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Praktiske
oplysninger

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. 31. oktober.
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.
Delvist sygemeldt fra 01.01.2021
Sognepræst
Ruben Lysemose
Tlf. 61 77 12 37
Mail: se Hobro kirkes hjemmeside
Ruben Lysemose er vikar for Merete Bøye, foreløbigt
frem til 01.06.2021
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:
Bymarksallé 1, 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
Tlf. 51 30 50 70. langdahl.birthe@gmail.com
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

Se i øvrigt kirkens hjemmeside:
www.hobrokirke.dk og
www.facebook.com/hobrokirke
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Denne klumme skrives i den mørkeste tid af
den 2. coronanedlukning, hvor der ikke er så
meget umiddelbart håb bortset fra vaccineringen. Derfor vil meget af den almindelige
aktivitet, som vi havde forventet i de næste
måneder, ikke foregå. Desværre!
Da jeg skrev sidst, havde jeg ikke forestillet mig at sidde midt en parallel situation til
sidste forår. Det er hårdt denne gang, for mig,
for menigheden, for medarbejderne, for det
danske folk. Vi må kæmpe og sammen stå det
igennem.
Kirkens gudstjenester er næsten det eneste
åbne bortset fra supermarkederne, dog i forkortet form til 30 min. og uden sang. Kirken er
denne gang blevet friholdt som en nødvendig
del af menneskets behov, et åndeligt frirum.
Det er rigtigt og derfor af stor betydning
for menigheden, selvom mange af naturlige
årsager holder sig hjemme. Vore præster har
valgt i den kommende tid at tilbyde en række
særlige andagter og også en nadverform. Man
må følge med i den ugentlige annonce i Hobro
Avis eller på hjemmesiden.
Coronaen slider på os alle, som har med
kirken at gøre. Smittesikre sig, men samtidig holde arbejdet i gang. Det er balancen.
Selvfølgelig er alle arrangementer aflyst indtil
videre – men vi kommer i gang, så snart det
er muligt. De interne møder er afløst af digitale former for kommunikation, om end det er
og bliver erstatninger for det fysiske møde.
Heldigvis findes den gammeldags telefon
også. Det er i denne coronatid virkelig gået op
for os alle, hvor stor betydning det har at være
sammen rent fysisk. Kram og håndtryk er ligegyldigt, fysisk samvær det vigtigste.
Jeg tror, jeg udtrykker manges savn, når jeg

siger, vi savnede julens gudstjenester. Det blev
et ret kaotisk forløb, der sent lille juleaftensdag langt ud på aftenen førte til en nødvendig
aflysning af juleaftensgudstjenesterne efter et
massivt offentligt pres. Jeg kan kun beklage
forløbet. Det var ikke politisk værdigt; kirken
havde netop fundet løsninger inden for de
gældende regler. Vi havde set frem til at kunne
tilfredsstille folks ønske om fortsat at lade en
gudstjeneste være en del af den enkelte families jul. Vi havde set frem til stor juleaftensgudstjeneste i hallen. Nu blev det kun til en fin
streaming på facebook, - yderst prisværdigt
og godt, at den blev gennemført, så ikke hele
forarbejdet forliste totalt. Også sportsarrangementer afvikles for tomme bænke. Tak for det
store og dog så stormomsuste arbejde!
Nu bagefter må vi indrømme, at smitten
var massiv i julen, men et julebudskab forlød
højlydt ved siden af det kirkelige: vaccinen er
kommet!
Halgudstjenesten kan stadigvæk opleves
på kirkens facebookside. Jeg vil i øvrigt takke
præsterne for deres indsats på facebook. Hvis
man ikke har besøgt siden før, kan man nemt
klikke ind fra kirkens hjemmeside via ikonet
for facebook, det lille f, på forsiden. Også ros
for den julekalender, man lavede i december
måned. Besøg siden!
Kirken og kulturlivet har ikke haft den
samme politiske bevågenhed her i coronatiden som erhvervene og forretningerne. Den
mentale side af mennesket har ikke været så
tilstedeværende i politikernes bevidsthed, som
man kunne forvente i et helt og sammenhængende samfund som det danske. Dog tales der
meget om børns og unges tarv under skolelukningen. Men folkelige møder, fællessang og
koncerter, som vi kender dem fra kirken, med
det fællesskab, der er omkring, er mentale og
oplevelsesmæssige savn, som mange af os
oplever ekstremt i disse tider. Jeg har i anden
sammenhæng talt om kultursult. Den kan fjernsynet ikke erstatte.
Julens rodede nedlukningsforløb viste også

