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HOBRO SOGN
Praktiske oplysninger
Sognepræst, kirkebogsførende:
Kim Legarth
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 05 23. knl@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst:
Lili Bøgh Svinth
Tlf. 98 52 15 23. lbs@km.dk
Træffes Bymarksallé 1, 9500 Hobro:
mandag kl. 16-18, tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 11-12.30. I øvrigt efter aftale.
Sognepræst:
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.
Se i øvrigt kirkens hjemmeside: www.hobrokirke.dk
og www.facebook.com/hobrokirke

Menighedsrådets arbejde
Af Ulla Thomsen
Som jeg nævnte i sidste
nummer af Kirkebladet,
er vi gået ind i valgåret for landets ca.
1750 menighedsråd. Der skal vælges
nyt menighedsråd i
Hobro sogn, bestående af 13 medlemmer.
Menighedsrådene vælges af folkekirkens
medlemmer og sidder i fire år ad gangen.
Det seneste menighedsrådsvalg var tirsdag
den 13. november 2012, og da der altid
afholdes valg den 2. tirsdag i november,
bliver det kommende menighedsrådsvalg
derfor tirsdag den 8. november 2016.
Hobro Menighedsråd holder, samtidig med
alle landets andre menighedsråd, et orienterings- og opstillingsmøde tirsdag den 13.
september kl. 19.30 i Hobro Kirkecenter.
Vi vil her i bladet komme med yderligere
oplysning og orientering inden mødet.
Det årlige syn af kirkens bygninger og
kirkegårde, som i år også omfattede præsteboligerne, er afholdt med deltagelse af
bygningssagkyndig, menighedsråd, kirkegårdsleder, kirketjenere og kordegn.
Vi har efterhånden fået udført og opfyldt
flere af vores større ønsker og projekter,
først og fremmest den nye kirkegårdsmur
på Mariagervej, renovering af urskiverne
på kirkeuret og sidst, som man vil have set
i pressen, har Hobro Kirke nu også fået ny
sisalløber til midtergangen, ny kokosmåtte i
våbenhuset og nye hynder til kirkebænke og

knæfald, alt blev, som lovet, færdigt inden
konfirmationerne. Samtidig er kirkecenterets utætte tag blevet delvis udskiftet og
repareret, og et par utætte tagvinduer er
blevet erstattet af nye.
På grund af pladsproblemer i Kirkecenteret
har Kirke - og Kirkecenterudvalget, i samarbejde med vores to kirketjenere, arbejdet med et forslag til bedre udnyttelse
af pladsen i det eksisterende kirkecenter.
Menighedsrådet har på menighedsrådsmødet den 31. marts godkendt udvalgets
forslag om køb af 2 containere til opmagasinering af de møbler, der kun bliver
brugt ved større arrangementer. Møblerne
køres via en rampe fra centeret og ud i
containerne, som opstilles i vores gårdhave.
Opsætningen af containerne er godkendt af
Mariagerfjord kommune, og arbejdet påbegyndes i maj måned.
Jeg kan også løfte sløret for en hårdt tiltrængt fornyelse i kapellet på Mariagervej.
Vi har fået kassationsrapport på det gamle
orgel i kapellet, og et lille udvalg, bestående
af to repræsentanter fra korudvalget samt
vores to organister, har været rundt forskellige steder for at finde en afløser for det
gamle orgel.
Maj måned er også tidspunktet, hvor menighedsrådet skal indsende budget til provstiet
for det kommende års ønsker og behov.
Det kan være svært at forudsige fremtidige
skader, mangler og kommende behov og
samtidig holde sig indenfor de økonomiske
rammer, vi er pålagt at overholde.
Som afslutning på forårets koncerter i
Hobro Kirke, kan vi se frem til en stor
musikalsk oplevelse med den internationalt
anerkendte sopran Tina Kiberg. Hobro
Kirke danner rammen om en stor musikalsk oplevelse med et varieret program
med Wagner, Dvorák og danske romancer.
Koncerten finder sted søndag den 5. juni
kl. 16.
Med dette vil jeg ønske
alle en rigtig god sommer!
Nyt fra Hobro Sogn |
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The man in the mirror
Af sognepræst Kim Legarth

