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Hobro Kirke ønsker alle en glædelig jul!



Kære menighed, kære allePraktiske 
oplysninger

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

Det blev en festlig dag, fredag d. 28. okt. Over 
100 mennesker kom inden for ved indvielsen 
af den ny kirkegårdsbygning med kontor, 
værksted og mandskabsfaciliteter. Byggeriet 
har stået på over lang tid, men nu var dagen 
oprunden. Det gamle kirkegårdskontor på 
Bymarks Allé blev jævnet med jorden. Det 
var helt utidssvarende og i en miserabel til-
stand, så nedrivning var den eneste mulighed. 
Med køb af et ekstra hus er der nu blevet en 
stor matrikel på det samme areal, men med 
indgang fra den mere centrale Mariagervej. 
Moderne forhold står nu til rådighed for alle 
medarbejderne på kirkegården og forhåbentlig 
til ekstra gavn for de besøgende.

I denne sammenhæng skal Hobro 
Kommunes Kunstsamling også takkes for 
beredvilligt at have stillet kunst til rådighed for 
udsmykning af husets opholdslokale og entré.

Præstesituationen kan godt synes lidt kao-
tisk efter sommerens afsked. I hvert fald er 
Anne Regitze Nieling nu ansat som stiftsvikar 
hos os, - hun bydes velkommen til arbejdet 
her ved kirken og er allerede godt i gang. Og 
Ruben Lysemose fortsætter i sit vikariat som 
aftalt i foråret. Samtidig arbejdes der nu med 
at få opslået Tine Gramm Petersens stilling 
snarest.

Der har gennem lang tid været intense 
kontakter mellem Hobro Menighedsråd og 
Skjellerup Menighedsråd. Skjellerup Sogn har 
ønsket en tættere tilknytning til Hobro, som vil 
resultere i et samarbejde mellem de to sogne. 
Det skal henad vejen finde sin form, men i 
hvert fald vil det få konsekvenser for præ-
sterne og for udformningen af kirkebladet. Det 
næste kirkeblad vil få en anden udformning.  
Alt dette vil der blive orienteret om henad 
vejen. Det vil givet falde mange i tankerne, at 
der engang eksisterede et Hobro-Skjellerup 
Sogn.

Hele det danske samfund er naturligt opta-
get af den energikrise, som er en konsekvens 
af den nødvendige europæiske solidaritet 
med Ukraine i landets ulykkelige krigssituation 

med sin aggressive nabo. Der er ydet en stor 
hjælpeindsats her fra sognet, som vi er tak-
nemlig for, men krigen fortsætter ulykkeligvis. 
Energikrisen må vi som menighedsråd selv-
følgelig forholde os til, økonomisk såvel som 
energiteknisk. Der er lavet grundige undersø-
gelser over vores energiforbrug, vores energi-
kilder og muligheder. Som anbefalet fra statens 
side begrænser vi selvfølgelig varme-, gas- og 
elforbrug i den udstrækning, det er muligt.

Det er en glæde for menighedsrådet, at vi 
efter coronaårene har fået babysalmesangen 
og samarbejdet med børnehaverne op at stå 
igen med stor tilslutning. Nu gælder det om at 
få gang i minikonfirmanderne. Denne under-
visning er faktisk et særligt ansvarsområde for 
menighedsrådet. Det glæder vi os til og ønsker 
kirke- og kulturmedarbejderen lykke til med 
initiativet, som løber af stabelen i slutningen af 
november. Så ser vi, hvordan vi kommer videre.

Kirke- og kulturmedarbejderen Pernille 
Bojsen-Møller har nu fået sig etableret i 
arbejdssammenhængen ved Hobro Kirke. Hun 
tager sig særligt af en del undervisning og af 
en del af informationsvirksomheden, se hjem-
mesiden og facebooksiden, som har fået et 
vældigt løft. Det skulle gerne være til gavn 
for alle, der interesserer sig for vore mange 
aktiviteter.

Til sidst er der grund til at nævne, at sog-
nepræst Käthe Japhetson-Jensen er udnævnt 
til ny kirkebogsførende præst, som det hedder, 
efter Tine Gramm Petersen; tillykke med det, 
selvom jobbet ikke indebærer mere i lønnings-
posen, blot et ekstra tilsynsjob.