PRÆSTENS SIDE
i mine øjne de uklare beslutningsgange
i folkekirken eller de stadigt uklare
magtforhold mellem stat og kirke. Uden
at geråde mig ind i den debat, som har
stået på siden grundlovens indførelse
i 1849, må man sige, at her var det en
svaghed. I hvert fald tror jeg, at de involverede parter og interesseorganisationer
i højere grad vil markere sig i den offentlige debat fremover og tage ansvar.
Det ny menighedsråd startede sin
embedsperiode pr. 1. søndag i advent.
Men arbejdstøjet lader vente på sig igen
pga. coronasituationen. Konstitueringen
nåede dog at komme på plads inden nedlukningen, således at Bent Reuss Schmidt
fortsætter som formand og jeg selv som
næstformand. Vi ser frem til et engageret
arbejde og samarbejde i rådet, når betingelserne bliver normale. Eller næsten
normale. Vi skal jo lære hinanden at kende, og alle nye skal lære arbejdsgangene
at kende. Heldigvis fik vi sagt værdigt
farvel til de afgående medlemmer. Også
til jer skal min tak lyde for jeres ihærdige
indsats, samtidig med at jeg byder de
nye velkommen til et forhåbentligt spændende og tilfredsstilllende arbejde.
Coronaen griber ind i alle forårets
arrangementer, nogle aflyser vi allerede
nu, men vi holder fast i så meget som
muligt. Så må vi evt. tilrette siden, som
situationen nu udvikler sig. Dette vil i høj
grad fremgå af dette kirkeblad. Også dette års konfirmationer er ramt. Al undervisning er jo vanskeliggjort. Beklageligvis
– beklageligt for de unge mennesker og
deres forældre. Årgangens unge har frem
for nogen været underkastet undervisningssystemets yderst vanskelige vilkår
og unges mulighed for at være sammen.
Vi er mange, der føler os alene og
isolerede, lukket inde i vores hjem. I
efteråret oplevede vi et stort behov for
at komme ud, for at opleve andre mennesker – det kommer vi til igen, og vi ser
frem til, jeg havde nær sagt, forløsningen.
Hold modet oppe, vi må hjælpe hinanden med at holde modet oppe!
Jeg ønsker alle et forhåbningsfuldt
forår!
Ole Bent Larsen, næstformand

Fornyelse
Af kst. sognepræst Ruben Lysemose

Kære læser!
Det er Foråret 2021 – og vi håber på noget
nyt. Nemlig noget gammelt. Altså at livet vender tilbage til sådan, som det var før. Vi tør
næsten ikke håbe på, at det bliver bedre, for
der er i skrivende stund stadig mange skyer,
der lurer i horisonten.
Men der er et område, hvor vi regner med
fornyelse. Den årlige fornyelse. Naturen vågner op igen. Nyt liv spirer frem, den skønne
vinter-hvide farve, som vi fik at se i år, bliver
aflyst af et væld af farver i naturen. Først og
fremmest det grønne.
I kirkeåret er vi også i en forventningens tid.
Fasten er en tid til at give plads til forventningerne. Det er også en tid til besindelse. Vi
kan prøve at mærke efter, hvad det gør ved
os at afstå fra et eller andet, som vi ellers
nyder eller gør året rundt. Det kan samle
fokus, og det kan give en taknemlighed for
alt det, vi ellers tager for givet.
I naturen er Gud usynligt på spil. Han kan
ikke registreres af vore sanser, selv om forårets fornyelse kan løfte sindet og dermed
antyde, at den store elsker – eros manikos –
er på spil. Den geniale filosof og evangelist,
Johannes, ved godt, at vi midt i alt det skabte
har brug for kontakt med skaberen, og derfor
kalder han Sønnen for Guds tolk:
Ingen har nogen sinde set Gud;
den Enbårne, som selv er Gud, og som er
i Faderens favn, han er blevet hans tolk.
(Johannes evangeliet 1,18)
Og efter det vers følger et evangelieskrift,
som i høj grad handler om en fornyelse til det
bedre. Med små ”nålestiks-operationer” viser
Jesus, hvem Gud er – og hvem han selv er.

