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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.
Vikar fra 5. okt. 2019
Sognepræst:
Lili Bøgh Svinth
Vestergade 23, 9500 Hobro
Tlf. 21 15 15 23. lbs@km.dk
Træffes 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: Thomas Helenius
Tlf. 20 14 52 16. hkgleder@gmail.com
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
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I min sidste klumme fortalte jeg om synet, at
menighedsrådets medlemmer sammen med
personalerepræsentanter og kirkens bygningssagkyndige går rundt og syner den bygningsmasse, som vi har ansvaret for, nemlig kirken,
præsteboliger og kirkegårde samt naturligvis
Kirkecentret. I den anledning besøgte vi Ndr.
Kirkegård, og jeg vil gerne anbefale alle at
gå en søndagstur på stedet. Der er blevet så
fint, så fint. Buskads og træer er blevet fældet, gravanlæggene er blevet smukkeseret,
så nu er det simpelthen et beundringsværdigt
nydeligt sted, som vi er stolte af. Kirkegården
bliver ikke brugt så meget, så den er parkagtig.
Desuden vil man kunne se nogle muslimske
grave.

overvejet. Ret kostbart at få græsset slået med
professionelle maskiner. Valget er nu endt med
Robert. Det viste sig, at en moderne robotplæneklipper faktisk godt kunne krybe op og
ned ad skråningerne og slå græsset på hele
kirkearealet. Velkommen til Robert, vi håber på
et godt samarbejde. Græsset bliver i hvert fald
nu flottere slået.

På kirkebakken med kirken vil man nu kunne
se en ny medarbejder, nemlig Robert. Vi fik
af Arbejdstilsynet at vide, at græsslåning af
skrænterne på kirkebakken var farligt. Vi vidste
godt, at græsslåningen var problematisk. Ikke
nogen nem situation for rådet at løse for kirketjenerne, hvis opgave det altid har været at
slå græsset. Forskellige muligheder har været

Når dette kirkeblad kommer ud, står efterårssæsonens mange aktiviteter for døren. Om alt
dette bliver der orienteret andetsteds i dette
blad. Vi håber at se mange af jer.

Arbejdet med Aldersro-bygningen er nu inde i
planlægningsfasen, hvor beskrivelsen af arbejdet fra arkitektens side skal gøres klar for at
sende det i udbud. Der er stadig mange hjørner, som skal undersøges, og det bliver gjort
nu. Vi håber, at arbejdet kan komme i gang i
september-oktober.

Ole Bent Larsen
Næstformand

PRÆSTENS SIDE

Foto: Arne Illeborg

Den danske folkekirke version 1.0, 2.0 og 3.0
Tidligere sognepræst her
ved Hobro Kirke
og nuværende
projektleder
og provst for
Aarhus Nordre
Provsti, Esben
Thusgård, har
igennem længere tid arbejdet med projektet ”Kirken i Byen”.
Til Hobro-Mariager provstis sidste budgetsamråd fortalte Esben om sit arbejde. Og ved flere
lejligheder har vi siden, bl.a. i menighedsrådet,
drøftet Esbens projekt. Og da ingen skal snydes, så får I hermed også indsigt i det Esben
kalder: ” Den danske folkekirke version 1.0, 2.0
og 3.0”.
Folkekirken har igennem tiderne fundet nye
måder at udfolde sig på. Samfundet har udviklet sig fra landbosamfund, industrisamfund
til velfærdssamfund, og udviklingen har også
påvirket kirken. Mange har et billede af kirken,
som den var engang, men hvordan er folkekirken i dag, og hvor er den på vej hen? Hvilke
bevægelser og forandringer er der, og hvordan
ser mon folkekirkelig organisation- og styring
ud i fremtiden? Kirken i Danmark har altid
bevæget sig og antaget forskellige former.
Den har, som institution og organisation, aldrig
stået stille, men har forandret sig fra katolsk
tid over reformation via enevælde til at finde
nye former for organisering og styring i et
samfund præget af demokrati. Folkekirken har
i omskiftelige tider løbende fundet nye måder
at udfolde sig på. Hvor samfundet har bevæget
sig fra landbosamfund, industrisamfund til velfærdssamfund, har kirken tilsvarende bevæget
sig. Hvordan kan Folkekirken komme til at se
ud i et netværkssamfund, som det vi møder
i dag? Gennem de sidste 50 år har folkekirken, med forsinkelse, forandret sig i takt med
omverdenen. Kan vi finde et fælles sprog om
de bevægelser og forandringer, kan vi også