Jeg har nu i to år brugt min klumme til at 
beklage forløbet af julegudstjenesterne. Nu 
ser det ud til, at vi får en normal jul, hvor vi 
håber at se ligeså mange i kirken juleaften som 
i gamle dage. Det vil være en stor glæde for 
alle. Dog ved jeg godt, at i år er det energi-
krisen, der griber ind i julen, fordi vi af ener-
gimæssige grunde må begrænse forbruget af 
energi. Der bliver i kirkelig sammenhæng ikke 
så meget lys, som der plejer, men lyset i hjertet 
vil være desto stærkere i mødet med julens 
glædelige budskab.

Jeg ønsker alle en glædelig jul 
og et godt og velsignelsesrigt nytår.

Ole Bent Larsen
Næstformand

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

Sognepræst
Ruben Lysemose
Tlf. 61 77 12 37. rubenlysemose@gmail.com
Træffes efter aftale - dog ikke fredag.

Sognepræst
Anne Regitze Nieling
Tlf.  21 69 30 63/ 26 20 63 90. anrn@km.dk
Træffes efter aftale, dog ikke mandag.

Kordegnekontoret: 
Søndergade 3, 9500 Hobro. Tlf. 98 52  07 63
hobro.sogn@km.dk
Kontoret har åbent mandag til torsdag fra kl. 9.00 
til 12.30 samt fredag fra kl. 9.00 til 12.00.
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 alle hverdage 
mandag til fredag fra kl. 9.00 til 12.30.
Kirkegårdsleder: Thomas Helenius
Tlf. 20 14 52 16. hkgleder@gmail.com

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

Organist:  
Karen Kirstine Nielsen 
Tlf. 51 41 12 14. jackiekaren90@gmail.com

Kirke- og kulturmedarbejder: 
Pernille Huus Bojsen-Møller
Tlf. 29 60 20 19. kkperbo@gmail.com
Kontortid torsdag fra kl. 10.00 til 12.00
i Huset Aldersro, Vestergade 23.
Træffes desuden efter aftale.

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
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PRÆSTENS SIDE

Synes du, det går ned ad bakke? At tilværelsen 
bliver mindre og mindre lys; mere og mere 
mørk?

Som om du sidder fast på en eller anden måde, 
og at der ikke er noget at gøre?
Humør er der ikke meget af, og selv gamle 
venners selskab forsøger du at undgå?

Det er nogenlunde sådan hovedpersonen Carl 
(spillet af Jim Carrey) har det i den romantiske 
komedie ”Yes Man”. Hans kone har forladt 
ham, og nu føler han sig simpelthen slået hjem. 
Så det er på bunden af det hele, at filmen star-
ter. Men snart sker der noget. En ven fortæl-
ler ham om nogle møder med en karismatisk 
person, der fortæller om at blive en ”Yes Man” 
– altså en, der siger ja til det hele. Det fører til 
nogle sjove og skøre situationer, hvor vi kan 
grine af Jim Carrey og hans klovnerolle. 

Men som bekendt er det ikke ægte at sige ja 
hele tiden, så den søde pige, som Carl møder, 
mister tilliden til ham – og holder op med at 
se ham. Til sidst finder Carl dog ud af at sige 
både ja og nej og ender med at finde sammen 
med hende igen. Happy ending.

I skrivende stund er præsterne fra Hobro-
Mariager Provsti på studietur i Grækenland. 
Her oplevede vi den nationale helligdag – ”Nej 

dag” – som holdes den 28/10 til minde om 
en vigtig begivenhed under 2. verdenskrig. 
Det drejer sig om grækernes afvisning af ita-
lienernes ultimatum på denne dato i 1940. 
Italienerne under Mussolini var opsatte på at 
få lavet nogle erobringer ligesom tyskerne 
og skrev til den græske premiereminister 
Ioannis Metaxas: Lad os marchere gennem 
Grækenland og besætte udvalgte steder – 
ellers er det krig!

Metaxas svarede: Jamen så er det krig! Det kla-
re svar var noget den græske befolkning kunne 
lide, og de gik på gaden og råbte slagordet 
”NEJ!”. Et nej til at italienerne skulle have lov til 
i praksis at besætte landet. Og det gik godt på 
den korte bane. Grækerne slog italienerne, og 
det var først da tyskerne gik ind i Grækenland, 
at de blev besat. I dag er Nej-dagen en natio-
nal fridag, som fejres med musik og kædedans 
og miniferie. Grækerne er vældigt tilfredse 
med Metaxas NEJ.

