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HOBRO & SKJELLERUP

KIRKEBLAD
Hobro og Skjellerup Sogne Marts - April - Maj 2023 1. årgang  Nr. 2



Kære menigheder, kære allePraktiske oplysninger

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

Efter redaktionens afslutning har Stiftet 
godkendt det nye sognesamarbejde. 
Samarbejdet træder formelt i kraft den 
1. april 2023.

Sognepræst, kirkebogsførende:
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. 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
Fælles mailadr.: kirketjener@hobrokirke.dk

Formand for menighedsrådet:
Bent Reuss Schmidt, Højdevej 19, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 23 28/20 29 53 08. bentrs@gmail.com

Overraskende? Kirke-
bladet ser anderle-
des ud. Nyt hoved 
og lidt ændret layout. 
Det hænger sam-
men med en kom-

mende omlægning af sognene i provstiet, 
idet Skjellerup har ønsket at blive tilknyttet 
Hobro, hvad det iøvrigt tidligere har været for 
over 50 år siden. Der vil opstå et formalise-
ret samarbejde  mellem Hobro og Skjellerup 
sogne, og det første egentlige samarbejde 
sker med dette kirkeblad. Alle er enige om, at 
samarbejdet er en længere proces, som ikke 
skal forceres, men udvikles naturligt og hen-
sigtsmæssigt. Vi ser frem til dette arbejde, og 
på Hobros vegne byder jeg alle sognebørn i 
Skjellerup velkomne. Vi glæder os til at kom-
me hos hinanden.

I første omgang byder jeg som sagt alle i 
Skjellerup velkommen til et fælles kirkeblad. I 
skrivende stund er der givet en tilslutning til 
det nye samarbejde herfra Hobro til biskop-
pen, som har bedt om et høringssvar pr. 1. 
febr. Vi markerer dog det store arbejdspres, 
der hviler på Hobro-præsterne.

Sjældent er det set, at biskopperne i to 
breve har taget til genmæle mod beslutnin-
ger på statsligt niveau. Som tiden er gået, 
er der næppe nogen tvivl om, at vi kirkeligt 
set mister store bededag som helligdag, men 
den politiske situation viser også, at biskop-
perne som samlet enhed i højere og højere 
grad træder i karakter som et talerør for fol-
kekirken. Det var allerede i gang under og 
som en konsekvens af coronaen. Hvis folke-
kirken fortsat skal være en folkekirke og ikke 
en statskirke, er det nok nødvendigt. Men her 
har staten også et ansvar – det er uhørt, at 
regeringen beslutter en politik helt uden at 
tale med den berørte part, folkekirken. På 
det seneste har biskopperne fået ordre til at 
tilpasse alterbog m.m. på en måned, arbej-
de, der normalt vil tage flere år. Det er uføl-
somt over for kirken som traditionsbærende 
institution. Her har ministeren dog trukket i 
land. Desuden er der tale om at fjerne begre-
bet helligdag fra lovgivningen og kun bruge 
begrebet fridag. I mine øjne et brat skridt ned 
ad sekulariseringens vej. 

Vi må indrømme at netop store bededag 
er ømfindtlig. Nok er det historisk set en 
samling af de mange katolske helligdage på 
én dag, men nationalt og befolkningsmæssigt 
er der knyttet fællesskabsfølelser til den dag. 
Hveder, konfirmation og en miniferie. Den 
slags er ikke uden betydning, og det er også 
baggrunden for oprøret.

Vi har aldrig været så mange til nytårs-
aftensgudstjeneste som i år. En festlig og 
lidt anderledes gudstjeneste, som Ruben 
Lysemose havde tilrettelagt. For mig per-
sonligt er netop denne gudstjeneste den 
stærkeste markering af det nye år ligesom 
senere dronningens nytårstale. I år valgte 
menighedsrådet derfor simpelthen at stryge 
gudstjenesten nytårsdag. Det havde biskop-
pen givet mulighed for, selvom dagen lå på 
en søndag, hvor der skal holdes højmesse. 
Det er karakteristisk, at særlige højtider og 
anledninger giver mulighed for gudstjenester, 
hos os således helligtrekonger og kyndel-
misse. Ligesom allehelgen er blevet styrket 
ved at være kommet ned i selve kirken frem-
for kapellet. Disse begivenhedsgudstjenester 
vinder mere og mere frem til glæde for alle, 
viser det sig.

I stil hermed holdt vi sidste år et 4. maj-
arrangement, som mange har været glade 
for, en tradition, vi gerne ville fortsætte, men 
da 4. maj i år falder i forbindelse med store 
bededag, bliver det ændret til en grundlovs-
gudstjeneste og -arrangement mandag d. 5. 
juni. Det er at markere frihed på en anden 
måde. Herom senere!