Alting var bedre i gamle dage. Vejret var
bedre, kagerne var større, børnene var mere
velopdragne, pigerne var smukkere, mændene
var mere galante… det eneste, der altid har
været lige slemt, er svigermødre. I gamle
dage, da var alting som før. Der var ingen gale
terrorister, der truer med at dræbe uskyldige
mennesker. Der var ingen global opvarmning,
der truer planetens liv…. Når vi tænder for
fjernsynet, så er der nok af ting, som man
godt kunne tænke sig at lave om på.
Selv om vi har boet her i Hobro i 4 år, så
har jeg stadigvæk fyldte flyttekasser stående
ude på badeværelset. Den anden dag besluttede jeg mig for at se, hvad jeg egentlig havde
i den. Op af støvet dukkede noget af min
CD-samling – blandt andet en masse cd-er
med kongen af pop, Michael Jackson. Og hans
musik er stadigvæk uovergået – og teksterne
er faktisk også dybe. Han har virkelig arbejdet
meget med tanken om, at verden er af lave,
men du kan gøre noget. ”Heal the world” er
en af sangene: ”helbred verden, gør den til
et bedre sted for mig og for dig – ja, for hele
menneskeheden”. Og i nødhjælps-sangen
”We are the world” synges der: ”Vi kan ikke
gå rundt og forestille os, at nogen vil lave
noget om et eller andet sted – for vi er alle
en del af Guds store familie, og sandheden er,
at det eneste, vi har behov for, er kærlighed”.
Wau!!

En anden af Jacksons sange hedder ”The man
in the mirror” – og den handler også om at
forandre verden. Der er så meget, der skal
laves om – men hvor skal man begynde? Og
så lyder omkvædet:
I’m Starting With The Man In The Mirror
I’m Asking Him To Change His Ways
And No Message Could Have Been Any
Clearer
If You Wanna Make The World A Better
Place
Take A Look At Yourself, And Then
Make A Change
Sådan hurtigt oversat betyder det:
Jeg starter med manden i spejlet,
jeg beder ham om at ændre sig
Og intet budskab kan være mere tydeligt:
Hvis du vil gøre verden til et bedre sted,
så kig på dig selv og lav en forandring.
Hvis du vil forandre verden, så skal du begynde med dig selv. Spørgsmålet er bare: Kan vi
lave om på os selv? Kan vi ændre manden i
spejlet – bare hvis vi tager os sammen, gør
vort bedste og lidt til, kan vi så forandre os?
Bibelen siger: Nej, det kan vi ikke. Jo, vi kan
ændre det spejlbillede, som vi ser, når vi kigger i spejlet. Vi kan farve vores hår – vi kan
tabe os – vi kan bruge hundredvis af kroner
på anti-rynkecreme – ja, vi kan endda, som
Michael Jackson, få den ene plastikoperation
efter den anden… vi kan ændre billedet, som
vi ser, når vi kigger ind i spejlet, men vi kan
ikke forandre personen, der kigger i spejlet.
Michael Jackson kunne forandre spejlbilledet
ved hjælp af plastikoperationer, men han var
stadigvæk den samme.
”Det gode jeg vil, det gør jeg ikke, men det
onde, som jeg ikke vil, det gør jeg” – sådan
skriver Paulus i Bibelen (Romerbrevet 7,19).
Og er det ikke også det, vi desværre mærker
så mange gange: At selv om vi gerne vil gøre
et eller andet godt, så er det ikke altid, vi
får det gjort. Og omvendt: Det som vi ikke
vil – det kommer vi somme tider til at gøre
alligevel, selv om vi dybest set ikke ville gøre
det. Vi vil jo gerne give penge til hjælpeorga-

