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Kære menighed, kære alle

Sognepræst, kirkebogsførende:
Tine Gramm Petersen
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 29 42 05 23, tgp@km.dk
Træffes efter aftale – dog ikke mandag.

Sognepræst: 
Merete Bøye holder orlov frem til d. 28. februar 
2022.

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
Ruben Lysemose
Tlf. 61 77 12 37
Mail: se Hobro Kirkes hjemmeside
Ruben Lysemose er tilknyttet Hobro Kirke frem til 
28. februar 2022.

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.
Kordegn: Peter H. Mathiasen. phm@km.dk
Kordegn: Vivi Sommer Jensen. vsj@km.dk

Kirkegårdskontoret:
Mariagervej 34, 9500 Hobro. 
Tlf. 98 52 08 57
Kontoret har åben mandag til fredag fra kl. 09.30 
til 12.00. Lør. efter aftale.
Kirkegårdsleder: Thomas Helenius
Tlf. 20 14 52 16. hkgleder@gmail.com

Organist og kantor: Birthe Langdahl 
Sygemeldt.

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

Praktiske 
oplysninger

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

I takt med at samfundet åbnedes, kom der 
også for alvor gang i menighedsrådets arbejde, 
og der var meget at gøre for at nå et næsten 
normalt kirkeligt arbejde igen. Næsten et års 
nedlukning og coronabegrænsninger og skift i 
rådets sammensætning har været vilkårene, og 
de har ikke været nemme, især ikke for de nye 
medlemmer. Jeg kan kun håbe, at I efterhånden 
må finde jer til rette i det almindelige arbejde 
og være med til at tage nye initiativer.

Men hjertesukket – at kirken stod så langt 
tilbage i genoplukningen sammen med kultur-
livet til et helt normalt samfund, står tilbage 
som en smertelig erfaring for kirkens place-
ring i den politiske bevidsthed, men sådan er 
det heldigvis ikke i den folkelige bevidsthed. 
Selvom der er mange dåb og bryllupper, der 
skal samles op, så bliver de det til stor glæde 
for befolkningen. Der er gjort en kæmpe ind-
sats for at genoprette kirkens position. 

Byggeriet på kirkegården er for øjeblikket 
godt igang. Det drejer sig om et nyt kirkekon-
tor, mandskabsfaciliteter og depotplads på 
Mariagervej. Vi ser frem til, at det bliver fær-
digt for såvel medarbejdere som brugere. Hele 
efterårets arrangementsplan skulle på plads. 
Der arbejdes ihærdigt med at få korarbejdet 
op at stå igen efter dvaletilstanden. Det er sejt 
arbejde, men det skal nok lykkes.

Gudstjenesterne er nu helt normaliseret for 
corona, og vi er tilbage ved tiden før corona-
ens restriktioner. Således vil juleaftens mange 
gudstjenester, 4 i alt, blive som i gamle dage. 
Vi har glemt sidste års abrupte aflysning og 
glæder os til, at de gamle tider er tilbage. Men 
vi passer selvfølgelig stadig på hinanden og 
spritter af, også i julen.

Desuden har provstiet/menighedsrådet 
købt Museumsbygningen på Vestergade 

21. Vi fik bygningen tilbudt, efter at museet 
er flyttet ud på Fyrkat. Den vil sammen 
med Aldersrobygningen og bygningerne i 
Søndergade på lidt længere sigt kunne blive ét 
stort samlet kirkeområde til gavn for alle, der 
kommer i kirken og bruger de kirkelige facilite-
ter, men også for byen i det hele taget. Nogle 
gamle huse, vi alle holder af, bliver nu bevaret. 

Vi plejer her i kirkebladet at trykke alle konfir-
mandbillederne med et stort tillykke. Tillykket 
skal lyde, men dataforordningen hindrer os i 
at bringe billederne, da det vil kræve samtykke 
fra hver eneste forælder. Den har vi ikke, men 
håber alle I konfirmander har købt billedet af 
jeres konfirmandhold og i øvrigt har haft en 
god og minderig dag. Tillykke endnu engang!