Da Anne Regitze Nieling desværre er lang-
tidssygemeldt pga. et fald før jul, får vi vikar-
hjælp fra sognepræst Lars Jensen. Det er lidt 
paradoksalt med en vikar for en vikar. Det 
er en belastende situation, som alle medar-
bejdere må klare. Det bliver den! I hvert fald 
bydes Lars Jensen velkommen til sit virke her 
ved Hobro Kirke. 

Velkommen til et begivenhedsrigt forår
Ole Bent Larsen, kasserer
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Sandheden skal gøre jer frie

Kan du lide film? Kan du lide folk, som ordner sagerne, redder verden 
og samtidig udviser snilde og snarrådighed – altså som er kloge og 
smarte, og måske endda ser smarte ud mens de gør det?

En film af den type er Tomb Raider (2001), hvor den unge skuespil-
ler Angelina Jolie drøner rundt i sit spandex-tøj og adræt løser proble-
merne med sine to pistoler og arkæologiske indsigt.

 Der er et hemmeligt broderskab, Illuminati, der er ude efter en 
genstand, som kan kontrollere tiden, når adskillige planeter står på 
række – og det tidspunkt er ved at indtræffe. Angelina Jolies karakter, 
Lara Croft, finder ud af hvad der er under opsejling, og så må hun 
rundt i verden – første stop: et kendt tempelområde i Cambodia. Da 
der findes flere film om Lara Croft og hendes meritter, er det ikke den 
store overraskelse, at det i sidste ende lykkes heltinden at stoppe de 
onde kræfter og befri verden fra dén trussel. Og det er jo umiddelbart 
betryggende.

Jeg var i Cambodia og ville selvfølgelig 
se nogle af de steder, hvor filmen var 
optaget. Et af dem er et fascinerende 
tempel – Ta Prohm – i nærheden af tem-
pelkomplekset Angkor Wat. Det helt 
særlige ved Ta Prohm, udover filmningen 
af Tomb Raider, er, at junglen havde fået 
lov til at ”blive stående”. Hele området 
var groet til i jungle efter Khmer-rigets 
forfald omkr. år 1400, og først midt 
i 1800-tallet dukkede det op på den 
europæiske radar, da rejsende begyndte 
at beskrive det enorme tempelkompleks, 
som de fandt i junglen. Nu er det meste 
ryddet; men når man i dag besøger Ta 
Prohm, kan man se, hvordan junglens 
træer har fået lov at vokse sig store, og 
da nogle af træerne kan sætte rod fra 
grenene af (!), så vokser træerne også 
ned over bygningerne. Og det koster:

Templet er ved at skvatte sammen! Der er opsat diverse metalstivere 
for at turisterne kan færdes i templet; men hele søjlehaller ligger hen 
som bunker af sten, fordi rødderne har fundet vej gennem sprækkerne 
og på et tidspunkt fået stenene til at vælte.

Da jeg så de enorme, omklamrende rødder holde stenene i et fast 
greb, tænkte jeg: ”Det må ikke være rart at være tempel og så blive 
udsat for det”. Nej, men det er fordi jeg er et menneske, jeg tænker 
sådan. Jeg vil være fri! Fri for alt det kaos og alt det, der holder mig 
fast og truer med at ødelægge mig.

I tidens løb har det set lidt forskelligt ud, hvad det er, vi ger-
ne vil være frie fra og frie til; men der har altid været noget. I 
Johannesevangeliet citeres Jesus for at sige:
”Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sand-
heden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.” (Joh. ev. 8,31-32).

Det er godt nok noget af en påstand! Nu er du, kære læser, formo-
dentligt ikke et tempel af sten i en jungle; men kender du følelsen af, 
at der er noget, som ødelægger dit liv - eller i det mindste holder dig 
tilbage eller tynger dig? Føler du dig somme tider som en bunke sten 
på jorden i stedet for en fin bygning?

De bibelske tekster spejler os, både når vi oplever at livet er fyldt 
af solskin og kærlighed og glæde, af orden og en følelse af, at det 
hele hænger sammen. 

Men også når vi indser, at vi har brug for hjælp til at blive frie. 
Sandheden skal gøre os frie, og sandheden er, at livet er ikke vort 

eget – og døden heller ikke. Derfor fejrer vi påske og pinse, fordi 
dødens jerngreb over livet er forbi, og der er én, som vil virke i os og 
igennem os. Og i den sandhed ligger den store frihed.