komme til at tale om fremtiden, og hvordan
en folkekirkelig organisation og styring kan
komme til at se ud.
Den danske folkekirke 1.0
Der var engang en kirke, en præst og et sogn,
hvorfra alle søgte det samme sted hen. Det var
før 1970’erne, hvor der jævnt hen var sammenfald mellem den kommunale struktur og sognet. Man benævner det for ”det traditionelle
samfund”. Samfundet var hierarkisk opbygget,
man tænkte hierarkisk og fandt sin plads. Den
lokale kirkelige myndighed var således optaget
af sognegrænser, vejledninger og cirkulærer.
Sådan kunne den kirkebogsførende sognepræst afgøre, om den ene eller den anden
havde ret til kirkelig betjening, og hvad der
ellers skulle afgøres. Her udfoldede sognepræsten sin faglighed som liturg og prædikant. På
den måde var alt godt, og folk vidste ”hvad de
skulle bruge en præst til ”, underforstået: de
kom om søndagen og forstyrrede ellers ikke,
og ikke uden for træffetid – hverdage 11-12,
mandag fri.
Den danske folkekirke 2.0
Efter 1970 træder vi så småt ind i ”det
moderne samfund”, hvor servicen i velfærdssamfundet til borgeren/forbrugeren kommer
i højsædet. I folkekirken sker efterhånden
det samme. Folkekirkemedlemmet får en ny
opmærksomhed, da det netop er medlemmet,
der er i centrum for den service, man gerne
vil levere. Det sker i folkekirken fra 80’erne
og frem, hvor minikonfirmandundervisningen,
babysalmesangen og spaghettigudstjenesten
går sin sejrsgang over det ganske land. ”Sådan
en aktivitet (service) må vi også tilbyde”, det
sikrer liv og vækst - i sognegården. Interessen
for service viser sig i bygning af sognegården,
som får sin storhedstid. Det handler om at få
folk ind i sognegården, få fat i de unge, som
det ofte hedder. I centrum er nu ikke sognet
alene, men medlemmerne, og præsten kan de