nisationerne, men når dankortet pludselig skal
i bevægelse, så er det noget andet noget. Vi
vil jo gerne være gode og gøre det bedste for
vores ægtefælle og vores børn, men alligevel
kludrer vi i det somme tider, og de bliver skuffede – måske endda også kede af det. ”Det
gode jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde,
som jeg ikke vil, det gør jeg”. Så der er nok at
vrænge af, når vi kigger i spejlet.
Bibelen siger, at vi skal prøve at kigge væk fra
spejlet og kigge ind i et andet spejl: Nemlig
Bibelen. Vi skal ikke bare se på manden i spejlet og måske blive deprimeret over det, vi ser,
men vi skal se i Guds ord og dér finde ham,
der virkelig kan forandre os, nemlig Jesus.
Vi skal sammenligne os og stræbe efter den
perfekte, nemlig Jesus. Og ser vi på ham, så
vil vi også forandres til at ligne ham. Et andet
sted skriver Paulus: ”alle vi som … i et spejl
skuer Herrens herlighed, forvandles efter det
billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed” (2
Kor 3,18). Se i Bibelen og bliv forvandlet fra
herlighed til herlighed, skønt ikke?!
Gud ønsker, at vi mere og mere skal ligne
ham – og han vil støtte os og hjælpe os fremad, så vi mere og mere kommer til at ligne
ham. Hvordan lærer vi ham at kende? Det gør
vi ved at læse i Bibelen, ved at bede – ja, ved
at gå i kirke. Han ønsker at forandre dig, så du
kan være med til at forandre verden. Og med
ham i ryggen kan vi gå ud i verden og lave
den del af verden om, som er indenfor vores
rækkevidde. Frans af Assisi, der levede fra
1182-1226 bad denne bøn:
Herre,
gør mig til et redskab for din fred.
Lad mig bringe kærlighed, hvor hadet råder.
Lad mig bringe tilgivelse, hvor forurettelsen
råder.
Lad mig bringe enighed, hvor spliden råder.
Lad mig bringe tro, hvor tvivlen råder.
Lad mig bringe håb, hvor fortvivlelsen råder.
Lad mig bringe lys, hvor mørket råder.
Lad mig bringe glæde, hvor sorg og modgang
råder.

Nyt fra Hobro Sogn |
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Hobro kirkes korskole
Af Winni Steinicke
Børn og unge med musik og sangglæde kan nu
få chancen for at synge i kor i Hobro kirke.
I Hobro kirkes korskole lærer korsangerne om
gudstjenesten og om kirkerummet. Vi synger
salmer, korsvar, trosbekendelsen og forskellige
korsatser.
Koristerne bliver også undervist i hørelære,
hvor vi lærer om nodesystemer, noder, rytmer
osv. Hobro kirkes korskole synger til gudstjenester, blandt andet fastelavnsgudstjeneste
med udklædning og tøndeslagning, luciagudstjeneste med luciaoptog i Hobro kirke og julekoncert i december måned med alle Hobro
kirkes kor.
Nogle af koristerne har sagt følgende om at gå
til kirkekor:

prøvet vores grænser af og tør stå frem foran
andre, vi lytter til hinanden og får et fantastisk
fællesskab igennem sangen.
Hvis du går i 2. klasse og opefter og har
lyst til at synge i kirkekor, har du mulighed
for at møde op i Hobro kirkecenter til et
INTRODUKTIONSMØDE
sammen med dine forældre.
onsdag, den 24. august kl. 17.00-17.30
Det er gratis at gå til kirkekor
Vi får nemmere ved at koncentrere os, vi
får nye venner, vi bliver mere sociale og har
lettere ved at få venner andre steder, vi får

Babysalmesang
Vi er glade for fortsat at kunne tilbyde babysalmesang i Hobro Kirke.
Forløbet er over 12 gange og begynder onsdag d. 24. august kl. 9.30 i Hobro Kirke.
Babysalmesang giver et helt særligt nærvær med barnet og i gruppen,
og kirkerummet bliver åbnet og brugt på en ny og inspirerende måde.
Medbring barn og en dyne, barnet kan ligge på, og glæd dig til en god oplevelse.
Tilmelding til Lotte Føns: lotte@fons.dk.