Glædelig påske, glædelig pinse!
Ruben Lysemose



MEDDELELSER

Museumsbygningen/Enkesædet er byens ældste hus, fra 1821, men det nuværende hus og 
dets placering er ikke oprindeligt. 

Museumsbygningen er en genopførelse af en bygning, kaldet ”Enkesædet” fra Adelgade 84, 
hvor den var forhus til en købmandsgård. Ejeren ønskede i 1930 at nedrive bygningen for at 
bygge nyt, men den blev reddet efter et ihærdigt stykke arbejde fra nybygningens arkitekt og 
museumsinteresserede. Huset er bygget som enkesæde for købmand og postmester Andreas 
Brendstrups enke, heraf navnet ”Enkesædet”.

Efter en besværlig og langvarig proces lykkedes det at få bygningen flyttet til en kommunal 
grund i Vestergade og indrettet som Museum for Hobro og Omegn. Ikke mindst i sidste øjeblik 
takket være Ny Carlsbergfondet. Samlingerne stammer fra museumsafdelingen på det davæ-
rende bibliotek. Af dokumenter er det interessant, at følgende kulturhistoriske værdier frem-
hæves: at det er et fornemt stykke empire-arkitektur med de symmetriske vinduer og den høje 
tagrygning, og at døren er original. Dog skete der det ved flytningen, at den nu nordre ende-
gavl genskabtes parallelt med den anden – her havde der oprindeligt været en port ind til køb-
mandsgården, som huset jo var forhus til med en forretning i 1930. Ligeledes blev en dør nr. 2 
på facaden sløjfet.

Enkesædet
Hobro havde nu fået et lokalt museum, indvi-
et d. 18. dec. 1931. Foruden den tids samlin-
ger kom senere udgravningsresultaterne fra 
Fyrkat til. Således fungerede museet ind til 
2021, hvor samlingerne flyttedes ud til Fyrkat 
og selve bygningen afhændet til os.

Vi er stolte over at kunne overtage denne 
prisværdige bygning som en central del af 
Hobros byhistorie. Og kirkens, for ved gen-
opførelsen i 1931 skænkede kirken en del 
af kirkebakken til museet, og det nuværende 
skel-dige blev opført. Nu har vi fået hele kir-
kebakken tilbage.  Og buskads er igen blevet 
fjernet.

Ole Bent Larsen

Foto: Arne Kvist Jensen

Foto: Arne Kvist Jensen
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Den nordjyske kunstner Arne L. Hansen blev 
inddraget i restaureringen af Hobro Kirke i 
1992-94 som farvesætter. Det er ham, stjer-
nehimlen skyldes, som stadig kan vække 
furore i byen. Hvis man tænker den væk og 
hvælvet kalket gult, hvad ville det så ikke 
ændre æstetisk!? Kirken ville i hvert fald blive 
kedeligere. Det er skitser og oplysninger fra 
kirkens arkitekt Gottlieb Bindesbøll, der lig-
ger bag udseendet idag. 

Iflg. en lille plakette definerer 
han kirkens farver som følger:

Hvid Renhed. Livet
Rød Kærlighed
Grøn Håb
Violet Bod
Blå Tro
Purpur Pragt
Gul Falskhed
Sort Døden

Arne L. Hansen (1921-2009)

1. Farverne for Tro, Håb og Kærlighed 2. Farverne for Himlen, Erkendelse og Magt

3. Farverne for Liv, Død og Kærlighed 4. Farverne for Falskhed, Renhed og Kærlighed

Bag på malerierne står noteret af Arne L. Hansen (1992):

Dette interiør er sammen med arkitek-
ten, som især er berømt for Thorvaldsens 
Museum, stadig baggrunden for, at vores 
kirke her i Hobro står så markant i dansk kir-
kearkitektur. Og det kan vi være stolte af. Se, 
hvordan det er en del af vores præsentation 
på hjemmesiden! Og layoutet her i kirkebla-
det.

Det er ikke blot i Hobro Kirke, Arne L. Hansen 
har arbejdet, men i flere nordjyske kirker. 
Han er med rette en central del af Hobro 
Kunstsamling.

Kunstetagerne laver en Arne L. Hansen-
udstilling her i foråret, fra d. 11. marts til d. 
10. juni, og det er baggrunden for et offent-
ligt møde om Arne L. Hansens kunst, der 
begynder i kirken

onsdag d. 10. maj kl. 14

og fortsætter i Kunstetagerne. Det er et 
spændende samarbejde, og det er den kunst-
neriske medarbejder ved Kunstetagerne Anne 
Lie Stokbro, som tager sig af eftermiddagens 
indhold. 