Når vi spørger andre om noget, kan vi tit 
godt lide at få et JA. Fx hvis vi er blevet lovet 
noget. Gud lover os masser af ting i bibelen. 
Ikke mindst, at han altid vil være hos os, at 
han vil give os evigt liv, udover hvad vi kan 
regne med sådan rent biologisk. Nu kan det jo 
være nemt at gå rundt og love en masse. Gud 
er ikke sådan at få styr på, så kan man regne 
med det? Apostlen Paulus har et bud eller en 

YES-mand og NEJ-dag

Forfatteren foran et tempel i det gamle Korinth.

begrundelse. Det gamle Korinth, som ligger 10 
min. fra, hvor denne side skrives, var den stør-
ste by i Grækenland på Paulus’ tid, og selvføl-
gelig besøgte han den, og vi har endda et par 
af hans breve til menigheden dér bevaret i det 
Ny Testamente. I 2. Korintherbrev kap. 1, vers 
19-20 står der:
For Guds søn, Jesus Kristus, som vi har prædi-
ket hos jer, var ikke både ja og nej, men i ham 
er der kun sagt ja; for alle Guds løfter har fået 
deres ja i ham.

I julen er vi optagede af, at Gud kom til jorden 
og sagde ja til os. Ikke som en ukritisk komiker, 
som kun kan sige ja, og som roder sig ud i en 
masse skøre ting; men som én, der både siger 
ja til os og nej til alt det, der vil ødelægge os 
og vores forhold til Ham, til os selv, til hinan-
den og til vores verden. I det gamle Korinth 
var der en masse ting, som ødelagde livet for 
mange – slaverne og de prostituerede og, ja, 
måske alle, som syntes at livet var hårdt og 
uden håb. Som måtte slide i det og ikke havde 
meget at se frem til – ikke engang efter døden. 
Paulus forkynder for korintherne og de andre 
menigheder, at Gud er en YES-man når det 
kommer til os. Han vil give os håb, og trøst, 
når vi trænger til det – og så må vi sammen 
sige NEJ til det, der ødelægger, sårer og slår 
ihjel.

Glædelig Jul! Og Godt nytår.
Ruben Lysemose

3 



MEDDELELSER

Indvielsesfest
Fredag d. 28. oktober blev den nye kirkegårdsbygning indviet på festligste 
vis med taler, hurraråb, hotdogs og fadøl. Tusind tak til de mange fremmødte 
for nogle hyggelige timer.

Vi glæder os over den flotte og funktionelle bygning, som, i tidens ånd, også 
flytter os i den grønne retning. Vi  håber, den bliver til glæde og gavn for 
byen i mange år fremover.

”Den, der har ører at høre med, skal høre”. 
Sådan sætter Jesus ofte punktum, når han har 
talt til en flok mennesker. Han mener nu nok 
en hel del mere end det at være udstyret med 
høreorganer: At lytte, at tage ind, måske endda 
at efterleve. Teksterne i Bibelen er grundlaget 
for kristendommen og for kirken – og de er 
også grundlæggende fortællinger om, hvordan 
det er at være menneske. I Bibelkredsen giver 
vi vores ører (og sind!) tid til at høre den kom-
mende søndags tekster med åbenhed og nys-
gerrighed. Vi vender de spørgsmål og tanker, 
som teksterne vækker. Vi kan sjældent finde 

Bibelkreds - at lytte sammen
SVARET, men vi kan altid finde bud på svar, 
og det giver altid en rigere og mere nuanceret 
oplevelse af teksterne at høre, hvordan andre 
forstår dem. Vi mødes kl. 10 hver torsdag i 
ulige uger i Huset Aldersro (Vestergade 23) til 
sang og rundstykker. Derefter læser kirke- og 
kulturmedarbejder Pernille søndagens tekster 
op og kommer med et kort oplæg til samtale. 
Bibelkredsen er et uformelt forum, hvor alle 
kan være med, og hvor der også plads til skep-
sis og tvivl. Der kræves ikke andet end ører at 
høre med. Alle er velkomne. 

Evt. spørgsmål kan rettes til 
Pernille Bojsen-Møller (kkperbo@gmail.com).

 

VELKOMMEN TIL  

INDVIELSE 
AF VORES NYE  

KIRKEGÅRDSKONTOR 
 

 
 

28. 
 