Der er igennem længere tid blevet arbejdet 
med ansættelsen af en såkaldt kirke- og kul-
turmedarbejder. Og vi er nu så langt, at stil-
lingen vil blive opslået i den nærmeste fremtid. 
Denne skal tage sig af undervisningsmæssige 
og pædagogiske opgaver i forbindelse med 
børne- og konfirmandarbejde, hvor der er 
stærkt behov for assistance. Og der er kommu-
nikative opgaver og samarbejde med mange af 
de interessegrupper, som knytter sig til kirken, 
at tage sig af. 

Efter 19 års ansættelse forlader organist 
Birthe Langdahl os. Hun har ydet en beun-
dringsværdig indsats og betydet uhørt meget 
for hele musiklivet i og omkring kirken med 
sine mange initiativer, sin ihærdighed i arbej-
det og sin musikalske iderigdom. Et omfat-
tende korliv blev bygget op, og et initiativ 
som vores lørdags-matinékoncerter er hendes 
varige minde ved kirken. Vi siger hende stor 
tak for hendes indsats.

Tilføjelse!!!
Det nye coronatiltag med genindførelse af 
coronapas i samfundet kommer formodentlig 
også til at gælde kirkelige handlinger og arran-
gementer over 200. Man må følge med på 
hjemmesiden!

Vel mødt til en normal kirke igen!
Ole Bent Larsen, næstformand
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PRÆSTENS SIDE

Da jeg i november 2019 blev mor for anden 
gang, gik jeg og sang nogle små linjer af det, 
der senere skulle ende med at blive min dåbs-
salme til min søn.

Ordene havde jeg arbejdet med igennem 
længere tid, og da corona gjorde at vi udskød 
dåbsfesten, havde jeg tid til at få flere vers 
stykket sammen.

Hurtigt gik det op for mig, at det var afgøren-
de, at den skulle kunne synges af alle – uanset 
om man vælger at få et barn uden en partner, 
med en partner af samme køn eller hvordan 
familien nu er stykket sammen. Ydermere ville 
jeg gerne favne dem, der har kæmpet for at få 
deres barn – enten ved fertilitetsbehandling, 
ved ufrivillige aborter eller som jeg selv, ved 
kejsersnit.

I det hele taget ligger der mange tanker bag 
denne salme, og jeg håber, at du vil tage dig 
tid til at skrive dine egne tanker og tolkninger 
omkring den til mig (tgp@km.dk)

Dåbssalme til min søn  
Af sognepræst Tine Gramm Petersen

Den er tiltænkt at kunne synges på salmen 
’Det dufter lysegrønt af græs’.

Med fyldte hjerter kommer vi.
Vi vil faktisk ikke la’ være.
Vi vælger kirken til, fordi
vi ikke alene kan bære.
I smerte stor
kom du til jord.
Igen er himlen nu åben:
Gud ta’r imod dig i dåben.

I vandet ligger en fremtidsdrøm
om lykke, forundring og glæde.
Gud Helligånd, kom, gennemstrøm
os, vær du nu til stede.
Du får et pas,
din egen plads,
som del af noget større
før lokkerne er tørre.

Af Gud du her med dåben får 
en plads i Hans familie:
Vor Herres bøn, et Fadervor,
og livets påskelilje.
I Krist en bror,
barmhjertig, stor
- begyndelsen og enden,
lys, døren, livet og vennen!

Din dåb den er et adgangskort
som superstar på himlens scene.
Når hele verden smuldrer bort,
er du dog ikke alene.
Så gå kun ud
med tro og Gud.
Et evigt liv er dig givet,
så lev du tappert livet.

Pastor T, 2020
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MEDDELELSER

Vi læser Bibeltekster 
sammen   
Vi læser den kommende søndags tekster og 
hjælper hinanden med at forstå dem  ind i 
vore liv og sammenhænge, til fornyet glæde 
og inspiration
Der gives plads og rum til, at den enkelte 
kan komme til orde, så det bliver et lyttende 
og reflekterende mødested.
Der er ikke bestemte forudsætninger eller 
forberedelser for at deltage, og man kan frit 
møde op. Der er bibler til rådighed.

Tid og sted: Torsdag den 2.12., 6.1., 20.1., 
3.2. og 17.2. kl. 19-20 i Vestergade 23.