Det glæder vi os til!



MEDDELELSER  / ARRANGEMENTER

Kirkegården
Foråret er på vej, og derfor bliver den grandækning, som i vinterhalvåret har 
pyntet gravstederne, snart fjernet.
På nogle gravsteder har pårørende suppleret grandækningen med små per-
sonlige pyntegenstande, som fjernes ved samme lejlighed.
Pyntegenstande, som pårørende gerne vil beholde, bedes derfor afhentet 
senest søndag d. 26. marts 2023. 

Med venlig hilsen
Personalet ved Hobro Kirkegårde

Vi mødes i 
Vestergade 23
Næste gang: 
Fredag d. 3.3.23  kl.14
Fredag d. 14.4.23 kl.14
Fredag d. 6.10.23 kl.14
Der er kaffe på kanden i Vestergade 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?

Sogneaften
Sogneaftenen 
onsdag d. 15. marts 
kommer den kendte 
foredragsholder Erik 
Lindsø og holder 
foredrag om ”Humor 
som medicin”. Han 
skriver selv: ”Om 
livsmod, livslyst og 
livsglæde. 
Det handler om at 
ændre mismod til 
livsmod, og jeg gør det ved at tage fra de mun-
tre og give til de skuffede”. 

Foredraget lover et par muntre og livsbekræf-
tende timer, hvor lattermusklerne bliver rørt.

I slutningen af november var der liv og glade dage i og omkring Hobro Kirke; vi 
var nemlig så heldige at have besøg af 14 minikonfirmander fra 3.a og 3.b på 
Bymarkskolen. 

Børnene var på besøg 4 eftermiddage efter skoletid, hvor de var på opdagelse i 
kirken og på kirkegården, de lavede dyr i Guds værksted, de hørte historier, de 
bagte Luciaboller, de sang og de lavede nogle helt specielle armbånd, hvor hver 
enkelt perle havde en helt særlig betydning. Derudover malede de krus med de 
kristne symboler, de havde hørt om og selv opdaget undervejs; alt dette i et dejligt 
fællesskab med personale og frivillige ved Kirken. Dette er bare et lille udpluk af 
de aktiviteter, børnene var med til, og vi har gennem hele forløbet haft fornøjelsen 
af nogle positivt nysgerrige, spørgelystne og videbegærlige børn, så det var en 
fest at være sammen med dem.

Forløbet blev afsluttet med en velbesøgt stemningsfuld Luciafamiliegudstjeneste, 
hvor børnene bidrog med sang, Luciaoptog og hjemmeskrevne bønner.

Liv og glade dage………

TAK FOR BESØGET TIL BØRNENE OG TAK TIL FORÆLDRENE FOR LÅN AF 
JERES HERLIGE UNGER!
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Udflugten foregår d. 29. april, - bem. en 
ændring i forhold til det udsendte pro-
gram. Turen går til kirker i Vendsyssel med 
spændende moderne kunst, Stenum, Vrå 
Valgmenighed, Østervrå og Fladstrand. 
Der vil blive arrangeret frokost for egen 
regning, mens Hobro Kirke laver kaffe til 
os, som vi tager med i bussen.
Turen bliver ledet af Ole Bent Larsen.
Tilmelding skal ske til Anni Engedal: 
anniengedal@hotmail.com 
og koster 100 kr.

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Af Kirkehøjskolens to forårslørdage er den første i Grundtvigs tegn pga Grundtvig-
jubilæet og den anden en udflugt i kunstens tegn.

Begge dage mødes man 9.30 i Hobro Kirkecenter til formiddagskaffe.

Lørdag d. 25. marts mødes 
vi omkring et foredrag af 
præst Aage Augustinus 
om Grundtvig og folkeop-
lysningen, nok det punkt 
Grundtvig har haft størst 
betydning på udover kir-
ken. Over middag synger 
vi Grundtvig-salmer valgt 
af sognepræst Anders 
Tranholm-Bjerg og organist 
Winni Steinicke.

Vil du se gode film?
Hobro Menighedsråd har nu fået mulighed for at invitere menigheden til at se gode film. 
Foreløbig er der programsat tre film, nemlig:

MANDAG D. 27. MARTS
”De to paver” om et fiktivt møde mellem 
pave Frans og pave Benedikt og dermed to 
kirkepolitiske holdninger.

MANDAG D. 24. APRIL 
”Mine aftener i paradis”, en fascinerende 
film fra 1988 om en filminstruktør, som ser 
tilbage på sin barndom på Sicilien i filmbegej-
stringens spotlys i anledning af et dødsfald.