altså stadig møde under gudstjenesten og de
kirkelige handlinger, men især i sognegården.
Hvor interessen i kommunerne og staten nu
retter sig mod de frivillige, nærområdet og
netværk er spørgsmålet – kan folkets kirke
bevæges endnu engang? Kan Folkekirke genfindes i en ny version?
Den danske folkekirke 3.0
Med seneste kommunalreform fra 2007
ændrer kommunernes måde at styre og
organisere sig på. Fra udelukkende at være
leverandør af velfærdsydelser, er kommunerne
også blevet optaget af lokalsamfundet. Af livet
mellem husene, af at øge kendskabet til hinanden lokalt og på tværs af mangfoldighed og
forskellige ressourcer. For sammenhængskraften og et solidarisk samfund giver ikke sig selv.
Jo stærkere et lokalsamfund er, desto højere er
trygheden for medborgerne og den gensidige
tillid. For eksempel har Aarhus kommune formuleret sig om det nye paradigme på følgende
måde: ’Vi har bildt os selv ind, at vi fra kommunen alene vide, hvad borgerne har brug for.
Det er vi i gang med at holde op med. Nu skal
vi som kommune træde et skridt tilbage og
lade borgerne komme til’. Hvad sker der, hvis
vi i citatet erstatter kommune med folkekirke
(hvor folkekirke her betegner organisationen
og ikke ”de levnede sten)? ”Vi har bildt os selv
ind, at vi fra folkekirken alene vide, hvad medlemmerne har brug for. Det er vi i gang med at
holde op med. Nu skal vi som folkekirke træde
et skridt tilbage og lade medlemmerne komme
til”. Her anes de første konturer af Folkekirke
3.0. Og det vil vise sig, at 3.0 udgaven ikke
alene er et barn af tænkningen om og udviklingen af den kommunale styring og politik.
Her retter organisationen sig mod folket lokalt.
Folkekirke 3.0 kan stå selv, som en teologisk
og folkekirkelig reflekteret praksis, der ikke
måler sin succes i, hvor mange der kommer til
fortsættes næste side...
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PRÆSTENS SIDE
hvor mange arrangementer. Folkekirkens legitimitet kan ikke længere aflæses af antal medlemmer eller aktiviteter, men af, om den gør en
forskel i samfundet. Den vil i højere grad vende
sig mod de lokalsamfund, som den fra tidernes
morgen var med til at bygge. Folkekirke 3.0 vil
ikke drage til sig og ind, men vende sig ud og
være del af det lokale. Hierarkiet erstattes af
netværk. Her tildeles man ikke en plads, men
må tage den. Folkekirke 3.0 retter sig følgelig
ikke alene mod sognet eller medlemmerne,
men mod civilsamfundet, de lokale netværk.
I den forstand er der meget at genfinde fra
tiden med Folkekirken 1.0, hvor præsten og
kirken var del af det, der bandt sognet sammen. Man er optaget af fællesskab, at skabe
rammer for og/eller bidrage ved at gå i partnerskaber med de foreninger og institutioner,
der trives omkring. I dag er folkekirkens plads
i lokalsamfundet ikke givet på forhånd. Det
ved Folkekirke 3.0. Den ved, at folkekirkens
plads gives, når den involverer sig. Når den
stiller sin faglighed og faciliteter til rådighed.
Som når præsterne bringer deres teologiske
faglighed i spil med læreren, pædagogen eller
sygeplejersken, og samtaler om de menneskelige grundvilkår, som alle, også i deres professionelle virke i lokalsamfundet, møder. Eller når
menighedsråd og andre er med til at sætte og
præge den lokale dagsorden for, hvordan en
by eller et lokalsamfund bliver, og vedbliver
med at være, et trygt sted at leve, hvor man
har let ved at mødes. Det gør Folkekirke 3.0
både ved at åbne dørene op i sognegården og
i kirken for at være nysgerrige på, hvad andre

MEDD. / ARR. M.M.
tænker om alle de spørgsmål om håb, mening,
afmagt, sorg og fred, som alle mennesker til
alle tider har stillet. Folkekirke 3.0 vil ikke kun
være stedet, hvor det sker. Men er optaget af
også at bringe disse spørgsmål ud af kirken,
ud på den anden side af sognegårdshækken.
Ud og overalt, hvor to og tre er forsamlet. En
af de afgørende indsigter for Folkekirke 3.0
er, at den aldrig taler ud fra et privilegeret og
eksklusivt ståsted, hvor man kan finde værdier eller viden, som alene findes på det sted.
Den tør godt spørge, for den ved, at er der
noget, folk ønsker, når de kommer i teatret
eller museet, så er det teater og museum. Og
det samme ønsker de af kirken, altså kirke. I
kirken er der ikke eksperter, som har monopol
på et særligt menneskesyn, læren om Gud,
eller hvor man kan hente svar på det meste.
Eksperter på livet og det med Gud er vi alle.
Derfor stiller version 3.0 i sin omverden flere
spørgsmål, end den leverer svar. For nysgerrigheden efter at blive klogere på livet, hinanden
og Gud driver Folkekirke 3.0 i retning af nye
partnerskaber, nye spørgsmål man kan bidrage
til svar på, nye formater for samvirke. Sådan vil
Folkekirke 3.0 bevæge sig - igen. Ikke ved at
forøge aktiviteterne, men ved at være en del
af lokalsamfundet, og sætte de spørgsmål, der
angår os dybest, på den fælles dagsorden.
Så langt så godt – jeg er sikker på, at vi inden
længe vil høre mere fra projekt ”Kirken i Byen”
ved Esben Thusgård.
Sensommerhilsner
sognepræst Käthe Japhetson-Jensen.