 

 

OKTOBER 
KL. 11-14 

 

 
 

 

 

 

 

Kom og oplev vores flotte, nye hus ved 

Søndre Kirkegård! 

- Nyd en pølse fra pølsevognen 

- Og en fadøl fra fustagen 

 
Alle er hjerteligt velkomne, og vi glæder 

os til at vise huset frem! 

 

 

Mariagervej 34, 9500 Hobro  
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 ARRANGEMENTER

Hobro Menighedsråd
Sogneaften

Mørket sænker sig om os, og vi begynder 
på juleforberedelserne. Ud fra ønsket: 
GLÆDELIG JUL TIL ALLE, håber vi, at vi 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 hen-
tes i Kirkecenteret, Søndergade 3, Hobro 
eller på Hobro Kirkes hjemmeside www.
hobrokirke.dk.  Ansøgning om julehjælp 
inkl. nødvendige bilag skal også afleveres i 
Kirkecenteret. Ansøgningsfristen er senest 
fredag den 9. december, og man kan for-
vente svar på ansøgningen senest fredag 
den 16. december. 

Gaver til Hobro Kirkes julehjælp kan gives 
via MobilePay på tlf.: 28604 eller ved ind-
betaling til Sparekassen Danmark reg.nr. 
9070, konto.nr. 2075357438. Gaverne må 
gerne være mærket: ”Julehjælp”.

Fra Hobro Kirke ønskes 
en glædelig jul til alle. 

Babysalmesang
Babysalmesang handler om at knytte 
bånd og skabe kvalitetstid mellem 
barn og voksen gennem sang, musik 
og bevægelse. Igennem musikalske 
aktiviteter får barnet stimuleret sine 
sanser og får del i den skønne salme 
og sangskat, som vi er heldige at have. 
Babysalmesang giver desuden også 
mulighed for at være i det smukke kir-
kerum og nyde den særlige klang på 
en uformel måde. Dette er et musikalsk 
tilbud for babyer fra 2-10 måneder.

Opstart af Forårshold 1,  
onsdag d. 18. januar 2023
Opstart af Forårshold 2,  
onsdag d. 12. april 2023

Tilmeldingsblanket samt mere informa-
tion kan findes på kirkens hjemmeside.

Onsdag d. 18. jan. 
kl. 19.
Fortællinger 
fra Saxos 
Danmarkskrønike

Mød Stærkodder 
og Uffe hin Spage i 
kamp mod svenske eller tyske kæmper, 
når fortælleren Astrid Guldhammer tager 
os med tilbage til sagntiden, hvor det 
kan være svært at skelne mellem guder 
og mennesker, ligesom man ikke altid 
kan regne ud, om en svensker er ven 
eller fjende. Helte og heltinder, skurkag-
tige intriger samt kamp med sværd og 
nid-ord vil være aftenens omdrejnings-
punkt, når den danske oldtid formidles 
gennem mundtlig fortælling.

Vi mødes i 
Vestergade 23 
fredage kl. 14:
Næste gang: Fredag d. 2.12.22 - 
Fredag d. 6.1.23 og fredag d. 3.2.23.
Mønstre og garn fås på kirkekontoret og hos: 
Karin Juul, Enghavevej 15 2. lejl. 6. 
Tlf. 50 49 00 27

Vi strikker dåbsklude
Vil du være med?

Gud og Mad
I foråret 2023 i Hobro Kirke har vi igen tre familiegudstjenester. De er tilrettelagt på en 
måde, så der er bedre plads til børnene i kirken ved disse gudstjenester. Desuden medvir-
ker Hobro Kirkes kor, Musik og Leg, Børnekoret og Ungdomskoret. Familiegudstjenesterne, 
som vi også kalder Gud og Mad, synes vi er blevet en dejlig tradition i Hobro Kirke. 

Tidspunktet er den sidste onsdag i månederne januar, februar og marts, hvor vi mødes i 
kirken kl. 17 til gudstjenesten. Bagefter spiser vi sammen i Kirkecenteret. 

Maden koster 25 kr. for voksne, og for børn er maden gratis. Der er ingen tilmelding, blot 
kom og være med.