Forestillingerne foregår i Aldersro kl. 19.

MANDAG D. 25. MAJ 
”Nomadland”, Oscarvinderen fra 2021 om 
et folkefærd af amerikanere, der rejser rundt 
i deres campingvogn fra minijob til minijob. 
Et blik ind i en nomadeverden, fuldstændig 
ukendt for os danske.



ARRANGEMENTER

SØNDAG D. 12. MARTS 
er der husstandsindsamling til mennesker i 
nød. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælps 
generelle arbejde i verdens mest udsatte 
områder. I år er der med indsamlingen særligt 
fokus på sultkatastrofen på Afrikas Horn og 
på det aktuelle nødhjælpsarbejde i Ukraine.

Sidste år gik halvdelen af pengene fra hus-
standsindsamlingen til arbejdet i Ukraine. 
Hvordan fordelingen bliver i år vides først, 
når der er større overblik over udviklingen i 
2023. Pengene skal hen, hvor de gør størst 
gavn. Krigen i Ukraine har påvirket os alle 
sammen, men man må ikke glemme de man-
ge andre katastrofer verden over.

BLIV INDSAMLER
Søndag d. 12. marts er vi i Kirkecentret fra 
kl. 11.00 og uddeler ruter. En rute varer ca. 
2 timer, og vi har de tidligere år fået tilbage-
meldinger om, at det er hyggeligt, og indsam-
lerne bliver taget godt imod. Når I kommer 
hjem fra ruten, er vi klar med en sandwich, og 
der er selvfølgelig kaffe på kanden.

Lørdagskoncerter

Marts-koncerten d. 4. marts er noget 
helt usædvanligt, nemlig en mandskvar-
tet, A CAPPELLA ODA, som kommer fra 
Tyskland. De synger ortodoks meditativ 
musik fra Ukraine. A cappella, som tra-
ditionen er i den ortodokse kirke, uden 
musikalsk ledsagelse. Det er hymnisk 
musik af tilbedende karakter, som den er i 
gudstjenesten. Det kan man glæde sig til, 
i hvert fald er det en form for musik, som 
man sjældent får lejlighed til at opleve i 
Danmark.

Esperilla Duo, 
som skulle være 
kommet d. 1. 
april, har måt-
tet udskydes til 
november. I ste-
det spiller Hobro 
Kirkes egen 
organist Karen 

Kirstine Nielsen en orgelkoncert som en 
del af sin forberedelse til organisteksa-
men ved Musikkonservatoriet til sommer.

Koncerten til maj, nemlig d. 13. maj, 
udfyldes af Hobro Kirkes eget kirkekor. 
Bemærk, at datoen ikke som sædvanligt 
er den første lørdag i måneden. Det skyl-
des, at den falder i bededagsferien.

Alle koncerter er kl. 11 i kirken.

Gud og Mad
Så er der igen mulighed for at komme  
til Familiegudstjeneste.

Forårets Gud & Mad er  
onsdag d. 29. marts kl. 17.00.
Temaet bliver forår og påske.
Organist Winni Steinicke og Hobro 
Kirkes kor, Musik og Leg, Børnekoret og 
Ungdomskoret medvirker.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen  
i Kirke centeret.

Maden koster 25 kr. for voksne.  
For børn er det gratis. 

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 2, 
onsdag d. 12. april 2023
Tilmeldingsblanket samt mere informa-
tion kan findes på kirkens hjemmeside.

Sang for dagplejebørn 
og vuggestuebørn
Tirsdag d. 18. april 2023 indbyder Hobro 
Kirke igen til sang for børn i alderen 0-3 
år. 
Forløbet varer ca. 30 min. pr. gang, og 
vi mødes fire formiddage frem til og 
med tirsdag d. 9. maj. Ditte Maria Otte 
Mølgaard står for forløbet og vil sammen 
med børnene fylde kirkerummet med sang 
og musik. 
Flere informationer kan findes på kirkens 
hjemmeside.

Vi glæder os til at se jer.

8 



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,  
Ole Bent Larsen og Lars Hedelund. 
Deadline for næste blad:  
1. maj 2023.
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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.indremission.dk

MARTS MÅNED:
Tirsdag den 7. Møde v/missionær  

Henri Alex Jensen, Silkeborg.
 Bedemøde kl.19.00.
Tirsdag den 14. Møde v/ fritidsforkynder 

Enok Johannes Haar Skjølstrup,  
Aalborg Øst.

Tirsdag den 21. Møde v/missionær  
Hans Jørgen Hedegaard, Herning.