Jeg har skrevet et lille digt om det samme.
Det gjorde jeg for en halv snes år siden, da
jeg var nybagt præst og gik rundt nede på
Lolland:

En mærkelig mand
En dag kom en mærkelig mand til jorden.
Han vendte op og ned på mange ting.
Dem, der var inde, blev pludselig dømt ude.
Dem, der var ude, blev inviteret indenfor.
Nogle af dem, der var døde, blev levende.
Nogle af dem, der var levende, blev kaldt døde.
Så slog de ham ihjel.
Men han blev levende igen, og så slap livet løs.
Nu blæser han sin livsånde på os alle.
Luk dit hjertes vindue op!

Foråret kommer atter. Mens naturen ifører
sig sit smukke, livskraftige skrud, så fejrer
den kristne kirke to af sine vigtigste højtider:
Påske og pinse. Der fejrer vi, at den gamle,
brogede verden fik håb og blev fornyet. Den
er stadig broget, der er stadig både godt og
ondt til stede, men den mærkelige mand har
én gang for alle banet vejen hjemad og opad
for os.
I kirken vil vi tale om, synge om og takke for
den mærkelige mand, og alt det han gjorde
for os. Hvis du ikke kan være med, så håber
jeg, at du vil finde et online-sted eller et
andet fællesskab, som handler om den mærkelige mand – og dig.
Glædelig påske!
Glædelig pinse!
Ruben Lysemose
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ARRANGEMENTER
Vi strikker dåbsklude
Vil du være med?

Vi læser Bibeltekster
sammen
Vi mødes i
Vestergade 23:
Næste gang er:
Fredag d. 5. marts 2021 kl. 14.00,
derefter den første fredag i hver måned kl. 14.
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 læser den kommende søndags prædikentekst og hjælper hinanden med at forstå
teksten 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

I dette forår har vi valgt at lade ”Gud og Mad” få en pause. I stedet har vi indført fyraftensandagt hver den første onsdag i måneden kl. 17. Foreløbig er der planlagt andagter i
februar, marts, april og maj.
Det er korte andagter uden sang, men med bøn, læsninger, prædiken og musikalske indslag. Alle er velkomne. Se mere i gudstjenesteplanen.

Pinsevandring mandag den 24. maj 2021
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Frihedsfest i
Hobro Kirke og Kirkecenter

Tid og sted: Torsdagene 15.4., 6.5. og
20.5. kl. 19-20 i Vestergade 23.

Fyraftens-andagter i foråret

Vi satser på at gennemføre den traditionelle
pinsevandring mandag d. 24. maj i håbet om,
at forsamlingsloftet på fem personer er blevet ophævet til den tid. Desuden er det jo en
coronavenlig aktivitet, som foregår i det fri.
Lidt om turen: Vi starter med gudstjeneste
i Hobro Kirke kl. 10.15 og derefter vandretur
til Døstrup Kirke med frokostpause undervejs. Man bedes selv have frokost med. I
Døstrup venter der til gengæld kaffe og
kage, og der holdes en lille andagt i kirken.

4. maj
Gudstjeneste og Sogneaften

Der bliver arrangeret transport med bus tilbage til Hobro Kirke, ca. kl. 15.00.
Alle er velkomne; man møder blot op.
I Døstrup møder vi deltagerne fra Øls-HørbyDøstrup Sogn i en parallel pinsevandring.

Den 4. maj 2020 skulle kirkeklokkerne i
Hobro Kirke have kimet til en gudstjeneste i
anledning af 75 året for Danmarks befrielse.
Pga. coronaen måtte arrangementet udsættes; nu bliver det forsøgt gennemført med et
års forsinkelse. Gudstjenesten er ved provst
Jørgen Pontoppidan. Dernæst er der fællessang og kagebord i Kirkecenteret, hvor Jørgen
Pontoppidan, som både provst og politiker,
tager temperaturen på demokrati og frihed her
trekvart århundrede efter at frihedsbudskabet
lød i radioen klokken 20.36 fra BBC. Vi vil genhøre frihedsbudskabet: ”Her er London ... ” og
glæder os til at nyde den skelsættende forårsaften i fællesskab, hvor vi med lys i vinduerne
vil synge salmer og sange i Kirkecenteret, og
der vil være oplæsning af nogle af de ikoniske
beredskabsdigte fra den illegale litteratur samt
være vidneberetninger.