Glædelig jul Glædelig jul 
til alle til alle 

Hobro Kirkes julehjælpHobro Kirkes julehjælp
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MEDDELELSER/ARRANGEMENTER

Musikarrangementer 
og lørdagskoncerter
December står i julens og traditionens tegn med besøg af 
Hobro Bykor mandag 5. dec. kl. 19, musikgudstjeneste med Lucia-optog søndag 
11. dec. kl.  16 og mandag 12. dec. kl. 19 De ni læsninger i samarbejde med 
Kulturskolen.
De traditionelle lørdagskoncerter kl. 11 fortsætter:  
 7. jan. 2023 PUST
   Hobroensisk blæserorkester
 4. febr.  Koret Sotto Voce
   Mandskor fra Ålborg
 4. marts  A Cappella
Et orkester fra Tyskland, som spiller meditativ musik fra Den Ortodokse Kirke. 
Et helt usædvanligt arrangement.

Har vi ikke alle brug for en 
løbemakker ind i mellem?
Jeg er sikker på, du kan komme i tanke om en 
periode af dit liv, hvor du kunne have haft brug 
for en løbemakker. Altså en at følges med, 
mens du skabte de forandringer i dit liv, som 
du ønskede dig. Det kan være, du havde brug 
for hjælp til at ”komme ud ad døren”. Det kan 
også være, du havde brug for én til at heppe 
på dig eller vende dine tanker med undervejs. 
En som kunne se nye perspektiver på ruten, 
mens du selv var kørt fast. 
Jeg taler naturligvis i billeder, men pointen er 
den samme: Vi kan alle – i perioder af vores liv 
– have ekstra brug for hinanden!
I Folkekirkens Familiestøtte arbejder vi for at 
normalisere, at familielivet ikke altid er ligetil, 
og at vi kan have brug for nogen at vende 
familielivets små og store spørgsmål med. Har 
du helt almindelige spørgsmål som: Ser mit 
barn for meget skærm? Går tonerne for højt 
herhjemme? Hvordan får jeg den mindste til at 
sove? Hvordan får jeg børnene til at hjælpe til? 
Sætter vi for få grænser? Sætter vi for mange 
grænser? Var stuearrest den rigtige beslut-
ning? Ja, så er du i vores målgruppe, og du er 
ikke alene. 
Vi kommer ikke og fortæller nogen, hvordan 
livet skal leves, men vi kan tilbyde brede 
skuldre, store hjerter, varme hænder og nye 
perspektiver gennem vores frivillige foræl-
drevenner. Vi kan også tilbyde praktisk støtte 
som et pusterum i en travl hverdag. Savner du 
fx et måltidsfællesskab, mere udeliv, et ekstra 
sæt hænder til tvillinger eller en hånd med de 
hjemlige rammer, står vi klar til at hjælpe.
Tøv ikke med at kontakte mig - den lokale 
koordinator - for en uforpligtende snak om, 
hvordan vi kan hjælpe dig, hvis du har brug for 
”en løbemakker”. 

Du kan læse mere på: 
www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

Line Neve Christensen
Mail: LNC@km.dk
Tlf. 24 76 17 91

”Kan du ikke skrive 
lidt om dig selv”, frit-
tede Kim Byrial - ”Til 
Kirkebladet” - og jeg 
forsikrede selvsikkert, 
at selvfølglig kunne jeg 
det. Men når så skri-
vestunden indtræder, 

så kan man godt blive helt i tvivl om, hvad 
sådan et ”selv” egentligt er for en fætter. 
Sikkert er, at jeg, Anne Regitze Nieling er 52 
år og pt. ansat som vikarpræst ved Hobro 
Kirke - og det er slet ikke så ringe! Hverken 
det ene eller det andet.  

Jeg har i forvejen fungeret som vikar trindt 
om land i flere år, og senest har jeg været 
præst 10 km syd for Hobro i Purhus Pastorat. 
Her bor jeg stadigvæk, i Nørbæk, med mine 
tre børn: to piger på 16 år og en dreng på 11 
år. Tine, Vibeke og Ulrik. 

Da jeg studerede, arbejdede jeg fortrinsvis 
med Det Gamle Testamente og det hebraiske 
sprog.  