Tirsdag den 28. Bibelkreds.
Onsdag den 29. Seniortræf kl.14.30  

v/Johannes Østerlund Nielsen, Bjerringbro.

APRIL MÅNED:
Tirsdag den 4. Påske møde  

v/pastor Christian Poulsen, Herning.
 Bedemøde kl. 19.00.

Højskoleforeningen
Højskoleforeningens sidste 
foredrag her i foråret er 
mandag d. 06.03.2023 kl. 19.00

Her får vi besøg af:
Leder af Mols Laboratoriet Morten D.D. 
Hansen:
“ Giv os naturen tilbage”
Hvad er op og ned på “ VILD MED VILJE?”
Der tales om vilde plæner, etablering af 
vandhuller, og der udsås frøblandninger 
som aldrig før.
Hvad virker, hvad virker ikke? Det kan vi 
bl.a. høre meget mere om i foredraget.
Alle er velkommen.

Pris: 100 kr. inkl. kaffe, 75 kr. for 
medlemmer.

Hobro Menighedsråd

Sogneaftener:
Onsdag d. 15. marts kl. 19 
 Erik Lindsø:
 ”Humor som medicin”

Onsdag d. 10. maj kl. 14
 Anne Lie Stokbro:
 ”Arne L. Hansen”
 (Mødested: kirken)

Tirsdag den 11. Møde v/missionær 
Heri Eltør, Aulum,

Tirsdag den 18. Møde v/missionær  
Liselotte Vestergaard, Fjellerup

Tirsdag den 25. Bibelkreds.
Onsdag den 26. Seniortræf kl. 14.30  

v/missionær Egild Kildeholm Jensen, 
Rønde.

MAJ MÅNED:
Tirsdag den 2. Møde v/missionær  

Preben Hansen, Klitgaard.
 Bedemøde kl. 19.00.
Tirsdag den 9. Møde v/fritidsforkynder  

Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
Tirsdag den 16. Møde v/pastor  

Frede Møller, Ans by.
Tirsdag den 23. Møde v/professor  

Kurt E. Larsen, Aarhus V.
Tirsdag den 30. Bibelkreds.
Onsdag den 31. Seniortræf kl. 14.30  

v/pastor Svend Schultz-Hansen, Haverslev.

Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne 
kl. 19.00.



Skjellerup-siden

Du sidder med noget helt nyt i hånden. Det nye 
kirkeblad. Det nye kirkeblad markerer starten 
på noget nyt. Hvis du ser på forsiden af  bladet, 
kan du se, at dette blad er skabt i fællesskabet 
mellem Hobro Sogn og Skjellerup Sogn. Ser du 
nøjere efter, kan du også se, at det er første 
årgang af  bladet. Noget helt nyt.

Det nye kirkeblad har for begge sognes ved-
kommende samtidigt både fået nyt format og 
flere indholdsrige sider med tilbud om aktivite-
ter, eftertænksomme artikler og faktuel infor-
mation.

Da kirkebladet udgives i fællesskab af  de to 
menighedsråd i Hobro og Skjellerup, er det 
samtidigt besluttet, at alle aktiviteter, der ud-
bydes i bladet, er åbne for alle sognebørn i 
begge sogne. Vi vil i Skjellerup derfor kunne 
opleve, at folkekirkemedlemmer fra Hobro del-
tager i de arrangementer vi udbyder i Skjelle-
rup - samtidigt med, at dørene er åbne for os i 
Hobro. Mulighederne er også åbne for, at Ho-
brogensere, der holder et kirkebryllup, hvor der 
ikke er mange gæster, kan vælge at blive gift i 
vores lille, hyggelige og meget velholdte kirke i 
Skjellerup, hvor bryllupsgæsterne kommer lidt 
tættere på hinanden, og oplevelsen vil være 
en anden end for få gæster i en stor kirke… 
Det samme kunne jeg forestille mig omkring 
en barnedåb… I er velkomne. Samarbejdet åb-
ner således også for mange nye muligheder for 
Hobro. Flere muligheder for alle. Det er godt. 

Vores præst gennem mere end 20 år, Kirsten 
Møller Larsen, går med udgangen af  februar 
måned på velfortjent pension. Kirsten, du er et 
varmt menneske, der har været et stort aktiv 
for alle sognebørn. Du har været der, når vi 
skulle fejre og markere noget glædeligt og lyk-
keligt, og du har samtidigt været en god støtte, 
når vi har været triste og noget skulle rundes 

af. 1000 Tak for indsatsen, Kirsten. Du er et 
meget empatisk menneske. Tak. Nyd din pen-
sionisttilværelse. Du har fortjent den!