Sidste rapport (Nyt fra Hobro Sogn, 2021 nr. 
4) fra byggeriet til kirkegårdene kunne berette 
om, at der var støbt fundament og sokler. 

Nu er situationen den, at vi har et ”lukket hus” 
med vægge-tag-døre/vinduer, og dermed er 
det også muligt at få en mere præcis fornem-
melse af rummenes form og størrelse. 

Garagen, som er det mest færdige lokale, giver 
indtryk af at være et stort og rummeligt hus 
med god plads til alle vores maskiner og det 
mangfoldige udstyr der bruges på kirkegår-

dene. Der er mange m² gulvplads og god lofts-
højde, der giver plads til reoler og hylder m.m. 
Rummene i kontor- og mandskabsdelen er på 
nuværende tidspunkt mere rå og ufærdige, og 
derfor er det mere vanskeligt at danne sig et 
indtryk af de endelige lokaler, men det ser ikke 
ud til, at der er overraskelser i forhold til det vi 
havde forventet på tegningsniveau. 

I disse dage går murerne i gang med at 
op mure facaderne i teglsten. Bagmuren i gara-
gedelen er beton, og bagmuren i kontor- og 
mandskabsdelen er porebeton.

Facader i garagedelen mod øst og nord bliver 
i stålplader.

Sidste udgave af tidsplanen siger, at ind-
flytning skal kunne begynde inden jul 2021. 
Sidst var det beton, der skubbede os i den 
forkerte retning, og i denne omgang er det 14 
dage med regn, som forsinkede arbejdet med 
opsætning af porebetonblokke.

Kirkegårdsudvalget 
Jens Peder Pedersen

Byggeriet på Bymarks Allé – Mariagervej er stadig i fuld gang …..

Jeg har fået et par henvendelser ang. min 
lille artikelserie om præstestolen i Hobro 
Kirke. Det viser sig, at det blå betræk på 
præstestolen stammer tilbage fra den store 
restaurering af kirken i 1993-94, ligesom 
betrækket på knæfaldet. Det røde betræk er altså fra før restaureringen. Fra restaureringen 
stammer også hynderne, men de er senere skiftet ud med et matchende blåt betræk i 2016. Det 
fortælles, at dette nye stof skulle have en lyddæmpende effekt, hvilket organist Birthe Langdahl 
siges at have bemærket prompte, da hun prøvede orglet af, efter at de nye hynder var lagt på 
plads. Hun kendte intet til stoffets karakter.

Det nuværende kortæppe er vævet af Pia Jensen og stammer fra 2008. Det erstattede et 
efterhånden meget slidt tæppe, som var syet af en kreds af byens damer, som det hed, i pastor 
Lerfeldts stue. Det fortælles, at han læste op under broderingen. Pia Jensen har fortalt, at det 
har taget 850 timer at væve tæppet, som er en kopi af det korsstingstæppe, damerne brodere-
de i 1966. Som hjælp fandtes tegninger af J.Th. Skovgaards udformning af alterpartiet fra 1952 
samt garnrester. Mønster og farveholdning er altså den samme i Pia Jensens vævning.

Præstestolen, 
kap. 3
Af Ole Bent Larsen
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 ARRANGEMENTER

Vi mødes i 
Vestergade 23 
fredage kl. 14:
3./12.21 - 7./1.22 og 4./2.22
Mønstre og garn fås på kirkekontoret og hos: 
Hanne Laustsen, Enghavevej 15 st. 5.
Tlf. 40 31 93 73 og Karin Juul, Enghavevej 15 
2. lejl. 6. Tlf. 50 49 00 27

Vi strikker dåbsklude
Vil du være med?

Vi er SÅ glade for, at vi igen kan byde vel-
kommen til vores familiegudstjenester Gud 
og mad. Vi har allerede hygget os sammen 
til høstfest og til temaet Noahs Ark
.
Vi håber, I har lyst til at være med, når vi 
har familiegudstjeneste den sidste onsdag 
i månederne januar, februar og marts, hvor 
vi mødes i kirken kl. 17 til en gudstjeneste 
i børnehøjde og derefter spiser sammen i 
kirkecenteret.

Følg med på hobrokirke.dk, facebook og 
vores annoncer i avisen.