ARRANGEMENTER 
Årets konfirmationer
udskudt
P.g.a. coronarestriktionerne har præsterne
været nødt til at udskyde konfirmationerne
i Hobro. De nye datoer er meldt ud til
konfirmander og forældre, og konfirmationerne vil blive omtalt i kirkebladet for
juni-august.

Mariagerfjord Kirkehøjskole

Kunsttur

17. april kl. 19.30
Sidste års coronaaflyste kunsttur søges
nu - om coronaen vil det - gennemført d.
17. april. Der er tale om en heldagsudflugt med kunstfaglig medarbejder ved
Kunstetagerne, Anne Lie Stokbro, som
guide. Vi skal besøge Brorstrup Kirke
med en altertavle af Anita Houvenaghel
og Skelund Kirke med alterudsmykning
af Maja Lisa Engelhardt. Efter frokost på
Als Kro, som man betaler selv, besøges
Dokkedal Kirke med udsmykning af Hein
Heinsen og Gudumholm Kirke med altertavle af Poul Anker Beck og døbefont af
Niels Helledie. Turen foregår i bus, og vi
forventer at være hjemme ved 16-tiden.
Vi mødes i Kirkecentret kl. 9.30 til morgenkaffe, hvorefter bussen afgår.
Af hensyn til frokosten, er det nødvendigt, at man tilmelder sig. Det skal ske til
Anni Engedal, anniengedal@hotmail.com
eller mobil 60674484.

MEDDELELSER
Træet på højen
I de sidste 15 år har jeg her i Hobro by
boet på sydsiden af Mariager fjord. Dagligt
har jeg set på et enligt træ på nordsiden af
fjorden. Det står på en lille høj, så det kan
ses langt væk, og rækker op over alt andet.
Der er ikke mange grene på stammen, men
dem, der er, stritter lige op i luften Træet er
smukt, både med og uden blade, med grene
som arme, der strækker sig mod himlen. Det
får mig til at se op mod det, der er så uendeligt meget større end mig og min afmagt,
mod evigheden.
I dette mærkelige år kan vi alle have brug
for håb. Der er også håb i dette træ, som
står dér i al sin ringhed, og lykkeligvis har
fået lov til at stå, selvom det er helt uden
nytte.
Træet har også altid mindet mig om Jesu
ord om tro: ”Havde I tro som et sennepsfrø, kunne I sige til dette træ: ”Ryk dig op
med rode, og plant dig i havet! Og det ville
adlyde jer.” Luk.17,6.
Men træet står der endnu, for tro er ikke
i første række noget, man har, men
noget man er.
Må træet forblive på denne høj, så det
hver dag kan minde mig om det væsentlige!
Eva Degn Thomsen.

Sorggruppe for børn og unge
Er du barn eller ung, og har du mistet en far, mor
eller søskende? Så er sorggruppen måske noget for
dig. Gruppen ledes af familie- og psykoterapeut
Hanne Dige Baagø og sognepræst Anders Tranholm-Bjerg. Sorggruppen mødes i Hørby sognehus Løgstørvej 71, 9500 Hobro.

Kontakt Hanne på tlf. 25 30 70 06 / baagoehanne@
gmail.com eller Anders på tlf. 98 52 00 34 / atb@
km.dk, hvis du har lyst til at være med.
Læs mere om sorggruppen på
www.øls-hørby-døstrup.dk

Præsentation af den
nye koordinator for
Familiestøtten
Line Neve Enggaard
er ansat pr. 1. februar
som koordinator
i Familiestøtten i
Hadsund og HobroMariager provstier.
Hun er uddannet cand.
mag i dansk og psykologi og certificeret
projektleder.
Line har senest været
ansat som konsulent i
sprogcenter A2B, hvor hun
har varetaget en bred vifte
af koordineringsopgaver. Ud
over en betydelig projektledererfaring, har Line bred erfaring i arbejdet med
frivillige, herunder rekruttering og ledelse. Line
har desuden i en årrække arbejdet som gymnasie- og HF-lærer, hvor hun har arbejdet med
undervisning og vejledningsopgaver.
Line fortæller selv om sin motivation til at søge
stillingen:
”Jeg ser Folkekirkens Familiestøtte som et
fantastisk og særdeles relevant initiativ i en
tid, hvor opdragelsesformer ikke er givet på
forhånd, og hvor forældre naturligt kan føle
sig usikre i en verden af mange valg. Jeg
glæder jeg mig utroligt meget til at blive en
del af Folkekirkens Familiestøtte, der gør et
veldokumenteret og seriøst stykke arbejde for
Danmarks børnefamilier.”
Line kan træffes på tlf. 24 76 17 91, hvis du
er fra en familie, som har brug for sparring og
støtte i hverdagen; eller hvis du er frivillig og
gerne vil hjælpe.

