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HOBRO SOGN
Praktiske oplysninger
Sognepræst, kirkebogsførende:
Tine Gramm Petersen
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 29 42 05 23. tgp@km.dk
Træffes efter aftale - dog ikke mandag.
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.
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 torsdag kl. 9.30-12.30
samt fredag fra 9.30 - 12.00. Lør. efter aftale.
Kirkegårdsleder: hkgleder@gmail.com - pt. dog
vakant
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, kære alle
Ingen havde nok overhovedet forestillet sig,
at en arbejdskonflikt
kunne ramme kirkens
område, sågar de overenskomstansatte præster.
Det viste sig ved den
næsten totale lockout af
offentligt ansatte, som
de statslige arbejdsgivere
varslede over for kirkens medarbejdere på alle
niveauer. Alle var uforberedte. Kirketjenerne
har end ikke en strejkekasse, hvilket siger noget
om chokket ned i kirkens medarbejdergrupper.
Både Kirkeministeriet og de faglige organisationer er kommet med afklaringer i en evt.
konfliktsituation. Menighedsrådet er blevet orienteret, men har forholdt sig afventende, især
da det stod klart, at vi godt kunne gennemføre
konfirmationerne. Vi drog et lettelsens suk
over for de mange bekymrede forældre og
familier.
Nu hvor jeg gør min klumme færdig, er
konflikten afblæst, og der er indgået forlig.
Alle offentligt ansatte ånder lettet op, tror jeg,
selvom konfliktsituationen er bakket bredt op
af offentligheden. På kirkens område vender
vi tilbage til dagligdagen, men det har ikke
været uden tillidsmæssige konsekvenser, at det
kirkelige område har været underlagt en konflikttrussel, som ingen nogensinde havde troet
var mulig. Kirken var et fredhelligt område;
men det passer altså ikke, må vi sande.
Til noget andet: Tirsdag d. 24. april havde
vores biskop Henrik Wigh-Poulsen kaldt
Hobro Mariager Provstis præster, provstiudvalg
og menighedsråd til møde. Dagsordenen gjaldt
den fremtidige indretning af og fordeling af
præster i provstiet. Problemet, som er blevet
mere og mere akut de sidste snart mange
år, er befolkningsudtyndingen på landet og
tilflytningen til byerne. Konkret skyldes det
afviklingen af landbrugssamfundet og samfundsændringen til et moderne bysamfund, som
heller ikke længere er et industrisamfund, men
snarere et servicesamfund. Med et fagord kaldes det urbanisering.
Nok om det: Præsteembederne i landsognene er blevet for små, og der er behov for
flere præster i byerne. Ydermere flytter folk fra