Vi glæder os til at se jer!

Gud og mad

Onsdag d. 19. januar får vi besøg af en 
trio af musikere, som fortæller om og 
lægger op til at synge kendte sange fra 
20ernes og 30ernes revyer og film. De har 
kaldt aftenen ”Dyveke” efter en af tidens 
berømte revykomedier, hvor ”Man binder os 
på mund og hånd” stammer fra. Der venter 
os en hyggelig og fornøjelig aften.

Mandag d. 21. februar vil den nor-
ske kunstner Christian Stejskal gæste 
Hobro på sin turné. Han er både violinist, 
fotograf og fortæller. Han genfortæl-
ler Markusevangeliet garneret af egen 
musik samt fotos fra det mellemøstlige 
landskab, om man vil et Markusevangelie-
multimedieshow i kirken. Det er noget helt 
specielt, som bare skal opleves. 

Hobro Menighedsråd
Sogneaftener

Menighedsrådsrådet 
ønsker alle årets 

konfirmander 
et stort tillykke
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MEDDELELSER/ARRANGEMENTER

Præsentation af et nyt menighedsrådsmedlem
Jeg hedder Oscar 
Castel og er 22 år. 
Jeg har boet i Hobro 
det meste af mit liv. 
Selvom jeg er både 
døbt og konfirmeret, 
har jeg ikke haft 
meget med kirken 

at gøre indtil jeg kom tilbage til troen for 
nogle år siden. Siden da har jeg dog været 
flittig deltager både i gudstjenesten og 
andre arrangementer.

Mit største ønske for kirken er selvfølgelig, 
at den skal bringe folk til troen. Her tror jeg 
især på at forkynde vores traditioner. At 
få en salmebog har for eksempel været en 
kæmpe hjælp for mit bønneliv, og jeg tror 
at der er mange lignende gaver som venter 
på at blive åbnet op for nye generationer.

Desuden er jeg tovholder for børn og 
ungeudvalget. Så hvis der er nogen der har 
gode ideer på det område, vil jeg meget 
gerne høre fra jer.

Lørdags-
koncerter
I december erstattes lørdagskoncer-
terne af julekoncerterne. 
Det drejer sig om Hobro Bykors 
besøg mandag d. 6. dec. og arran-
gementet De læsninger mandag d. 
13. dec. Begge traditionsrige arran-
gementer ved Hobro Kirke.

I JANUAR, LØRDAG D. 8. JAN., 
er det det lokale blæserensemble 
PUST, som gæster kirken. 

I FEBRUAR, LØRDAG D. 5. FEB., 
har tre heri Hobro velkendte musikere 
slået sig sammen om lave en koncert, 
fordi de gerne vil arbejde sammen. 
Det drejer sig om Winni Steinicke, 
Esben Kjær og Lars Ole Schmidt. Det 
glæder vi os til. Begge dage som 
sædvanlig kl. 11.

De ni Læsninger
Luciadag er den 13. december. 
Lucia kommer af latinske lux, der betyder 
lys. Sankta Lucia var en italiensk hel-
geninde, som led martyrdøden, og har 
helgendag den 13. december, som ifølge 
den julianske kalender i 1300-tallet var 
regnet som årets korteste dag, altså vin-
tersolhverv.

Sådan ved vi jo godt det ikke er mere, 
men alligevel er det jo en dag med mange 
traditioner, især i Sverige, hvor man har 
mange sange specielt knyttet til den dag. 
I Danmark har vi kun én luciasang; men 
mon ikke den bliver flettet ind i “De Ni 
Læsninger” når den klassiske linie samt 
billedlinien i samarbejde med menigheds-
råd, organist og præst vil opføre dem 
d. 13/12 kl 19.00 i Hobro Kirke.

”De Ni Læsninger” er en gudstjeneste 
med bibeltekster, der  spænder fra ska-
belsen over syndefaldet til profetier om 
Frelseren, som skal komme, og slutter 
med juleevangeliernes beretning om 
Frelserens fødsel. 

Mellem læsningerne vil der være masser 
af musik og kunst.