Når Kirsten takker af, efterlader hun et vakuum, 
som menighedsrådet, provsten og biskoppen 
arbejder på at udfylde. Indtil alle brikker i pus-
lespillet falder på plads, har vi god hjælp af  tid-
ligere domprovst Arndt Jessen Hansen, der på 
god og rutineret vis løfter de gejstlige opgaver, 
indtil det nye set up kommer på plads. Tak for 
dét, Arndt, Tak.

Det nye samarbejde er også et præstefælles-
skab mellem Hobro og Skjellerup Sogne, hvor 
vi sammen ansætter og deler præster. Skjel-
lerup Sogn er ikke verdens største sogn og er 
derfor normeret til 25% af  en præstestilling. 
De tre fuldtidspræster i Hobro løfter i dag op-
gaverne i fællesskab, hvorfor Skjellerup får mu-

lighed for at opleve flere præster i Kirken. Det 
er en spændende mulighed. Skjellerup Menig-
hedsråd deltager i ansættelsen af  nye præster 
i fællesskabet.

Det praktiske er ikke på plads endnu. Dét kan 
vi først få, når Biskoppen formelt har nikket 
til det nye samarbejde. Det forventes han at 
gøre inden længe. Alle involverede har nikket 
til samarbejdet inden Provsten sendte forsla-
get til Biskoppen. Biskoppen har, som han skal, 
igangsat processen og sin egen høring. Vi har 
allerede meldt positivt tilbage og forventer, at 
det formelle kommer på plads inden længe. 
Sandsynligvis kort tid efter, at Kirsten er gået 
på pension.

Det er et formelt præstesamarbejde, vi indle-
der. Ikke en sammenlægning eller samkøring 
af  sognene. Skjellerup Menighedsråd får ikke 

Tillykke
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indflydelse på beslutningerne i Hobro – og 
vi ønsker det heller ikke. Men vi samarbejder 
gerne. Præstesamarbejdet er således et samar-
bejde mellem to økonomisk selvstændige en-
heder med hvert deres menighedsråd, Hobro 
og Skjellerup. 

Tanken er, at præstesamarbejdet kan udvikle 
sig til samarbejde på andre områder også. Sta-
dig som et samarbejde mellem to selvstændige 
enheder. Det fælles kirkeblad er et godt eksem-
pel på dét samarbejde. Her får vi mere for de 
samme penge, som vi har brugt hidtil - og dét 
er jo godt. Når tiden er moden til det, kan flere 
samarbejder komme på tale. 

Det giver rigtig god mening at samarbejde 
med Hobro. Skjellerup ligger tæt på Hobro. Vi 
er Hobro-vendte i vores hverdag. Det er dér 
vi typisk handler, mange af  fritidsaktiviteterne 
foregår der, og byens børn går også i folke-
skole i Hobro. Dér foregår konfirmandundervis-
ningen også - selvom selve konfirmationen er i 
Skjellerup Kirke. Efter skolelukningen i Handest 
er det naturligt at vende sig mod Hobro!

Samtidigt med det nye, siger vi farvel til - og 
Tak for - et langvarigt samarbejdsforhold med 
Glenstrup Sogn, hvor vi gennem 60 år har delt 
præst og medarbejdere. Et flertal i Glenstrup 
menighedsråd ønskede alligevel ikke at følge 
med Skjellerup til samarbejdet i Hobro, men 
har i stedet valgt at indlede et tæt samarbejde 
med Sdr. og Nr. Onsild Sogne, der bl.a. indebæ-
rer afholdelsen af  fælles menighedsrådsmøder.  
Vi siger Tak til Glenstrup Sogn for samarbejdet 
og ønsker dem god vind fremover.

Præstegården i Glenstrup vil blive solgt i forbin-
delse med ændringerne i samarbejdsfladerne, 
da præsten, som Glenstrup og Onsild-sognene 

KONTAKT-
OPLYSNINGER:
Vikarierende præst: 
Arndt Jessen Hansen. mobil: 28512355

Graver: 
Erik Andersen. mobil: 50411060

Organist: 
Lars Hauge

Kirkesanger: 
Lotte Langkjær

MENIGHEDSRÅD:
Lars Hedelund. fmd. mobil: 20118828
Lone Nielsen
Hanne Hindkær
Britta Bager
Ellen Bertelsen

GUDSTJENESTER

 05. marts kl.  10.30

 02.  april  kl. 10.30
 09. april kl. 09.00
 30.  april  kl. 10.30

 14.  maj  kl. 10.30
 29.  maj  kl. 10.30

Konfirmation i Skjellerup Kirke: 

6. maj 2023 kl. 11.00.

vil skulle dele, vil få bopæl på præstegården 
i Sdr. Onsild. Vi har sat ejendomsmæglere på 
opgaven.

