Babysalmesang i Hobro Kirke
Af musikpædagog Lotte Føns 

Her får du en nær og nærværende stund med din baby 
i kirkens rum.
Der er to årlige forløb med babysalmesang i Hobro 
Kirke; ét efterår og ét vinter/forår onsdag formiddage.
Næste forløb begynder i uge 2. Tilmelding til holdet kan 
ske løbende, men kom gerne fra start, hvis dit barn er 
født. Det koster ikke noget at deltage. 
Nærmere information og tilmelding er at finde på kir-
kens hjemmeside.
Forsidefoto: Holger, fotograferet af sin mor.

Foto v/ Lotte Føns.
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Redaktion: 
Lili Bøgh Svinth, Bent Reuss Schmidt (formand),
Annie Ruberg Nielsen, Inger Laustsen og 
Käthe Japhetson-Jensen. 
Deadline for næste blad: 1. august 2016.

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  

Møder

Hobro Missionshus 
www.hobro-im.dk

DECEMBER 2016
Tirsdag den 6. Adventsfest v/missionær 

Villy Sørensen, Hammel. Lotteri, med-
bring pakke. Bedemøde kl. 19,00

Tirsdag den 13. Adventshygge med 
vafler.

Onsdag den 14. Seniortræf kl. 14,30 v/
seniormedarbejder i Ordet og Israel Per 
Weber, Hinnerup.

Onsdag den 28. Julefest v/sognepræst 
Ole Larsen, Aars.

JANUAR 2017
Tirsdag den 3. Bibelkredsaften.
Den 9-11. Evangelisk Alliances Bede uge:
 Mandag den 9 i Hobro kirke v/missio-

nær Søren Skovenborg, Hobro.
 Tirsdag den 10 i Pinsekirken v/sogne-

præst Kim Legarth.
 Onsdag den 11 i Missionshuset v/præst 

i Pinsekirken i Hobro, Claus Hermansen, 
Hobro.

Tirsdag den 17. Kredsens vinterstævne i 
Nørager sognehus kl. 14,00 og 19,00 v/
missionær Søren Skovenborg, Hobro.

Tirsdag den 24. Soldatervennefest v/
soldaterhjemskonsulent Søren Andersen, 
Langå.

Onsdag den 25. Seniortræf kl. 14,30 v/
sognepræst Herluf Christensen, Rørbæk.

Tirsdag den 31. Bibelkredsaften.

FEBRUAR 2017
Tirsdag den 7. Møde v/pastor emeritus 

Axel Breinegaard, Randers.
Tirsdag den 14. Missionshusets general-

forsamling.
Tirsdag den 21. Fællesspisning kl. 18,00 

og derefter møde v/missionær Søren 
Skovenborg, Hobro.

Onsdag den 22. Seniortræf kl. 14,30 v/
missionær Poul Erik Hansen, Farsø.

Tirsdag den 28. Bibelkredsaften.

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

Hobro Menighedsråd
Onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.30:
 Peter Plys for voksne – en verden på 

hundrede meter. Skuespiller Casper Koch

Højskoleforeningen
Mandag den 16. januar 2017
 ”På sporet af Karen Blixens eventyrlige 

far Kaptajn Dinesen” ved forfatter og 
journalist Tom Buk-Swienty.

Mandag den 20. februar 2017
 ”Danmark som kolonimagt – de dansk 

vestindiske øer gennem 245 år”
 ved professor emeritus Uffe Østergaard.