by til storby, så de store vækstbyer, som vi har
flere af i Århus Stift, har behov for mere kirkelig betjening, bl.a. i form af funktionspræster.
Biskoppen stillede derfor én grundlæggende
betingelse: der skal flyttes rundt på embederne
– staten stiller totalt set ikke flere embeder i
udsigt. Der skal ske en omfordeling fra land til
by. Hvordan gør man det? Det er blevet diskuteret i årtier, og der er gjort flere forsøg rundt
omkring i landet. Storpastorater, hvor flere
præster fordeler arbejde og kirker imellem sig.
Omlægning og samling af flere sogne. Kun i helt
specielle tilfælde nedlæggelse af kirker.
Biskoppen opstillede tre modeller/forslag til
almen debat i provstiet. Intet er vedtaget, forslagene er lagt frem til vores overvejelser. Fra
8 pastorater til 6, til 5, til 3? Nøglen er 2-2.500
folkekirkemedlemmer pr. embede på landet,
3-3.500 i by. Alle forslagene indebærer, at der i
vores provsti bliver sparet/frigjort 1½-2 embeder, som skal flyttes til storbyerne.
Det prisværdige er, at biskoppen lægger
arbejdet med omstruktureringen ud til de
involverede. En sand demokratisk øvelse, for
hvad man kunne frygte, ville være en samlet
plan fra Kirkeministeriet, jfr. Strukturreformen,
hvor de nuværende storkommuner blev skabt,
mere eller mindre som et diktat oppefra.
Noget, biskoppen også lægger meget vægt
på, er at skabe attraktive embeder i en tid,
hvor der bliver præstemangel og færre og
færre ansøgere til stillingerfne.
Det, der nu skal foregå, er, at sognene og
provstiet drøfter og vurderer deres fremtid
i en ny struktur, som skal ske henover en
årrække, altså en slags strategiplan. Der skal
ikke afskediges, men nye indhold i stillingerne
og nye samarbejdsformer skal opstå. Det er
provst og provstiudvalg, som skal lægge op til
denne debat. Hvordan vil en ny virkelighed se
ud fra de lokale synsvinkler? Forskellige interesser, kulturer og samarbejder skal drøftes og vil
blive det. Det er jeg ikke i tvivl om, men det
er også vigtigt for os alle tillige at fastholde en
overordnet vinkel.
Det kan blive et spændende arbejde, som I
alle vil komme til at høre meget mere om i de
kommende kirkeblade.
Jeg ønsker alle en god sommer.
Ole Bent Larsen, næstformand
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Kan man tro på elge?
Af sognepræst Lili Bøgh Svinth
Jeg ved ikke helt, om jeg kan tro på elge – jeg
har ikke set dem.
Jeg kører gennem Lille Vildmose mange
gange hver uge, og - afhængig af ugedagene
- på mange forskellige tider af døgnet, både
tidlig morgen, formiddag, eftermiddag, aften
– ja, ind imellem hen omkring midnat. Men
selvom der nu angiveligt har været elge i Lille
Vildmose i 2 år, er det ikke lykkedes mig at
se bare en enkelt elg.
Jeg kunne godt forledes til at tro, at de slet
ikke findes! Hvis det altså ikke var fordi,
mennesker, jeg normalt stoler på, bedyrer, at
de har set dem – endda mange gange!
Når dette læses, har vi lige fejret pinsen. Og
pinse handler jo netop om tro.
Disciplene var frustrerede efter påsken.
Ingen af dem havde mod til at gå ud og fortælle om alt det, de havde oplevet sammen
med Jesus fra Nazareth. Og fortalte de, at
han var opstået fra de døde – ja, så ville folk
da ryste kraftigt på hovedet af dem.
Jesu tilfangetagelse og henrettelse lå stadig
som et traume for disciplene: Ingen af dem
havde lyst til at komme ud for det samme.
De troede på Jesus som Guds Søn, ja, for de
havde selv set den opstandne Jesus Kristus –
men mest af alt var de bange, bekymrede for
andres mening.
Det ændrer sig pinsedag. Da de rammes af
Guds kraft, Helligånden, da genfinder de
deres tro og livsmod.
De begynder at prædike: fortælle om Jesus
Kristus, Guds Søn og vores frelser. Vi har
Peters første prædiken gengivet i Apostlenes
Gerninger, men alle disciplene har fortalt,
hvad de hver især har fået med fra deres liv i
Jesu nærhed.

Elg i Lille Vildmose. (Fra Lille Vildmosecenterets hjemmeside.)

Og deres ord har kraft, så deres tilhørere
også fatter håb.
Mennesker, der måske aldrig havde nået at
opleve Jesus selv forkynde og måske kun
havde hørt om ham som en charlatan og
gudsbespotter, de får nu tro ved disciplenes
prædiken.
Der er ingen tvivl om, at disciplenes prædiken har gjort indtryk, og mange er blevet
døbt.
De har ikke fået noget bevis: Jesus har ikke
vist sig for dem, og Guds stemme har ikke
lydt højt og klart midt under dåben – nej, de
har været nødt til bare at tro! De har måttet
stole på, hvad de hørte fra disse mennesker,
der med hjertet har fortalt om Jesus Kristus,
og hvad Gud vil sige os gennem ham.

Det er netop forskellen mellem viden og tro.
Ved viden har man bevis for, at noget forholder sig på en bestemt måde. Men troen er
en tillidssag.
- Og sådan er det åbenbart også, når det
gælder elge.

(Jeg håber da, at jeg snart ser en og ikke
bare pludselig har den på køleren. Det ville
selvfølgelig være bevis for deres eksistens,
men det ville være træls!)
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Vi strikker dåbsklude

Hobro kirkes
børnekor

Vil du være med?
Næste gang vi mødes
er i Hobro Kirkecenter
8. oktober 2018 kl. 10.00
Se opslag ved kirken

Mønstre og garn fås på
kirkekontoret og hos:
Hanne Laustsen, Enghavevej 15 st. 5
Tlf. 40 31 93 73 og

Foto: Ulla Thomsen

Karin Juul, Enghavevej 15 2. lejl. 6
Tlf. 50 49 00 27

Konfirmandindskrivning 2018-2019
Onsdag d. 29. august
kl. 19.00
i Hobro Kirke
Vi begynder med gudstjeneste i
kirken kl. 17 ved Käthe JaphetsonJensen.
Derefter er der i kirkecenteret en
forfriskning, medens der orienteres
om konfirmationsforberedelsen,
og selve konfirmandindskrivningen
finder sted.