Vi går dog efter fortsat at have gode forbindel-
ser til Glenstrup. I dag har vi fælles kirkesanger 
og organist. Formelt set er kirkesanger Lotte 
Langkjær ansat af  Glenstrup Menighedsråd og 
organist Lars Hauge af  os i Skjellerup. I hver-
dagen opfatter vi dog også Lotte som vores 
medarbejder. Det er et fantastisk makkerpar vi 
har i Lotte og Lars. Alle gudstjenester er fak-
tisk kirkekoncerter. Dét samarbejde vil vi ger-
ne beholde. Og Lotte og Lars vil også gerne 
fortsætte. Det kræver praktisk koordinering af  
gudstjenesterne mellem sognene, men med 
god vilje kan det lykkes. Og vi beholder mak-
kerparret og alle kirkekoncerterne.

Erik Andersen fortsætter det gode arbejde 
som graver og kirketjener, og hans hverdag vil 
ikke være påvirket af  ændringerne. Erik gør det 
også fantastisk, og her vil vi heller ikke bytte. 
Det samme gælder for Eriks afløser Simon An-
dersen.

Vi glæder os til at få det formelle grønne lys for 
det nye samarbejde med Hobro. Dét bli’r godt.

Lars Hedelund, 
fmd. Skjellerup Menighedsråd

Skjellerup-siden

Efter redaktionens afslutning har Stiftet 
godkendt det nye sognesamarbejde. 
Samarbejdet træder formelt i kraft den 
1. april 2023.
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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 senest fredag formiddag før tjenesten. 

MARTS APRIL MAJ

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

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

 12. 3. søndag i fasten 
  (Luk. 11,14-28)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Folkekirkens Nødhjælp

 19. Midfaste søndag 
  (Joh. 6,1-15)
  kl. 10.15  Anne Regitze Nieling 
  KFUM

 25. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00 Käthe Japhetson-Jensen

 26. Mariæ bebudelsesdag 
  (Luk. 1,26-38) 
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  KFUM

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

JUNI

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

 2. Palmesøndag (Matt. 21,1-9)
  kl. 10.15 Anne Regitze Nieling
  KFUM/KFUK

 6.  Skærtorsdag (Matt. 26,17-30)
  kl. 19.00 Käthe Japhetson-Jensen
  KFUM/KFUK

 7. Langfredag (Matt. 27,31-56 el. 
  Mark. 15,20-39)
  kl. 10.15 Anne Regitze Nieling
  Folkekirkens Nødhjælp

 9. Påskedag (Mark. 16,1-8)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Folkekirkens Nødhjælp

 10. 2. påskedag (Luk. 24,13-35)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
  Folkekirkens Nødhjælp

 16. 1. søndag efter påske (Joh. 20,19-30)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
  Folkekirkens Nødhjælp

 23. 2. søndag efter påske 
  (Joh. 10,11-16)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Danmission

 29. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00 Anne Regitze Nieling

 30. 3. søndag efter påske 
  (Joh. 16,16-22)
  kl. 10.15 Anne Regitze Nieling
  Danmission

 5. Bededag, Konfirmationer
  kl. 9.00 Käthe Japhetson-Jensen 
  kl. 11.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Danmission

 6.  Lørdagskonfirmationer
  kl. 9.00 Ruben Lysemose 
  kl. 11.00 Ruben Lysemose
  Kirkens Korshær

 7. 4. søndag efter påske, konfirmation
  kl. 10.00 Anne Regitze Nieling
  Kirkens Korshær

 14. 5. søndag efter påske 
  (Joh. 16,23b-28)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
  Kirkens Korshær

 18. Kristi himmelfartsdag 
  (Mark. 16,14-20)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Kirkens Korshær

 21. 6. søndag efter påske 
  (Joh. 15,26-16,4)
  kl. 10.15 Anne Regitze Nieling
  Kirkens Korshær

 27. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 10.00 Ruben Lysemose

 28. Pinsedag (Joh. 14,22-31)
  kl. 10.15 Ruben Lysemose
  Kirkens Korshær

 29. 2. Pinsedag (Joh. 3,16-21)
  kl. 10.15 Anne Regitze Nieling
  Kirkens Korshær

 4. Trinitatis søndag (Joh. 3,1-15)
  kl. 10.15 Anne Regitze Nieling

 5. Grundlovsdag
  kl. 19.00 Ruben Lysemose