Folkekirke 1.0
Myndighed / øvrighed
Vejledninger, cirkulærer
og regulativer

Folkekirke 2.0
Organisation
At alle får det samme

Folkekirke 3.0
Del af lokalsamfund
At være del af lokalt
netværk / civilsamfund

Folkekirken
retter sig mod
Udtryk

Sognet

Medlemmer, der bor
i sognet
Kirkelige aktiviteter

Potentielt alle

Præsten møder du
i forbindelse
Succeskriterie
Hvor Hvad forkyndes

Prædiken

Prædiken/ undervisning/
sjælesorg
Kvalitet / høj medlemsprocent
kirke & sognegård Sønnen
- Jesus Kristus

Deltagelse & inddragelse

Folkekirken er
Folkekirken er
optaget af
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Højmesse og kirkelige
handlinger

At det sker
kirkerummet Gud Fader

Stiller spørgsmål /
rammer / faciliterer

Deltagelse & inddragelse
Kirke og hvor som helst
Helligånden – Den treenige Gud

Oberammergau
Med hensyn til Oberammergau-turen 14.
- 21. juli 2020 kan jeg fortælle, at jeg har
været på promotiontur med Felix Rejser og
set byen og besøgt festspilhuset. Det ser
særdeles lovende ud, nu skal gæsterne blot
til at melde sig.
Jeg sender et prospekt med hele turen
beskrevet til alle interesserede. Kontakt pr.
mail: 98510262@tdcadsl.dk eller telefon
98510262/29618478.
Hvad jeg ikke har skrevet om tidligere, er,
at turen også er en Luther-tur. Felix Rejser
og jeg har nemlig besluttet, at netop denne
tur skal gå over Wittenberg på vejen hjem,
således at man får lejlighed til at besøge
Slotskirken med teserne, Luther-Haus og
klostret.
Passionsspillets billetter er en pakke bestående af en billet til forestillingen samt to
overnatninger og 5 måltider, altså et tredages arrangement. Efter sigende er alle billetter solgt til de forskellige agenter, hvoraf
Felix Rejser har bestilt et større antal, som
jeg nu hjælper med at sælge ved at vælge
netop denne rejse.
På hele turen er middagsmad inkluderet,
så de ca. 11.000 kr., som turen koster, er
faktisk ret attraktiv, alt taget i betragtning.
Alene den rå billet til spillet koster over
1.000 kr.
Jeg afholder en sogneaften i Hobro
Kirkecenter onsdag d. 25. sept. kl. 19 om
den helt særlige by, Oberammergau ved
foden af Alperne er. Alle er velkomne, hvad
enten man er mulig deltager eller ej.
Ole Bent Larsen
Rejseleder

MEDDELELSER / ARRANGEMENTER M.M.
Gud & Mad
Så har I igen muligheden for at komme
nemt om ved ulvetimen!
Vi har her i efteråret tre Gud & Madgudstjenester i Hobro Kirke, hvor der er
taget særligt hensyn til børnefamilier.
25. september kl. 17.00: Høstgudstjeneste. Ved Käthe Japhetson-Jensen
30. oktober kl. 17.00: Fortællinger om
godt og ondt. Ved Lili Svinth
27. november kl. 17.00: Advent og Lucia.
Ved vikar.
Organist Winni Steinicke og Børnekoret
medvirker 25. september og 30. oktober,
og Korskolen medvirker 27. november.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
i Kirkecenteret. Maden koster for børn 10,og for voksne 25,-.
Vi glæder os til at se jer.

Ved gudstjenesten søndag d. 27. oktober kl. 10.15 prædiker varmestueleder
i Kirkens Korshær, Viborg, Mads Bæk.
Efterfølgende er der kirkefrokost og foredrag i Kirkecenteret.
Mads Bæk har den 15. oktober i 30 år
været leder af korshærsarbejdet i Viborg.
Foredraget er en sørgmunter beretning
fra den spæde start af varmestuens virke
blandt Viborgs socialt udsatte, til i dag,
hvor omsorgen for de dårligst stillede i
samfundet stadig er påkrævet.
Undervejs vil Mads Bæk spille til fællessang, samt spille et par numre med relation
til emnet. Der er gået mange mennesker
gennem Varmestuen i dens levetid, og
det har gennem alle årene været en målsætning, at mennesker skulle føle sig velkomne og sikre her, uanset rang og status.
Hvordan det er lykkedes og mislykkedes,
kommer foredraget tæt ind omkring.
Alle er velkomne.