Foto: Arne Kvist Jensen

Konfirmationer i Hobro Kirke 2019
Den 12. maj
Søndag før Store Bededag: Nordøst/nordvest
Den 17. maj
Store Bededag, fredag: Sydvest
og endelig
den 19. maj
Søndag efter Store Bededag: Sydøst
Se i øvrigt Hobro Kirkes hjemmeside under
’aktiviteter’ og derefter ’konfirmation’.

Børn med musik og sangglæde kan nu få
chancen for at synge i kor i Hobro kirke.
I Hobro kirkes børnekor lærer korsangerne
om gudstjenesten og om kirkerummet. Vi
synger salmer, korsvar, trosbekendelsen og
forskellige korsatser.
Korsangerne bliver også undervist i hørelære,
hvor vi lærer om nodesystemer, noder, rytmer osv.
Hobro kirkes børnekor 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:
Vi får nemmere ved at koncentrere os
Vi får nye venner
Vi tør stå frem foran andre
Vi bliver glade af at synge
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 22. august
kl. 17.00-17.30
Det er gratis at gå til kirkekor
Kom og vær med – det bliver rigtig sjovt
Yderligere information kontakt
organist Winni Steinicke 61 63 09 77
Nyt fra Hobro Sogn |
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Nordre Kirkegård
Hobro Kirke råder i dag over to smukke kirkegårde, nemlig den for alle kendte Søndre
Kirkegård beliggende ud til Mariagervej; men
også den meget mindre og for mange relativt ukendte Nordre Kirkegård beliggende
ud til Aalborgvej. Mange tror, at Nordre
Kirkegård er taget ud af brug, men det er
langt fra tilfældet. Der foregår således stadig
en lille håndfuld bisættelser og begravelser
fra Nordre Kirkegård om året. Kirkegården
ligger smukt hegnet ind af lindetræer og
bøgepur, ligesom der forefindes spredt
beplantning af hængecypresser og ældgamle
fyrretræer.
Tidligere var Nordre Kirkegård benævnt
Hostruphuse Kirkegård og hørte under ØlsHørby-Døstrup Sogn og tilhørende sogneråd. Kirkegården samt det tilhørende kapel
blev anlagt i 1911 af arkitekt Ejnar Packness.
Det lille kapel var en enkel bygning med
klokkeværk over indgangsdøren. Kapellet
eksisterer ikke længere, da det blev nedrevet
i 1982. I 1920 kommer Øls-Hørby-Døstrup
med i Hobro Kommune og Kommunen
overtager Hostruphuse Kirkegård. Sidenhen
skifter kirkegården navn til Nordre Kirkegård,
men det er faktisk først i 2006, at Hobro
Kirke formelt overtager Nordre Kirkegård,
endskønt pasningen af kirkegården har påhvilet Hobro Kirke siden 1920.
Med tak til Bent Heidmann, Jens Ravn og
Bent Reuss Schmidt.
Kim Byrial Korsgaard

Nyt fra Hobro Sogn |
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Koncerter og matinéer
Lørdag den 2. juni
kl. 11.00:
Hobro Kirkes Børnekor synger ved
denne matiné musik af amerikanske,
engelske og danske komponister.
Winni Steinicke dirigerer.

Foto: Ulla Thomsen

Babysalmesang
i Hobro Kirke
Der foregår også noget i kirken for de allermindste, nemlig babysalmesang.
Musikpædagog Lotte Føns står for babysalmesangen, hvor der bliver hygget og sunget
salmer og sange. Alle kan være aktivt med
på den ene eller den anden måde, og det
kræver ingen forudgående kundskaber at
være med – blot lysten til at være sammen
med sit barn på en indholdsrig måde.
Organist og præster deltager en del af gangene, og bagefter går snakken over kaffen
om løst og fast – og mest om børn.
Et nyt hold begynder i august.
Tilmelding: Se kirkens hjemmeside.

Afskedssammenkomst

Lørdag den 11. august kl. 16.00:
Som led i en omfattende sommerturné i Danmark, gæster Kiev Kammerkor atter Hobro Kirke.
Det ukrainske kor blev dannet i 1990 og er hovedstaden Kievs officielle kor. Det består af 21
sangere, alle uddannede på konservatorier i Ukraine. Stemmerne er fordelt på 10 dame- og
11 herrestemmer. Koret har vundet et utal af priser i diverse konkurrencer, og listen over festivaler, som koret har deltaget i, er meget lang og imponerende.
Korets repertoire omfatter stort set al slags musik, men ved koncerten i Hobro Kirke synges
traditionel og moderne ortodoks kirkemusik. Koret dirigeres af Mykola Hobdych.
Koncerten arrangeres af Hobro Musikforening og Hobro Menighedsråd.
Billetter til 120 kr købes ved indgangen.
Lørdag den 1. september
kl. 11.00:
Matiné med Sct. Peders Koncertkor
fra Randers.
Dirigent er Brian Stenger Poulsen.