Studierne og udlængsel førte mig til det 
sydlige Tyskland, til den lille universitetsby 
Tübingen, hvor jeg blev hængende i ti år. Jeg 
fik lært både det ene og det andet og lidt til 
– hvorfor jeg i dag også har en bachelorgrad 
i Nærorientalsk Filologi (gamle døde sprog i 
Mellemøsten). Jeg blev ansat ved universitet, 

hvor jeg arbejdede med palæografi – hånd-
skriftsanalyse – af de bibelske håndskrifter fra 
Qumran; dem, vi også kalder Dødehavsrullerne 
(og internt: Rødehavsdullerne), – og jeg med-
giver at dét er ikke så lidt nørdet. Men denne 
min store interesse for sprog har været en 
uundværlig hjælp i arbejdet med nyoversæt-
telsen af Biblen til nudansk; Biblen2020, der 
udkom i – ja – i 2020. I min studietid skrev 
jeg en prisopgave om Jesajabogen, så det var 
oplagt, at mit bidrag til oversættelsen kom til 
at ligge her. 

Nu er jeg præst – og det er jeg, fordi 
Biblens budskab ikke kun er sandt. Det er det, 
men det er også og først og fremmest vigtigt, 
og når noget er vigtigt, så kan man ikke bare 
lade det ligge. 

Jeg har en stor svaghed for at lege; være 
sammen med mennesker; eventyr både i det 
nære og det fjerne. Puslespil, kreative sysler, 
kun en mor kan skønne på, bøger (især flere 
bøger). Google – og ja! Korrekt. Jeg drikker 
meget cola. 

Alle har taget så fint imod mig her i Hobro. 
Det har betydet så meget for mig. Jeg bliver 
så glad. 

Jeg skal gøre mit for at være jer en god 
præst.

Anne Regitze Nieling

Præsentation af vikarpræsten ved Hobro Kirke
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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 2023.

Hobro Missionshus 
www.hobro.indremission.dk

DECEMBER MÅNED:
Tirsdag den 6. Adventsfest  

v/missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.
 Bedemøde kl. 19.00. 
Tirsdag den 13. Julehyggeaften med varme 

vafler v/missionær og familiekonsulent 
Birthe Mikkelsen, Hobro. 

Onsdag den 14. Onsdagstræf kl. 14.30  
v/Per Weber, Hinnerup. 

Onsdag den 28. Julefest v/missionær  
Henrik Hindbo Dideriksen, Skive.

JANUAR MÅNED:
Tirsdag den 10. Bede og alliancemøde.
Tirsdag den 17. Møde v/pastor Helge Morre 

Pedersen, Egå. 
Tirsdag den 24. Soldatervennefest v/ for-

henværende leder af orlogshjemmet i                           
Frederikshavn, Poul Nielsen, Hjørring.

Onsdag den 25. Seniortræf kl. 14.30  
v/pastor Svend Schultz- Hansen, Haverslev.

Tirsdag den 31. Bibelkreds.

Højskoleforeningen
Mandag den 09.01.2023 kl 19.00
Tanja Nielsen, Direktør i det Grønlandske 
Hus i Aarhus:
“Grønland - det store hjørne af 
Rigsfællesskabet”
Relationen mellem Grønland og Danmark.

Mandag den 06.02.2023 kl 19.00
Familien på farten - 3 generationer Island 
rundt.
Brutal skønhed, brændende lavamarker og 
iskolde gletsjersøer……

Mandag den 06.03.2023 kl 19.00
Leder af Mols Laboratoriet Morten 
D.D.Hansen: 
“Giv os naturen tilbage”
Hvad er op og ned på “VILD MED VILJE”

Vil du høre mere om tilbuddene hos 
Folkekirkens Familiestøtte? 

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

www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Hobro Menighedsråd

Sogneaftener:
Onsdag d. 18. jan., kl. 19
 Astrid Guldhammer:
 Fortællinger fra Saxos 

Danmarkshistorie

Onsdag d. febr., kl. 19
 Endnu ikke faldet på plads

FEBRUAR MÅNED:
Tirsdag den 7. Generalforsamling for  

Indre Mission Hobro.
 Bedemøde kl.19.00.
Tirsdag den 14. Møde v/sognepræst  

Jack Nørdam Pedersen, Ø. Hornum. 
Tirsdag den 21. Møde v/pastor  

Herluf Christensen, Bjerringbro. 
Onsdag den 22. Seniortræf kl. 14.30  

v/missionær Søren Skovenborg, Ans.
Tirsdag den 28. Bibelkreds

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

Efterår på kirkegården
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Det lille træ er et ’tempeltræ’, som står smukt 
med en bænk ved siden af.
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GUDSTJENESTER

ho
br

o 
ly

nt
ry

k 
- 9

8 
52

 4
6 

46

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 senest fredag formiddag før tjenesten. 