BESØG AF EN PRÆST?
Husk, at præsterne gerne kommer ud til
hjemmealtergang, sjælesorg eller bare
på et hyggeligt husbesøg. Også i coronatiden. Du finder vores telefonnumre på
den første side i bladet.
Mvh. præsterne ved Hobro Kirke
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MEDDELELSER

Kirkelig undervisning
Undervisning er for alvor på dagsordenen i
folkekirken. I de seneste 30 år er der vokset
en skov af tilbud frem, fra babysalmesang til
voksenundervisning. Der findes næppe et sogn
i dag, hvor børn i tredje eller fjerde klasse ikke
tilbydes minikonfirmandundervisning. Hver
onsdag i efterårsmånederne fyldes sognegården af børn, der kommer for at høre de gode
historier fra bibelen, lave noget kreativt og
synge sammen.
Folkekirken har sin egen skoletjeneste, som
udarbejder undervisningsforløb og kurser til
elever i grundskolen. Denne undervisning sker
dog i skolens regi, og det betyder, at den ikke
må være forkyndende. Dvs. at skoletjenesten
fx gerne må fortælle skolebørn, at det fortælles om Jesus, at stod op fra de døde, men de
må ikke sige, at det gjorde han virkelig, og at
Jesus er verdens frelser.
Den kirkelige undervisning retter sig ikke
udelukkende mod børn. Teologisk Voksen
undervisning i Viborg Stift var et samarbejde
mellem folkeuniversitetet og et hold af præster
i stiftet, som mellem 2007 og 2012 samlede
mange mennesker om undervisning i bl.a. kirkehistorie, etik og troslære. Her har vi vores
kirkehøjskole, hvor man kan komme og blive
oplyst om mange emner, både kirkelige og
kulturelle.
Ligesom mange andre sogne tilbyder vores
sogn babysalmesang. Det kan umiddelbart
lyde fjollet, som om man tror, man kan lære
babyer at synge salmer. Men babysalmesang
burde i virkeligheden hedde mødresalmesang
(eller forældresalmesang), for det drejer sig om
at hjælpe mødre (og fædre) med at begynde at
synge salmer for deres børn. Den generation,
der har små børn i dag, er ikke som tidligere
generationer opvokset med, at forældre eller
andre nære voksne har fortalt dem bibelhistorie eller lært dem at synge salmer eller bede
bordbøn i hjemmet. De står på bar bund, når
de ønsker at opdrage deres børn i den kristne
tro, som de er døbt til. Ideen bag babysalmesang er at lægge grunden til, at en ny generation af børn så at sige kan få kristendommen
ind med modermælken.
Babysalmesang er i Luthers ånd. Han skrev
sin Lille Katekismus for at give husfaderen et
hjælpemiddel til at lære sin familie og sine
husfolk om kristendom. Tanken var, at familien,
når de fx var samlet om aftenen, kunne holde
en andagt sammen, sådan så alle i husstanden
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Af sognepræst Merete Bøye

fik åndelig næring i hverdagen, indtil man om
søndagen kunne gå i kirke sammen som ugens
højtidelige højdepunkt.
Den kirkelige børneopdragelse går på
tre ben: undervisning i kirken, undervisning
i hjemmet og gudstjenesten. Folkekirken er
rigtig godt med, når det gælder at udbyde
undervisning i præstegård og sognegård. Til
gengæld har vi ikke været så gode til at løfte
opgaven med undervisning i hjemmet. Luther
sagde, at alle kristne mennesker i grunden er
præster. Med det mente han ikke, at alle skal
have præstekjole på og stå og prædike i kirken. Han mente, at alle kristne mennesker skal
forkynde kristendom for hinanden. Særlig skal
forældrene være præster for deres børn.
I dåben lover dåbsforældrene, at de vil
”oplære deres børn i den kristne tro og bede
for dem, for at de må blive i Kristus, ligesom
de ved dåben er indpodet i ham”. Det vil sige,
at den kirkelige undervisning har sammenhæng med dåben. Barnet ved ikke, hvad det
bliver døbt til, men det er forældrenes ansvar
løbende at sørge for at fortælle og forkynde
for dem.
Hvordan får vi kristendomsundervisningen
ind i hjemmene igen? Hos mange dåbsforældre er der en vilje til at ”oplære børnene i
den kristne tro”, men de ved ikke, hvordan de
skal gøre, og de synes, det er svært at komme
i gang. Der er ligesom en barriere, der skal
gennembrydes. Det kan føles, som om man
blotter sig, når man sætter sig på sengekanten
og beder fadervor med sit barn. Man kan have
svært ved at fortælle en bibelsk historie for
sine børn, fordi man ikke er vant til at fortælle
for andre. Eller man kan synes, det er pinligt at