Foto: Ghita Nygaard Kaag Steffensen

Laila Nedergaard på kirkegårdskontoret har
fået nyt job, og hun havde sidste arbejdsdag
d. 30. april. I den forbindelse blev der holdt
en afskedssammenkomst, hvor menighedsrådet takkede Laila for 11 års trofast, loyalt og
engageret arbejde for kirkegården. Laila har
passet regnskab og administrative opgaver
med stor pligtopfyldenhed, og vi ønsker hende alt godt i arbejdet på Onsild Idrætsskole.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Møder
Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk

JUNI
Tirsdag den 5.
Møde v/sognepræst Ole Larsen, Aars
Bedemøde kl. 19.00.
Tirsdag den 12.
Møde v/Fritidsforkynder Villy Holm
Pedersen, Brønderslev.
Tirsdag den 19.
Sommerafslutning kl.18.30 med grill.
Onsdag den 20.
Seniortræf, kl. 14.30 v/pastor emeritus
Frede Møller, Ans.
Hadsund bibelcamping
fra 13. til 20. Juli.

AUGUST
Tirsdag den 7.
Bibelkreds.
Tirsdag den 14.
Møde v/fritidsforkynder Jens Martin
Jacobsen, Tårs.
Tirsdag den 21.
Møde v/pens. missionær Søren
Skovenborg, Ans.
Mandag den 27.
Kredsgeneralforsamling i Hobro missionshus.

Foto: Arne Kvist Jensen
Tirsdag den 28. Bibelkreds.
Onsdag den 29. Seniortræf kl. 14.30
v/missionær Egild Kildeholm Jensen,
Rønde.
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. august 2018.
Nyt fra Hobro Sogn |

7

Gudstjenester
JUNI

JULI

2. Dåbsgudstjeneste*
kl. 12.00 Tine Gramm Petersen
kl. 16.00 Festgudstjeneste for
FDF`s jubilæum

1. 5. søndag efter trinitatis
(Matt. 16,13-26)
kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
Kirkekaffe.

3. 1. søndag efter trinitatis
(Luk. 12,13-21)
kl. 9.00 Tine Gramm Petersen
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Kirkekaffe.

8. 6. søndag efter trinitatis
(Matt. 19,16-26)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

10. 2. søndag efter trinitatis
(Luk. 14,25-35)
kl. 9.00 Käthe Japhetson-Jensen
kl. 10.15 Lili Svinth
17. 3. søndag efter trinitatis
(Luk. 15,11-32)
kl. 9.00 Lili Svinth
kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
24. 4. søndag efter trinitatis
(Matt. 5,43-48)
kl. 9.00 Lili Svinth
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen

15. 7. søndag efter trinitatis
(Matt. 10,24-31)
kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
22. 8. søndag efter trinitatis
(Matt. 7,22-29)
kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
29. 9. søndag efter trinitatis
(Luk.12,32-48
eller Luk. 18,1-8)
kl. 10.15 Lili Svinth

AUGUST
4. Dåbsgudstjeneste*
kl. 12.00 Tine Gramm Petersen
5. 10. søndag efter trinitatis
(Matt. 11,16-24)
kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
Kirkekaffe.
12. 11. søndag efter trinitatis
(Luk. 7,36-50)
kl. 10.15 Lili Svinth
19. 12. søndag efter trinitatis
(Matt. 12,31-42)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
26. 13. søndag efter trinitatis
(Matt. 20,20-28)
kl. 10.15 Lili Svinth
29. Gudstjeneste og
konfirmandindskrivning
kl. 19.00 Käthe Japhetson-Jensen

SEPTEMBER
Hele juli måned går indsamlingerne
Folkekirkens Nødhjælp.

1. Dåbsgudstjeneste*
kl. 12.00 Lili Svinth
2. 14. søndag efter trinitatis
(Johs. 5,1-15)
kl. 10.15 Lili Svinth
Kirkekaffe.
Desuden
9.30 Käthe Japhetson-Jensen

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

AMBU-Festgudstjeneste i Dansetten
Borgervæbningen og Menighedskoret
medvirker.

reklamehuset hobro - 98 51 13 44 - www.rhhobro.dk

* Dåbsgudstjeneste.
Gudstjenesten bortfalder, hvis der ikke
er tilmeldt børn til dåb.