Begge møder afholdes i Kirkecentret kl. 19.30

Mariagerfjord 
Kirkehøjskole
Lørdag d. 21. januar 2017 
Kl. 10.00: Foredrag v. ass. professor 
Carsten Bach-Nielsen, Aarhus Universitet:  
”Reformationen og kunsten” Hvorfor 
har lutheranerne kunst i kirken og de refor-
merte kunst i hjemmet? Det skyldes forskellige 
kunstsyn, der formuleres i 1500-talet. 
Kl. 12.30 vises et uddrag af spillefilmen 
”Luther” fra 2003 med Joseph Fiennes i 
hovedrollen. Den er instrueret af Eric Till. 
Lørdag d. 18. marts 2017 
Kl. 10.00: Foredrag v. professor dr. 
theol. Martin Schwarz Lausten, Københavns 
Universitet: ”Luther, munk, oprører, 
reformator”. Hvad var det egentlig Martin 
Luther ville? Hvorfor blev modsætningen 
mellem ham og den katolske kirke så uover-
stigelig, at han udstødtes som kætter og blev 
fredløs? I foredraget berettes om Luthers liv 
som munk, om de bibelstudier, som gav ham 
et nyt syn på kristendommen. Også hans 
personlige forhold i Wittenberg og de følger, 
som hans opgør med pavekirken fik for kirken 
og det verdslige samfund, omtales. 
Kl. 12.30: Den danske animationsfilm 
”Hund i Himlen” af Jeanette Nørgaard (2011). 
Kl. 13.30: Generalforsamling.
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Gudstjenester

DECEMBER

 4. 2. søndag i advent 
  (Luk. 21,25-36)
  kl. 10.15 Lili Svinth 
  Menighedskoret medvirker. 
  Våbenhuskaffe.
  Hobro Kirkes julehjælp
 
 11. 3. søndag i advent 
  (Matt. 11,2-10)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 
  Hobro Kirkes julehjælp

 18. 4. søndag i advent 
  (Joh 1,19-28)
  kl. 10.15 Kim Legarth 
  Hobro Kirkes julehjælp

 24. Juleaften  (Luk. 2,1-14)
  kl. 11.00 Kim Legarth
  Børnekoret medvirker 
  kl. 13.00 Lili Svinth  
  Hartmanns juleliturgi
  kl. 14.30 Käthe Japhetson-Jensen
  kl. 16.00 Käthe Japhetson-Jensen 
  Børnesagens Fællesråd  

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

 26. 2. Juledag  (Matt. 23,34-39)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen 
  Børnesagens Fællesråd

Vær opmærksom på: at mange 
gerne vil i kirke juleaften. Kom derfor 
gerne til en af de tidlige gudstjenester, 
hvor der er større chance for at få 
plads.

.

JANUAR

 1. Nytårsdag  (Luk. 2,21)
  kl. 16.00 Kim Legarth
  Det danske Bibelselskab
 
 8. 1. søndag efter hellig 3 konger  
  (Luk. 2,41-52 / Mark. 10,13-16)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  KFUK´s sociale arbejde

 9. Evangelisk alliance 
  19.00  Liturg: Kim Legarth

 15. 2. søndag efter hellig 3 konger
  (Johs. 2,1-11)
  kl. 10.15 Lili Svinth  
  kl. 17.00 Kim Legarth
  Spejdergudstjeneste
  KFUK´s sociale arbejde
 
 22. 3. søndag  efter hellig 3 konger
  (Matt. 8,1-13)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  kl. 14.00 Lili Svinth 
  Våbenhuskaffe.
  KFUK´s sociale arbejde 

 25. Gud & mad
  Stjernehimlen over os
  Familiegudstjeneste
  med fællesspisning
  kl. 17.00 Kim Legarth  
  Børnekoret medvirker

 29. 4. søndag efter hellig 3 konger
  (Matt. 8,23-27)
  kl. 10.15 Lili Svinth  
  KFUK´s sociale arbejde

FEBRUAR

 5. Sidste søndag 
  efter hellig 3 konger
  (Matt. 17,1-9)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  kl. 14.00 Kim Legarth
  Våbenhuskaffe.
  KFUK´s sociale arbejde
       
 12. Septuagesima  ( Matt. 20,1-16)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  KFUK´s sociale arbejd

 19. Seksagesima  (Mark. 4,1-20)
   kl. 10.15 Lili Svinth  
  KFUK´s sociale arbejde

 22. Gud & mad
  Fastelavn
  Familiegudstjeneste
  med fællesspisning
  kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Korskolen medvirker.
  Tøndeslagning og sodavand
 
 26. Fastelavns søndag 
  (Matt. 3,13-17)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  kl. 14.00 Lili Svinth 
  Folkekirkens nødhjælp.

MARTS

 5. 1. søndag i fasten  (Matt.4,1-11)
  kl. 10.15 Lili Svinth
  kl. 14.00 Kim Legarth
  Folkekirkens nødhjælp.

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