synge en salme eller højskolesang for sit barn,
fordi man ikke synes, man har en køn sangstemme, eller fordi man måske ikke selv kender
særlig mange salmer og gamle sange.
Men gør det alligevel. Det er kun svært i
begyndelsen, snart går det lettere, og til sidst
bliver disse ting til selvfølgelige vaner, som kan
være med til at skabe tryghed og faste holdepunkter i en børneverden, der ofte kan være
hektisk og præget af forandringer.
Gudstjenesten er ikke egentlig undervisning, men det kan være en nyttig del af børnenes kirkelige opdragelse, at de kommer med til
en gudstjeneste. Det kan være en børnegudstjeneste, men også gerne en helt almindelig
gudstjeneste. Når børn kommer ind i det store
kirkerum, hvor der er hvælvet loft, tykke mure,
mærkelige møbler og gamle billeder, fornemmer mange af dem helt instinktivt, at dette er
et særligt rum. Den mystiske højtidsstemning,
som de fleste kirkerum helt naturligt formidler,
kan et barn fornemme på samme måde, som
en voksen kan. Denne intuitive fornemmelse af
det hellige skal vi voksne understøtte ved selv
at vise andagt, når vi går ind i kirken. Dæmp
stemmen. Tag kasketten af. Fortæl barnet, at
dette hus er fuldt af mystik, fordi det er Guds
hus.
Vores kirke er børnevenligt indrettet på den
måde, at der er børnehjørne (udenfor coronatiden) og nogle kroge og hjørner, som et barn
kan udforske uden at forstyrre. Lad barnet
gå omkring og undre sig over mosaikkerne,
orglet, korset, det blåmalede loft og det hele.
Lær det samtidig at omgås de gamle ting med
respekt, fordi de har værdi.

Da det pga. coronaen er umuligt at
gennemføre de månedlige lørdag
formiddagskoncerter, er de desværre
alle aflyst hele foråret.
De genoptages efter sommerferien til
august, første gang d. 7. aug. kl. 11.
Det er beklageligt!
Men velkommen igen til august!

MØDER
Tirsdag den 13. Møde
v/emeritus Frede Møller, Ans.
Tirsdag den 20. Møde
v/pens. missionær Søren Grysbek, Horsens.
Tirsdag den 27. Bibelkreds.
Onsdag den 28. Seniortræf
v/missionær Finn Najbjerg, Vinnerslev.

Højskoleforeningen
Mandag den 1. marts 2021 kl.19.00
i Hobro Kirkecenter.
Museumsinsp. Ulla Varnke Egeskov:
”Åbning af REGAN VEST”.
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Hobro Menighedsråd
Arrangementerne finder sted i Hobro Kirke
center kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.
4. maj 2021: Befrielsesarrangement omtalt andetsteds i bladet. Kl. 19 i Hobro
Kirke.
2. pinsedag, 24. maj 2021: Pinsevandring

Den årlige landsindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp kommer i år til at foregå digitalt.
Det er en god og vigtig sag til gavn for verdens fattigste.
Læs mere på hjemmesiden og på Facebook.

Vil du høre mere om tilbuddene hos
Folkekirkens Familiestøtte?
Kontakt: Line Neve Enggaard
Tlf.nr. 24 76 17 91
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
MARTS MÅNED
Tirsdag den 2. Møde
v/missionær Henrik Søgaard Jørgensen,
Dragstrup.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 9. Aktuel aften
v/generalsekrætær Kristian Sloth,
Danmission.
Tirsdag den 16. Bibelkursus
v/lektor Carsten Vang,
Menighedsfalkuteket Aarhus.
Torsdag den 18. Bibelkursus
v/pens. missionær Hans Jørgen Hedegaard,
Blåhøj.
Tirsdag den 23. Akutuel aften
v/Norea mission.
Onsdag den 24. Seniortræf
v/emiritus Svend Hansen, Haverslev.
Tirsdag den 30. Påskemøde
v/pens. missionær Villy Sørensen, Hammel.