Yderligere information kontakt
organist Winni Steinicke 61 63 09 77

Nyt fra sorggrupperne
Af sognepræst Kim Legarth
Hver torsdag i ulige uger er der møde i vores
sorggrupper i Hobro Kirkecenter. Der er
tilbud både om et møde i sorggruppen om
formiddagen klokken 10.00-14.00 og om eftermiddagen klokken 15.00-17.00. Vi startede
et eftermiddagshold op i begyndelsen af maj
– og starter et formiddagshold op efter sommerferien den 18. august. Der er lang tid til, vi
begynder om formiddagen, men på den måde
kan vi starte nye grupper op fire gange om
året. Næste eftermiddagshold begynder den
10. november. Hvert forløb varer 10 torsdage,
hvor vi hver gang har et emne, som vi taler
om. Det handler enten om, hvad der er sket,
siden vi har mistet – hvem, vi har mistet – og
hvad sorg er for noget og gør ved os.
En sorggruppe er dog ikke, at vi sidder i rundkreds og græder – der er også plads til at
græde, men der bliver nok grinet endnu mere.
For vi fortæller også nogle af de sjove historier
vi har haft med den, vi har mistet.
Læs mere om sorggrupperne på vores hjemmeside www.hobrokirke.dk under ”aktiviteter”
– eller kontakt sognepræst Kim Legarth (Tlf
98 51 05 23 - sorggruppe@hobrokirke.dk)
eller Per Clausen Tlf. 21487504.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Koncerter i Hobro Kirke:

Lørdag den 4. juni, kl. 11.00:
Hobro Kirkes Børnekor synger ved denne koncert musik af franske, engelske og danske komponister. Winni Steinicke dirigerer.

Verdensstjerne i Hobro Kirke
Søndag den 5. juni, kl. 16.00:
Operasanger Tina Kiberg giver koncert i Hobro Kirke. Tina Kiberg
har en flot international karriere og er en efterspurgt sopran. Tina
Kiberg har bl.a. sunget i Bayreuth som Sieglinde i den samlede
opførelse af Wagners ”Ringen” i årene 1994-98 med stor succes,
og i 1995 debuterede hun på Metropolitan operaen i New York,
hvilket kun bliver tilbudt de rigtig gode sangere. Hun har givet
mange koncerter i størstedelen af verden med top-dirigenter som
James Levine, Claudio Abboddo, Zubin Mehta, Daniel Barenboim
og Vladimir Ashkenazy. Det er således en særdeles velrenommeret
verdensstjerne, der gæster Hobro Kirke med en alsidig koncert
sammen med organist og pianist Lindy Rosborg. Tina Kiberg vil præsentere os for et varieret og spændende
program med bl.a. udvalgte partier fra Wagners Wesendonck lieder, Dvoraks bibelske sange og danske
romancer. Wesendonck-liderne er oprindelig skrevet for stort orkester, men Lindy Rosborg har med succes
omskrevet musikken til orgel. Det vil blive en uforglemmelig og helt fantastisk oplevelse denne søndag eftermiddag. Der vil være en beskeden entre på 100 kr, som betales ved døren.

Dansk USA - organist giver koncert
Lørdag den 6. august, kl. 11.00:
Heinrich Christensen fik sin organistuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium med solistdebut i 1994.
Fra 1994-98 arbejdede han som organist ved Västra Skrävlinge Kyrka i Malmö.
I 1998 blev han ansat som organistassistent ved King’s Chapel i Boston, samtidig med studier
hos James David Christie ved the Boston Conservatory, hvorfra Heinrich modtog et Artist
Diploma in Organ Performance i 2000. I juli 2000 blev han udnævnt til Music Director ved
King’s Chapel, én af USAs ældste kirker (etableret i 1686), hvor han dirigerer kirkens professionelle kor, administrerer en omfattende koncertvirksomhed og spiller ved gudstjenester.
Heinrich har givet koncerter som solist i Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig, Irland, Japan, Canada, Sydafrika og USA. Som solist og akkompagnatør har han samarbejdet med musikere fra Det Kongelige Kapel, Boston Symphony Orchestra samt bl.a. Handel & Haydn Society, HarvardRadcliffe Chorus, Boston College Chorale og mange, mange flere. Han har indspillet en halv snes cd’er med ny kormusik for forlaget Arsis som
akkompagnatør for det professionelle vokalensemble Philovox. I 2004 udgav Arsis hans solo cd indspillet i King’s Chapel, rost af Gramophone
Magazine og The American Organist for stilistisk fleksibilitet og gennemtænkte fortolkninger. I foråret 2011 udkom hans indspilning af Bachs
Clavierübung III.
Desuden har han givet urpremierer af komponister som Daniel Pinkham, Thomas Oboe Lee, Bruce Saylor og Graham Gordon Ramsay.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Indskrivning til konfirmation 2017 i Hobro Kirke
Af Käthe Japhetson-Jensen