Esben Kjær
Mariagerfjord Kulturskole

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 jule-
hjælp. Ansøgningsskemaet om julehjælp 
kan hentes i kirkecenteret Søndergade 3, 
Hobro eller på Hobro Kirkes hjemmeside 
www.hobrokirke.dk. Indleveringsfristen 
er fredag den 3. december, og man kan 
forvente svar senest uge 50.

Julehjælp

GLÆDELIG JUL TIL ALLE

Uropførelse
Ved matinékoncerten d. 6. nov. blev Hobro 
Kirke rammen om en uropførelse af et værk, 
Sats for kammerorkester, af Astrid Holm 
Olesen. Det var Hobro Kammerorkester, som 
fremførte værket til stor glæde for publikum. 
Komponisten bor i Arden og har mest arbejdet 
med rytmisk musik, men binder nu an med 
klassisk musik, en vej, hun gerne vil arbejde 
videre ad den vej.

Glædelig jul Glædelig jul 
til alle til alle 

Hobro Kirkes julehjælpHobro Kirkes julehjælp

Gaver kan gives med MOBILEPAY 28604
Eller Sparekassen Danmark 

Reg.nr. 9336 konto nr. 2075357438 
Mærk: ”Julehjælp”
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MØDER

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.indremission.dk

Redaktion: 
Kim Byrial Korsgaard (formand),  
Annie Ruberg Nielsen og  
Ole Bent Larsen.  
Deadline for næste blad:  
1. februar 2022.

Hobro Missionshus 
www.hobro.indremission.dk

DECEMBER MÅNED:
Tirsdag den 7. Adventsfest v/missionær Egild 

Kildeholm Jensen, Rønde.
 Lotteri, medbring gerne en pakke. 

Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 14. Julehygge v/missionær og 

familiekonsulent Birthe Mikkelsen, Hobro.

Højskoleforeningen
Mandag den 10. januar 2022 
kl. 19.00:
Agronom Sigurd Østergaard:
”Svin i kultur og sprog”
Mandag den 7. februar 2022
kl. 19.00:
Museumsinsp. Ulla Varnke Egeskov:
”Åbning af REGAN VEST”.

Alle møder foregår i Hobro Kirkecenter.

Onsdag den 15. Seniortræf kl. 14.30 v/Per 
Weber, Hinnerup.

Tirsdag den 28. Julefest v/pastor emeritus 
Svend Schulz Hansen, Haverslev.

JANUAR MÅNED:
Tirsdag den 11. Bede og alliance møde.
Tirsdag den 18. Soldatervennefest v/ tidl. 

orlogshjemsleder. Poul Nielsen, Hjørring.
Tirsdag den 25. Bibelkreds.
Onsdag den 26. Seniortræf kl. 14.30. v/

pastor emeritus Axel Breinegaard, Randers.

FEBRUAR MÅNED: 
Tirsdag den. Møde v/pens. missionær  

Preben Hansen, Nibe.
 Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 8. Husets generalforsamling ifg. 

Vedtægterne 
Tirsdag den 15. Møde v/fritidsforkynder 

Anders Jørgen Jensen, Farsø.
Tirsdag den 22. Bibelkreds.
Onsdag den 23. Seniortræf kl. 14.30 v/ fri-

tidsforkynder Poul Holm Aalborg.

Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne 
i missionshuset kl. 19.30

Vil du høre mere om tilbuddene hos 
Folkekirkens Familiestøtte? 

Kontakt: Line Neve Enggaard
Tlf.nr. 24 76 17 91

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Hobro Menighedsråd
Arrangementerne finder sted i Hobro Kirke-
center kl. 19.00, hvis ikke andet er anført. 
Sogneaftener:
Onsdag d. 1. dec. 2021
 Tidl. højskoleforstander Jørgen Carlsen: 

Den nye højskolesangbog 
Onsdag d. 19. jan. 2022  

Sangaften ”Dyveke”
Mandag d. 21. febr. 2022  

Christian Stejskal: Markusevangeliet

Koncerter:
Mandag d. 6. dec. 2021, kl. 19  

Hobro Bykor
Mandag d. 13. dec 2021, kl. 19  

De ni læsninger
Lørdag d. 8. jan. 2022, kl. 11  

Blæserorkestret PUST, Hobro
Lørdag d. 5. febr. 2022, kl. 11  

Winni Steinicke, Esben Kjær og Lars 
Ole Schmidt

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen har i foråret møde 

LØRDAG D. 26. FEBRUAR 
med lektor Hans Raun Iversen, som i sit foredrag vil tage temperaturen på folkekirken, 
som han har en kolossal indsigt i, og som er kommet til udtryk i hans nye bog ”Folkekirke, 
brugerkirke, kirke i mission”. Om eftermiddagen skal vi synge Kai Normann Andersen-sange 
sammen med organist Winni Steinicke.