MAJ MÅNED.
Tirsdag den 4. Møde
v/emiritus Esper Thidemann, Aarhus.
Bedemøde kl.19.00
Tirsdag den 11. Møde
v/fritidsforkynder Poul holm, Aalborg.
Tirsdag den 18. Møde
v/Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
Tirsdag den 25. Bibelkreds.
Onsdag den 26. Seniortræf
v/fritidsforkynder Anders Jørgen Jensen,
Fandrup Farsø.
Hvor intet andet er nævnt, er møderne i
missionshuset kl. 19.30.

APRIL MÅNED
Tirsdag den 6. Møde
v/pens. missionær Henri Alex Jensen,
Silkeborg.
Bedemøde kl. 19.00

Hobro IMU

Redaktion:

IMU er stedet hvor unge fra 14 år og opefter mødes
i et kristent fællesskab.
Se programmets på IMU`s hjemmeside www.hobro-im.dk

Kim Byrial Korsgaard (formand), Annie Ruberg Nielsen.
Deadline for næste blad: 1. maj 2021.
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GUDSTJENESTER
3. Fyraftensandagt
		Kl.17.00 Tine Gramm Petersen
7. 3. søndag i fasten
		(Luk. 11.14-28)
		Ruben Lysemose
14. Midfaste
		(Johs. 6,1-5)
		 Kl.10.15 NN
21. Mariæ bebudelse
		(Luk. 1,26-38)
		Kl.10.15 Tine Gramm Petersen
27. Dåbsgudstjeneste
		 Kl.10.00 Ruben Lysemose
28. Palmesøndag
		(Matt. 21.1-9)
		 Kl.10.15 Ruben Lysemose

APRIL

MAJ

1. Skærtorsdag
		(Matt. 26.17-30)
		 Kl.10.15 NN

2. 4. søndag efter påske
		(Johs. 16.5-15)
		Kl.10.15 Tine Gramm Petersen

2. Langfredag
		(Matt.27.31-56 eller
		Mark. 15.20-39)
		Kl.10.15 Tine Gramm Petersen

4. 4. maj-gudstjeneste
		 Kl.19.00 Jørgen Pontoppidan
5. Fyraftensandagt
		 Kl.17.00 Ruben Lysemose

4. Påskedag
		(Mark. 16.1-8)
		 Kl.10.15 NN
		
KFUM og KFUK i Danmark

9. 5. søndag efter påske
		(Johs 16.23b-28))
		 Kl.10.15 Ruben Lysemose

5. 2. Påskedag
		(Luk. 24.13-35)
		 Kl.10.15 Ruben Lysemose
		
KFUM og KFUK i Danmark

13. Kristi himmelfartsdag
		(Mark. 16.14-20)
		 Kl.10.15 NN
		
Folkekirkens ungdomskor

7. Fyraftensandagt
		 Kl.17.00 NN

16. 6. søndag efter påske
		(Johs. 15.26-16.4))
		 Kl.10.15 Ruben Lysemose

11. 1. søndag efter påske
		(Johs. 20.19-31)
		 Kl.10.15 NN

22. Dåbsgudstjeneste
		 Kl.10.00 NN

18. 2. søndag efter påske
		(Johs. 10,11-16)
		 Kl.10.15 Ruben Lysemose

23. Pinsedag
		(Johs. 14,22-31)
		 Kl.10.15 NN

24. Dåbsgudstjeneste
		Kl.10.00 Trine Gramm Petersen
25. 3. søndag efter påske
		(Joh. 16.16-22)
		Kl.10.15 Trine Gramm Petersen
30. Bededag
		(Matt. 3.1-10)
		 Kl.10.15 NN
Dåbsgudstjeneste bortfalder hvis
der ikke er tilmeldt børn til dåb.
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.

Folkekirkens Nødhjælp

24. 2. Pinsedag - Pinsevandring
		(Johs. 3.16-21)
		 Kl.10.15 Ruben Lysemose
		
Folkekirkens Nødhjælp
30. Trinitatis
		(Johs. 3.1-15)
		Kl.10.15 Tine Gramm Petersen

hobro lyntryk - 98 52 46 46

MARTS