Vi begynder med en aftensgudstjeneste
i Hobro Kirke
onsdag den 31. august kl.19.00
Herefter indskrives konfirmanderne.
Forældre og konfirmander orienteres
om konfirmationsforberedelsen
over en kop aftenkaffe/sodavand
i Kirkecenteret.

Vi glæder os!
Mange hilsener
Præsterne ved Hobro Kirke

Englænderne kommer!
Af Käthe Japhetson-Jensen

Kirken i Dereham.
Vi får provsti-venskabsbesøg fra
Dereham i England fredag den 19. til
mandag den 22. august 2016.
De kommer 7 personer fra menighederne i
Dereham and District team, området er at
betegne som et provsti. De skal indkvarteres
privat her i Hobro-Mariager Provsti. Martin
Lee og Barbara D’Arts skal bo her i Hobro
Sogn. Planerne for besøget er stadig på tegnebrættet og vil blive finjusteret hen over
sommeren. Men her får I alligevel en skitsering,
så I kan få et indblik i venskabsmødet og sat
kryds i kalenderen. Fredag hentes vores gæster
i Billund. På deres vej mod nord får de set
Moesgaard museum og Domkirken i Aarhus,
muligvis får biskop Henrik Wigh-Poulsen tid
til at hilse på. Om aftenen vil der være en

rundvisning i Mariager
Kirke og en fortælling
om Birgittaordenen.
Lørdag skal andre
dele af provstiet vises
frem. Der vil være
præsentation af et par
af kirkerne i HvornumSnæbum- og Hvilsom
sogne. Fyrkat er en
selvskrevet attraktion,
fordi englænderne
ikke har glemt, at vi engang var vikinger, og at
vi som sådanne gæstede dem for godt 1000 år
siden; dog synes de, at vi er blevet roligere med
årene. Hobro Kirke, Bindesbølls enestående
arkitektur, er også en rundvisning værd. Lørdag
aften Kl. 19.30 er der sangaften i Kirkecenteret,
en dansk tradition, som vi meget gerne vil dele
med englænderne. Menighedskoret deltager, og
vi vil synge både salmer og sange samt drikke
aftenkaffe sammen. Vi håber, at I vil møde
talstærkt op. Søndag går vores gæster i kirke i
de respektive værtssogne. Om eftermiddagen
skal provstiets mindste kirke, Vester Tørslev,
vises frem ved sognepræst Cicilie Inge Poulsen.
Assens Kirke, i den østre ende af provstiet,
skal også have et besøg, og sognepræst Jørgen
Germann tager imod. For ikke at slide vores

gæster op, bruger man resten af dagen sammen med værterne. Der er mulighed for at vise
sit lidt mere af lokalområdet frem og få talt om
lighederne og forskellighederne imellem The
Church of England og Den Danske Folkekirke.
Mandag håber vi på at kunne holde en fælles morgensang, inden turen igen går sydpå til
Billund, denne gang med en afstikker til Randers
Regnskov. Vi håber, at det vil blive et godt
venskabsmøde for os alle! Kontaktpersoner
for arrangementet: Jacob Krogh Rasmussen Mariager og Käthe Japhetson-Jensen - Hobro
Tlf. 23705767 mail: kja@km.dk

Nadverfællesskab i Dereham
efteråret 2015.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Ambu-festgudstjeneste
Af Käthe Japhetson-Jensen

Søndag den 4. september
9.30 i Dansetten
Traditionen TRO holder vi igen i år
AMBU-festgudstjeneste.
Borgervæbningen spiller sammen
med organist Winni Steinicke,
og Menighedskoret medvirker
med deres sang.
Sognepræsten forkynder
det glade budskab!