LØRDAG D. 23. APRIL 
er der kirketur til Vendsyssel sammen med kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro fra 
Kunstetagerne. Vi skal besøge kirker i Stenum, Vrå, Østervrå og Fladstrand. Her er det nød-
vendigt at tilmelde sig til anniengedal@hotmail.com. Turen starter 9.30 med morgenkaffe i 
Hobro Kirkecenter og varer hele dagen.
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GUDSTJENESTER
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Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester på tlf. 98 51 23 00. Ved ønske om 
benyttelse af  handicapbus, ring venligst til Kordegnekontoret på tlf. 98 52 07 63.

DECEMBER JANUAR FEBRUAR
 2. Helligtrekongers søndag 
  (Matt. 2,1-12)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
  Indsamling: KFUKs Sociale Arbejde
 
 6. Spejdergudstjeneste
  Tine Gramm Petersen
 
 9. 1. søndag efter Helligtrekonger  
   (Mark. 10,13-16)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
 
 16. 2. søndag efter Helligtrekonger 
  (Joh. 4,5-26)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
  Indsamling: KFUKs Sociale Arbejde
 
 23. 3. søndag efter Helligtrekonger  
   (Luk. 17,5-10)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose

 26. Gud og Mad
  Familiegudstjeneste med 
  fællesspisning
  kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
 
 29. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00 Käthe Japhetson-Jensen
 
 30. 4. søndag efter Helligtrekonger 
  (Matt. 14,22-33)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

* Dåbsgudstjeneste som standard  
sidste lørdag i måneden: Bortfalder, 
hvis der ikke er tilmeldt nogen til dåb.

 2. Kyndelmisse Musikgudstjeneste
  kl. 19.00 Ruben Lysemose
 
 6. Sidste søndag efter 
  Helligtrekonger 
  (Joh. 12,23-33)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
 
 13. Septuagesima 
  (Matt. 25,14-30)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
 
 20. Seksagesima 
  (Mark. 4,26-32)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
 
 23. Gud og Mad
  Familiegudstjeneste med 
  fællesspisning
  kl. 17.00 Tine Gramm Petersen
 
 26. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00 Tine Gramm Petersen
 
 27. Fastelavn (Luk. 18,31-43)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
  Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Indsamling: 
Hvor intet andet er nævnt: 
Hobro Kirkes julehjælp.

 5. 2. søndag i advent 
  (Matt. 25,1-13)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
 
 12. 3. søndag i advent 
  (Luk. 1,67-80)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  kl. 16.00 Musikgudstjeneste 
  v/Tine Gramm Petersen
  Alle korene ved Hobro Kirke medvirker
 
 13. De ni læsninger 
  Musikgudstjeneste
  kl. 19.00 Ruben Lysemose
 
 19. 4. søndag i advent 
  (Joh. 3,25-36)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
 
 24. Juleaften 
  (Luk 2,1-14/Matt. 1,18-25)
  kl. 11.00 Tine Gramm Petersen
  kl. 13.00 Ruben Lysemose
  kl. 14.30 Käthe Japhetson-Jensen
  kl. 16.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Indsamling: Børnesagens Fællesråd
 
 25.  Juledag (Joh. 1,1-14)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Indsamling: Børnesagens Fællesråd
 
 26.  2. juledag/søndag 
  (Matt. 10,32-42)
  kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
  Indsamling: Det Danske Bibelselskab
 
 31.  Nytårsaften 
  (Matt. 6,5-13)
  kl. 15.00 Ruben Lysemose

MARTS
 6. 1. søndag i fasten 
  (Luk. 22,24-32)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen


