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HOBRO SOGN
Praktiske oplysninger
Sognepræst, kirkebogsførende:
For tiden vakant.
Sognepræst:
Lili Bøgh Svinth
Tlf. 98 52 15 23/21 15 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, dog ikke fredag.
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:
Karin Hasling
Tlf. 23 74 05 23
karha@km.dk
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:
Henrik Wessel Fyhn

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:
Bent Reuss Schmidt, Højdevej 19, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 23 28/20 29 53 08. bentrs@gmail.com
Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.hobrokirke.dk
og www.facebook.com/hobrokirke

Kære menighed
Mon ikke pensionisterne blev lidt overrasket
en dag i september
måned, da de kom til
det ugentlige komsammen. Der var nye møbler i Kirkecentret. Det
blev jer, som kom til at
indvie dem. De gamle
okseblodsfarvede Friis og Moltke-møbler
har holdt siden Kirkecentrets indvielse i
1981 og er uopslidelige. Selvfølgelig kunne
man se brugen gennem mere end 35 år,
men problemet for kirketjenerne og iøvrigt
alle brugere, - de var så tunge! Besværlige
og tidkrævende at møblere om på. Det har
vekslende kirketjenere sagt gennem mange
år. Nu kom tiden, da de skulle skiftes ud, og
nogle lettere møbler indkøbes. Også gerne
pæne og elegante. Vi synes fra rådets side, at
det er lykkedes. Hvis I som brugere er ligeså
tilfredse, så er alle tilfredse. Jeg har i hvert
fald ikke hørt andet. Må de blive til gavn og
glæde ligesom de gamle møbler.

børn og deres forældre denne koncert gratis.
Det var en sand fryd at sidde i kirken denne
eftermiddag. Børnekorene medvirkede og
sang Sigurds sange om Luther sammen med
hans orkester. Det blev en sand fryd for os i
kirken og en kæmpeoplevelse for børnene.
Børnene sang, så det var en lyst, kraftfuldt
og storklingende i kirkerummet. De havde
virkelig øvet sig under ledelse af Winni
Steinicke. Tænk at få lov til at øve og synge
sammen med Sigurd Barrett, som alle børn
kender! Jeg føler grund til at sige børnene og
deres leder tak for indsatsen og fortælle, at
Sigurd var oprigtigt begejstret for jeres sang.
Tak skal I have!

En stor kirkelig begivenhed i 2017 har været
reformationsjubilæet, som kulminerede d.
31. okt., netop den dag, som var 500-året
for Martin Luthers opslag af sine 95 teser på
kirkedøren i Slotskirken i Wittenberg, byens
opslagstavle.

Når dette læses, står julen for døren. Det er
en travl tid for kirken, nok den største højtid
overhovedet for den kristne kirke, og masser
af aktiviteter afvikles. De stemningsfulde julekoncerter, ”De ni læsninger” og andre markeringer af højtiden, ikke mindst de mange
gudstjenester. Julen er både kristen, kirkelig
og kulturel samt kommerciel, denne blanding
af det kristne og det hedenske, alt sammen
mikset sammen i det, vi oplever som en
rigtig dansk jul – med juleevangelium, nisser,
gaver, juletræer og det glade budskab.

Det var lykkedes rådet at få Sigurd Barrettkoncerten ”Sigurd fortæller om Luther” her
til kirken netop denne dag. Vi tilbød sognets

Menighedsrådets store satsning blev til glæde
for en fuld kirke, både børn som voksne.
Fejringen af reformationen har stået på med
mange møder, og det fortsætter i de kommende måneder. Hvad Luther står for, er virkelig blevet belyst. Selv i dag viser det sig, at
han skiller vande, når de kloge skal gøre sig
kloge på Luther, hans virke og hans skrifter.

Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul og
velkommen til Hobro Kirkes julegudstjenester. Alle kan ikke få plads samtidig, og rådet
håber på, at man vil sprede sig, så at alle kan
få en god julestart.
Ole Bent Larsen
Næstformand
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Vikaren - hvem er det?
Ovenover Hobro by tårner kirken sig op,
som om den vil beskytte byen. Nedenfor
kirken ligger Hobro Kirkecenter – den
moderne pendant til tidligere tiders præstegård. I kirken og i kirkecentret foregår alle
de mange ting, som hører til at være kirke
i Hobro i 2017 – konfirmandundervisning,
gudstjenester, foredrag og meget mere. Og
her vil man i de næste par måneder kunne
møde Vikaren fra Vesterbølle.
Og hvem er det så? Jeg er 59 år gammel, og
jeg har virket som præst siden 2009 – dels
i vikariater – dels som fast ansat præst i to
små sogne midt på Fyn. I begyndelsen af
2017 flyttede jeg til Vesterbølle (nord for
Viborg) for at være tættere på min familie –
og dér har jeg tænkt mig at blive boende.
Billedet er taget i oktober 2016, da jeg
ankom til Verdens Ende (Finisterre) i Spanien
efter at have vandret Camino de Santiago de
Compostella. Jeg håber, I kan genkende mig,
når vi mødes ;o)
Det var undervejs på Caminoen, at jeg
besluttede mig for at sige min faste stilling
op på Fyn og blive vikar med udgangspunkt
i Vesterbølle. Det betyder nemlig, at jeg kan
være tæt på min datter, svigersøn og børnebørn i hverdagen, hvilket både den lille familie og jeg nyder voldsomt.
Jeg synes, det er meget spændende at opleve
ligheder og forskelle i Folkekirken forskellige
steder. Jeg har som nævnt været præst en
årrække på Fyn og 10 måneder i Randers
NV, og nu glæder jeg mig til at være vikar
i Hobro sogn, indtil der bliver ansat en ny
præst. Jeg glæder mig meget til arbejdet i det
spændende sogn med mange aktiviteter i
kirke og kirkecenter.
I det hele taget føler jeg mig vældig privilegeret. Jeg har et arbejde – nogle vil sige et
kald – som jeg elsker. At møde mennesker i
alle livets faser, fra den unge familie, som skal

have døbt sin nyfødte, over konfirmanderne,
til de efterladte, som skal forberede afskeden
med et kært familiemedlem, er et privilegium, og jeg vil gøre mit yderste for at alle,
jeg kommer i kontakt med i Hobro, får det
bedst mulige indtryk af ”kirken”.

lem. Pilgrimsvandringer er også en god måde
at være kirke på – man snakker så godt
sammen, når man går ved siden af hinanden.
Hvis der er nogen, som har lyst til at vise mig
Hobro, mens vi snakker sammen, stiller jeg
gerne op iført vandrestøvler.

I disse år er meget fokus på hvor mange,
som kommer i kirke, men efter min opfattelse er det ikke kun i huset på toppen af
bakken, vi skal være kirke – det er også i
kirkecentret – og ude på gader og stræder
og rundt om i hjemmene – kort sagt alle
steder, hvor vi møder hinanden, præst og
menighed – menneske og menneske imel-

Rent praktisk kommer jeg til at have kontor i
Kirkecentret, hvor jeg kan træffes efter aftale,
og jeg kommer også meget gerne på husbesøg – ring til mig – mit telefonnummer ses
under praktiske oplysninger.

Mange hilsner
Karin Hasling
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Kapellet på Sdr. Kirkegård
Af Karin Nyvang, formand kirkegårdsudvalg
Det sidste halvandet år har vi arbejdet
ihærdigt på at få et nyt orgel i kapellet på
Sdr. kirkegård, efter at det gamle orgel blev
erklæret kassabelt i 2015. Dette er nok de
fleste bekendt, da vi i en periode hen over
sommeren var nødsaget til at lukke kapellet
for tjenester.
Baggrunden for dette var, at gulvet i pulpituret skulle forstærkes for at kunne bære
vægten af det nye orgel, som er en del tungere end det gamle af fyrretræ. Det var en
spændende opgave at løse alt det praktiske
omkring projektet. Bæreevnen skulle måles,
og der skulle indhentes tilbud, ikke blot på
forstærkning af gulvet, men også på el-arbejde til orglet, som skulle have en anderledes
placering end det gamle, idet organisten nu

sidder med ryggen til rummet, maling og ny
gulvbelægning. Udover maling af selve rummet, så blev orgelhuset malet, så det fremstår i en smuk gråhvid tone, som passer til
farverne i kapellet. Så til sidst stod der et nyt
flot orgel i renoverede omgivelser, hvor den
sidste finish blev 4 spots i loftet til erstatning
for pendlen, som ikke længere kunne bruges.
Sluttelig blev der sat et messingværn op på
balustraden, så højden på balustraden blev
efter APV-forskrifterne.
Og så skulle der gøres hovedrent efter håndværkerne.
Vi købte det nye orgel hos Bruno Christen
sens orgelbyggeri, og der blev genbrugt dele
af det gamle, kasserede orgel. Orgeldelenes

spændende historie vil organist Birthe
Langdahl fortælle om.
Det skabte naturligvis lidt ulemper, at vi
måtte lukke kapellet fra midt i maj til midt
i september, med nogle ugers undtagelse.
Men generelt måtte vi konstatere, at det
blev mødt med stor forståelse, og det kan vi
kun takke for.
Det nye orgel blev indviet ved en velbesøgt
koncert 23. sept., og vi kunne konstatere, at
vi har fået et dejligt orgel med flot klang, som
passer til rummet, og det er en fornøjelse
at høre det og for organisterne at spille på
det. Det er vort håb, at dette orgel vil være i
brug i mange år frem i tiden.

Det nye orgel i Søndre Kapel
Af Birthe Langdahl, organist
I 1997 købte Hobro Menighedsråd et brugt
Frederik Nielsen type-orgel i Tåning Kirke
ved Skanderborg. Orglet, der var fra 1883,
havde 4 velklingende stemmer på 1 manual.
Den 9. november 2015 kasseres orglet på
grund af slitage.
Hobro Menighedsråd ønsker igen at finde
et brugt instrument til Søndre Kapel, dog
må det gerne kunne lidt mere end Frederik
Nielsen orglet.
Ved hjælp af orgelbygger Peter Christensen
og tidligere domorganist i Haderslev, Svend
Prip, blev der fundet en løsning, hvor stemmerne fra Frederik Nielsen orglet, samt
andre genbrugsstemmer fra andre kirker,
indgår. (Se nedenfor). Det nye orgel er bygget af orgelbyggerfirmaet Bruno Christensen
og Sønner fra Terkelsbøl. Det er samme

fortsættes næste side..
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firma, som står bag det fine instrument, der
er i Hobro Kirke. Den 23. september 2017
blev Søndre Kapels orgel indviet.

Babysalmesang
Af musikpædagog Lotte Føns

Hobro Søndre Kapels orgel indeholder
følgende 8 stemmer, fordelt på 2 manualer
og pedal:

Babysalmesang handler om at få
en nær og nærværende stund
med sit lille barn med kirken som
ramme. Alle med en baby er
velkomne.
Vi mødes til 45 minutters sang
og leg, og en af kirkens præster
og organister deltager, når det er
muligt. Der er højt til loftet på alle
måder, og deltagelsen foregår på
din babys præmisser.
Efter de 45 minutter er der tid til
en fælles hyggestund over en kop
kaffe/te, som kirken er vært ved.
Du behøver ikke være kirkevant
for at deltage, og det koster ikke
noget.
Tilmelding sker via kirkens
hjemmeside.
Næste forløb begynder onsdag
d. 10. januar 2018 kl. 9.30-10.15.
For nærmere information læs på
kirkens hjemmeside, eller kontakt
underviser Lotte Føns: lotte@
fons.dk / 2082 0514.

Manual 1 (C – g3)
1. Principal 8´
C- H er fælles med Gedakt 8´, fra c er det
piber fra et gammelt Frobenius-orgel fra
Ildved Kirke

2. Oktav 4´
Piberne er fra Søndre Kapels Frederik
Nielsen orgel. Fra cs3 - g3 er det nye piber
3. Oktav 2´
Piberne er fra et gammelt Marcussen orgel
fra Ørritslev Kirke
4. Spidsquint 1 1/3´
Piberne er fra et gammelt Bruno
Christensen orgel fra Tirslund Kirke. På c1
repeterer stemmen til 2 2/3
Manual 2 (C – g3)
5. Gedakt 8´
Piberne er fra Søndre Kapels Frederik
Nielsen orgel. Fra cs3 – g3 er det nye piber

6. Fugara 8´
Piberne er fra Søndre Kapels Frederik
Nielsen orgel. Fra cs3 – g3 er det nye piber
7. Fløjte 4´
Piberne er fra Søndre Kapels Frederik
Nielsen orgel. Fra fis2 – g3 er det nye piber
Pedal (C – f1)
8. Subbas 16´
Piberne er fra et gammelt Bruno
Christensen orgel fra Hørning Kirke

Koblinger:
I+II, I+II 16´, P+I, P+II.
Desuden er vindladen og blæserkassen
genbrug fra Bindslev Kirke.

Foto v/ Lotte Føns.

Julehjælp

Glædelig jul
til alle
Hobro Kirkes julehjælp
Gaven kan gives med MobilePay på tlf.:

21 14 06 05

Eller Spar Nord
Reg.nr. 9815 kontonr. 2505779307 Mærk: ”Julehjælp”

GLÆDELIG JUL TIL ALLE
HOBRO KIRKES JULEHJÆLP

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 hinanden, 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
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Koncerter:

BEGYNDER I UGE 1

Mandag den 4. december, kl. 19.30:
Hobro Bykor synger julekoncert. Der bliver
smukke kendte danske julesange, engelske carols,
norske og svenske sange, oplæsning og fællessalmer. Det hele dirigeres af John Pilkington.

Lørdag den 9. 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. Gade, Rutter og Chilcott. Der vil også være
fællessalmer.

Søndag den 17. december, kl. 14.00:
”De 9 læsninger” med Hobro Kirkes Kor og
organist Birthe Langdahl. ”De 9 læsninger” er
en forberedelsesgudstjeneste til julen. Navnet
dækker over, at der i løbet af musikgudstjenesten
læses ni bibeltekster. Bibelteksterne spænder
fra skabelsen over syndefaldet til profetier om
frelseren, som skal komme, og slutter med juleevangeliernes beretning om Jesu fødsel. Ud over
læsninger vil der være korsang og fællessalmer.

Ny sæson med
Hobro Menighedskor

Lørdag den 6. januar kl. 11.00:
Matiné med ”Sax & Talk”. ”Sax&Talk” består
af den professionelle saxofonkvartet SaxTalk
samt sanger og højtlæser Elisabeth Christine
Marie Andersen. De 5 musikere bevæger sig
fra nordisk folketone hen over salmemelodier
til sungne og læste tekster med rødder i den
keltiske kristne tradition. Meget af musikken
improviseres.

Lørdag den
3. februar kl.
11.00:
Den Østjyske
Bassethorntrio,
der består af
Jeanett Riberholt, Bjarne Vestfalen og Søren
Trolle Bagger, spiller et program med musik af
bl.a. Mozart, Beethoven og Dauprat.
Bassethornet, som er en dybt klingende altklarinettype, blev konstrueret i Passau ca. 1770.
Mozart havde stor forkærlighed for instrumentet med den varme, bløde og stemningsfulde
klang, ligesom han var fascineret af instrumentets store omfang. Således vil en trio udelukkende bestående af bassethorn kunne omfatte
både melodi, mellemstemmer og bas.

Hobro Kirkes Menighedskor øver
8 tirsdage i foråret.
Nye medlemmer er velkomne.
Koret synger ved højmesserne den 4.
februar og 11. marts, begge kl. 10.15.
Koraftenerne er 2. januar, 9. januar,
23. januar, 30. januar, 6. februar,
20. februar, 27. februar og 6. marts.
Vi mødes i Kirkecentret kl. 19.00 og slutter
kl. 20.30 med en kop kaffe.
Spørgsmål besvares af korets leder,
Birthe Langdahl, på mobil 51 30 50 70
eller på langdahl.birthe@gmail.com

Gud & Mad
Velkommen til familiegudstjeneste
- og fællesspisning.
Det foregår i Hobro Kirke:
31. januar kl. 17.00 v/ Karin Hasling.
Børnekoret v/ Winni Steinicke medvirker,
28. februar kl. 17.00 v/ Käthe
Japhetson-Jensen.
Fastelavnsfest – kom gerne udklædt.
Korskolen v/ Winni Steinicke medvirker.