Vi ses til AMBU-festgudstjeneste!

Møder
Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
JUNI 2016
Tirsdag den 7. Møde v/missionær Egild
Kildeholm Jensen, Rønde. Bedemøde
kl.19,00
Torsdag den 9. Formiddagshøjskole
kl. 10,00
Tirsdag den 14. Møde v/missionær Poul
Erik Hansen, Farsø.
Tirsdag den 21. Sommerafslutning. Grill
og spisning fra kl. 18,30
Onsdag den 22. Seniortræf kl. 14,30 v/
sognepræst Ole Larsen, Aars.
JULI 2016
Bibelcamping i Hadsund fra den 8 til
den 16 juli.
AUGUST 2016
Tirsdag den 9. Møde v/pastor emeritus
Aksel Breinegaard, Randers. Bedemøde
kl. 19,00

Tirsdag den 16. Møde v/pastor Frede
Møller, Ans.
Tirsdag den 23. Møde v/missionær
Jørgen Bloch, Randers.
Mandag den 29. Kredsgeneralforsamling
i Klejtrup.
Tirsdag den 30. Bibelkredsaften.
Onsdag den 31. Seniortræf kl. 14,30
v/fritidsforkynder Vagn Andersen,
Holstebro.
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, Bent Reuss Schmidt (formand),
Annie Ruberg Nielsen, Inger Laustsen og
Käthe Japhetson-Jensen.
Deadline for næste blad: 1. august 2016.
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Gudstjenester
JUNI
5. 2. søndag efter trinitatis
(Luk. 14,25-35)
kl. 9.00 Lili Svinth
kl. 10.15 Kim Legarth
12. 3. søndag efter trinitatis
(Luk. 15,11-32)
kl. 9.00 Lili Svinth
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
19. 4. søndag efter trinitatis
(Matt. 5,43-48)
kl. 9.00 Kim Legarth
kl. 10.15 Lili Svinth
26. 5. søndag efter trinitatis
(Matt. 16,13-26)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

JULI
3. 6. søndag efter trinitatis
(Matt. 19,16-26)
kl. 10.15 Kim Legarth

AUGUST
7. 11. søndag efter trinitatis
(Luk. 7,36-50)
kl. 10.15 Lili Svinth

10. 7. søndag efter trinitatis
(Matt. 10,24-31)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

14. 12. søndag efter trinitatis
(Matt. 12,31-42)
kl. 10.15 Kim Legarth

17. 8. søndag efter trinitatis
(Matt. 7,22-29)
kl. 10.15 Kim Legarth

21. 13. søndag efter trinitatis
(Matt. 20,20-28)
kl. 9.00 Kim Legarth
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

24. 9. søndag efter trinitatis
(Luk.12,32-48 eller Luk. 18,1-8)
kl. 10.15 Lili Svinth
31. 10. søndag efter trinitatis
(Matt. 11,16-24)
kl. 10.15 Lili Svinth

Hele juli måned går indsamlingerne
Folkekirkens Nødhjælp.

28. 14. søndag efter trinitatis
(Johs. 5,1-15)
kl. 10.15 Kim Legarth
31. Gudstjeneste og
konfirmandindskrivning
kl. 19.00 Käthe Japhetson-Jensen

SEPTEMBER
4. 15. søndag efter trinitatis
(Luk. 10,38-42)
kl. 10.15 Lili Svinth

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

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

Desuden
9.30 Käthe Japhetson-Jensen
AMBU-Festgudstjeneste i Dansetten
Borgervæbningen og Menighedskoret
medvirker.