DECEMBER JANUAR FEBRUAR
 1. Ingen gudstjeneste i Hobro Kirke!  
  Der henvises til nærliggende kirker.

 8. 1. søndag efter hellig 3 konger 
  (Luk. 2,41-52 el. Mark. 10,13-16)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Det Danske Bibelselskab

 10. Helligtrekonger-gudstjeneste 
  kl. 19.00  Anne Regitze Nieling
  Hobro Kirkes Julehjælp

 15. 2. søndag efter hellig 3 konger 
  (Joh. 2,1-11) 
  kl. 10.15  Anne Regitze Nieling
  Folkekirkens Ungdomskor

 22. 3. søndag efter hellig 3 konger 
  (Matt. 8,1-13) 
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Folkekirkens Ungdomskor

 25. Gud og Mad 
  Her medvirker Musik og Leg, Hobro 
  Kirkes Børnekor samt Hobro Kirkes 
  Ungdomskor 
  kl. 17.00  Anne Regitze Nieling
  Hobro Kirkes Julehjælp

 28. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00  Ruben Lysemose
  Hobro Kirkes Julehjælp

 29. Sidste søndag efter hellig 3 konger 
  (Matt. 17,1-9) 
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
  Folkekirkens Ungdomskor

*Dåbsgudstjenesten bortfalder, hvis der 
ikke er tilmeldt nogen til dåb.

 2. Kyndelmisse Musikgudstjeneste 
  kl. 19.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Hobro Kirkes Julehjælp

 5. Septuagesima (Matt. 20,1-16)
  kl. 10.15  Anne Regitze Nieling
  Folkekirkens Ungdomskor
 
 12. Seksagesima (Mark. 4,1-10) 
  kl. 10.15  Ruben Lysemose
  Blå Kors
 
 19. Fastelavn (Matt. 3,13-17) 
  kl. 10.15  Käthe Japhetson-Jensen
  Blå Kors
 
 22. Gud og Mad 
  Her medvirker Musik og Leg, Hobro 
  Kirkes Børnekor samt Hobro Kirkes 
  Ungdomskor
  kl. 17.00  Käthe Japhetson-Jensen
  Hobro Kirkes Julehjælp

 25. Dåbsgudstjeneste* 
  kl. 10.15  Anne Regitze Nieling
  Hobro Kirkes Julehjælp

 26. 1. søndag i fasten (Matt. 4,1-11)
  kl. 10.15  Anne Regitze Nieling
  Blå Kors

 4. 2. søndag i advent 
  (Luk. 21,25-36)
  kl.  10.15 Anne Regitze Nieling
  Blå Kors
 
 11. 3. søndag i advent 
  (Matt. 11,2-10)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Blå Kors
 
 11. Musikgudstjeneste 
  Alle korene ved Hobro Kirke medvirker
  kl.  16.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Hobro Kirkes Julehjælp
 
 12. De ni læsninger
  kl. 19.00 Ruben Lysemose
  Hobro Kirkes Julehjælp
 
 18. 4. søndag i advent (Joh. 1,19-28)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
  Børnesagens Fællesråd
 
 24.  Juleaften 
  (Luk. 2,1-14 el. Matt. 1,18-25) 
   kl. 11.00 Käthe Japhetson-Jensen 
  kl. 13.00 Käthe Japhetson-Jensen 
  kl. 14.30 Ruben Lysemose 
  kl. 16.00 Anne Regitze Nieling
  Børnesagens Fællesråd
 
 25. Juledag (Luk. 2,1-14) 
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Børnesagens Fællesråd
 
 26.  Anden Juledag 
  (Matt. 23,34-39) 
  kl. 10.15 Anne Regitze Nieling
  Børnesagens Fællesråd
 
 31. Nytårsaften (Luk. 2,21)
  kl. 15.00 Ruben Lysemose
  Det Danske Bibelselskab

MARTS
 5. 2. søndag i fasten 
  (Matt. 15,21-28)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
  KFUM

Ved alle gudstjenester udover Gud og mad 
deltager som udgangspunkt enten Hobro 
Kirkekor eller Hobro Menighedskor.