Menighedsrådets
møder
Menighedsrådets folkelige møder har altid
været meget varierede i emne, sjældent
uden nogen tematisk sammenhæng.
Således også i foråret.
Nu først fhv. rabbiner Bent Lexner, der
d. 19. jan. kommer og fortæller om sin
erindringsbog ”Det gælder dit liv”, hvor han i
høj grad vil komme ind på det at være jøde i
det danske samfund i de ofte overophedede
debatter om de fremmede.
I februar, d. 7., tager vi fat på et andet
kirkesamfund, nemlig Brødremenigheden i
Christiansfeld, som Keld Nicolaisen kender
indefra og fortæller om.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Møder
Foto Arne Kvist

Hobro Menighedsråd
17. januar kl. 19.30:
Fhv. overrabbiner Bent Lexner om sin
erindringsbog ”Det gælder dit liv”
7. februar kl. 19.30:
Keld Nicolaisen om Brødremenigheden
og Christiansfeld

Højskoleforeningen
Tirsdag den 23.januar:
Lone Hansen:” Vejen til mine Rødder jeg er min Mors hemmelighed”.
Mandag den 19. februar:
Heinz Svolgaard Hvid:
”Fra blå blink til Rollator”.
Alle møder foregår i Kirkecentret kl. 19.30

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Den 20. januar, kl. 10:
Lektor ved Aarhus Universitet Bo
Kristian Holm: ”Luthersk oven i hovedet”.
Kl. 12.30: 6 små reformationsfilm for
folkeskolen om Hans Tausen.
Den 17. marts, kl. 10:
Lektor ved Aarhus Universitet Hans
Hauge: ”Aarhusteologen K.E. Løgstrup
og nazismen”.
Kl. 12.30: Sangtime v. pastor Anders
Tranholm-Bjerg: ”På strejftog i ”100 salmer”” samt generalforsamling.

Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
DECEMBER 2017
Tirsdag d. 5. Adventsfest. v/Pastor
Emeritus Frede Møller, Ans.
Bedemøde kl. 19.00.
Tirsdag d. 12. Adventshygge.
Onsdag d. 13. Seniortræf kl. 14.30 v/
missionær Jørgen Bloch, Randers.
Onsdag d. 28. Julefest v/missionær
Henri Alex Jensen, Silkeborg.
JANUAR 2018
Evangelisk Alliances Bedeuge.
Tirsdag d. 9. missionshuset, Hobro.
Onsdag d. 10. Mariagerfjord frikirke Gl.
Hobrovej 5c, Mariager.
Torsdag d. 11. Hobro medborgerhus
Skibsgade 26.
Tirsdag d. 16. Kredsens vinterstævne i
Nørager sognehus. v/Fritidsforkynder
Anders Jørgen Jensen, Års.
Tirsdag d. 23. Soldatervenefest. v/
Landssekretær Bjarke Friis, Esbjerg.
Tirsdag d. 30. Bibelkreds.

Onsdag d. 31. Seniortræf kl. 14.30 v/fritidsforkynder Poul Erik Hansen, Farsø.
FEBRUAR 2018
Tirsdag d. 6. Møde v/pastor Emeritus
Ingolf Enok Pedersen, Randers.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag d. 13. Husets generalforsamling,
ifølge vedtægterne.
Tirsdag d. 20. Møde v/missionær
Eigil Kildeholm, Rønde.
Tirsdag d. 27. Bibelkreds.
Onsdag d. 28. Seniortræf kl. 14.30
v/sognepræst Ole Larsen Års.
Hvor intet andet er nævnt, er møderne
i Hobro Missionshus kl. 19.30.

Hobro IMU

IMU er stedet hvor unge fra 14 år og
opefter mødes i et kristent fællesskab.
Se programmet på IMU’s hjemmeside
www.hobro-im.dk
Redaktion:
Lili Bøgh Svinth, Kim Byrial Korsgaard (formand), Annie Ruberg Nielsen samt Karin Juul.
Deadline for næste blad: 1. februar 2018.
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Gudstjenester

2. Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00 Lili Svinth
3. 1. søndag i advent
(Luk. 4,16-30)
kl. 10.15 Lili Svinth
Kirkekaffe
10. 2. søndag i advent
(Matt. 25,1-13)
kl. 10.15 Käthe Japhetson- Jensen
Børnekoret medvirker
17. 3. søndag i advent
(Luk. 1,67-80)
kl. 10.15 Karin Hasling
kl. 14.00 ”De 9 læsninger”
med Hobro Kirkes Kor
24. Juleaften (Luk. 2,1-14)
kl. 11.00 Käthe Japhetson- Jensen
Børnekoret medvirker
kl. 13.00 Lili Svinth
Hartmanns Juleliturgi
kl. 14.30 Karin Hasling
kl. 16.00 Karin Hasling
Børnesagens Fællesråd

25. Juledag (Joh. 1,1-14)
kl. 10.15 Karin Hasling
Børnesagens Fællesråd

26. 2. Juledag (Matt. 10,32-42)
kl. 10.15 Lili Svinth
Børnesagens Fællesråd

31. Julesøndag (Matt. 2,13-23)
kl. 10.15 Käthe Japhetson- Jensen
Børnesagens Fællesråd

* Dåbsgudstjeneste.
Gudstjenesten bortfalder, hvis der ikke
er tilmeldt børn til dåb.
Alle adventssøndage samles ind til
Hobro Kirkes Julehjælp.

JANUAR
1. Nytår (Matt. 6,5-13)
kl. 16.00 Käthe Japhetson- Jensen
Det Danske Bibelselskab

6. Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00 Käthe Japhetson- Jensen
7. 1. søndag efter Hellig 3 konger
(Mark. 10,13-16)
kl. 10.15 Käthe Japhetson- Jensen
Kirkekaffe
KFUK´s Sociale Arbejde

14. 2. søndag efter Hellig 3 konger
(Johs.4,5-26)
kl.10.15 Lili Svinth
kl.17.00 Karin Hasling
Ungdomsgudstjeneste
KFUK´s Sociale Arbejde

21. Sidste søndag efter
Hellig 3 konger
(Johs 12,23-33)
kl. 10.15 Käthe Japhetson- Jensen
kl. 14.00 Lili Svinth
Kirkekaffe
Hobro Kirkes Julehjælp

28. Septuagesima
(Matt. 25,14-30)
kl. 10.15 Karin Hasling
KFUK´s Sociale Arbejde

31. Gud og Mad
Familiegudstjeneste
med fællesspisning.
kl. 17.00 Karin Hasling
Børnekoret medvirker
Prædikanter i februar / marts vil fremgå
af kirkens hjemmeside/annoncer, når vi
ved, hvornår den nye præst indsættes.

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

FEBRUAR
3. Dåbsgudstjeneste
kl. 12.00 Lili Svinth
4. Seksagesima (Mark. 4,26-32)
kl. 10.15
Menighedskoret medvirker
Kirkekaffe
KFUK´s Sociale Arbejde

11. Fastelavn (Luk. 18,31-43)
kl. 10.15
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler

18. 1. søndag i fasten (Luk. 22,24-32)
kl. 10.15
Folkekirkens Nødhjælp

25. 2. søndag i fasten
(Mark. 9,14-29)
kl. 10.15
Folkekirkens Nødhjælp

28. Gud og Mad
Fastelavn
Familiegudstjeneste
med fællesspisning.
kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
Korskolen medvirker

MARTS
3. Dåbsgudstjeneste kl. 12.00
4. 3. søndag i fasten kl. 10.15
Folkekirkens Nødhjælp

11. Midfaste kl. 10.15
Husstandsindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp

Menighedskoret medvirker
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