Koncert med sange af Leonard Cohen.
Ved Brothers of Mercy.

Fritidsjob

Hobro Kirke onsdag d. 13. november
2019 kl. 19.00.
Brothers of Mercy spiller et generøst
udvalg af Leonard Cohens sange og fortæller også om baggrunden for mange af dem.
Sune Liisberg (bas), Carsten Tranberg-Krab
(guitar) og Peter Danielsen (vokal og guitar)
har i over 15 år optrådt i hele landet med
personlige fortolkninger af Leonard Cohens
sange.
De to sognepræster og idéhistorikeren har
under navnet ”Brothers of Mercy” spillet
en lang række koncerter i kirker, caféer,
fængsler og på festivaller.

Hobro Kirkes Kor har
plads til flere sangere
Hobro Kirkes Kor synger til gudstjenester
og koncerter i Hobro Kirke. Det får korsangerne løn for.
Koret består af unge kvinder og mænd, der
er glade for at synge og som hygger sig
sammen. Alderen i koret er fra 16-30 år.
Vi øver torsdage kl. 19.00 - 21.00.
Hver sanger synger cirka hver anden søndag. Her møder man kl. 9.45 og har fri
kl. 11.30.
Der er mødepligt både om torsdagen og de
søndage, man skal synge. Vi synger også i
højtiderne, så du skal være klar på at synge
til jul, påske og pinse.
Kunne du tænke dig at være med?

Kontakt korleder Birthe Langdahl
på mobil: 5130 5070
Der er en lille optagelsesprøve for at komme med i koret.

Kirkens fødselsdag

Onsdag den 23. oktober holder
Lise Claesson, forstander, oplæg om
Julemærkehjemmet i Hobro.
Lise Claesson vil fortælle om historien bag
Julemærkefonden, om det daglige arbejde
med børnene på Julemærkehjemmet, og
om, hvordan der i dag arbejdes for at samle
penge ind til formålet. Julemærkehjemmet
kunne d. 9. maj i år fejre sit 80 års jubilæum,
og både målgruppen og karakteren af
hjælpearbejdet har skiftet gennem tiderne.

Hobro Kirke glæder sig til at invitere
hele menigheden til at fejre Hobro Kirkes
fødselsdag søndag den 17. november,
hvor der efter gudstjenesten vil være
program i kirkecenteret incl. en let
anretning.
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ARRANGEMENTER
Matinéer og koncerter:
Lørdag den 7. september, kl. 11.00:
Elsebeth Schmidl,
bratsch og Lili
Olesen, klaver.
Elsebeth har studeret
i Danmark og USA og tog efterfølgende
diplomeksamen i Firenze i Italien. Elisabeth
har været ansat ved La Scala Operaen i
Milano og har samtidig spillet i symfoniorkestret “La Filarmonia della Scala”.
Elsebeth har siden 1996 virket som kammermusiker og 2. solobratschist i Aalborg
Symfoniorkester.
Lili er uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium hos docent Tove Lønskov.
Efter endt diplomeksamen rejste hun
til Polen, hvor hun studerede 3 år på
Chopin-Akademiet i Warszawa. Lili har
spillet talrige koncerter herhjemme og i
udlandet, både som solist, kammermusiker
og akkompagnatør. Hun har indspillet programmer for Polsk Radio og TV. Ligeledes
har Lili været tilknyttet Nordjysk Musikkonservatorium som akkompagnatør.
Ved matinéen spiller de 2 musikere værker
af Eccles, Clarke og Pärt.

Lørdag den 5. oktober, kl. 11.00:

Lørdag den 2. november, kl. 11.00:

Jysk Akademisk Kor. JAK er et af landets
ældste blandede kor med base i Aarhus og
en lang tradition som et af byens bedste.
JAK består af ca. 30 dygtige og erfarne
korsangere, der arbejder seriøst og ambitiøst med klassisk a cappella korsang.
JAK har rod i Musikinstituttet ved Aarhus
Universitet og kan i år fejre 70-års jubilæum.
JAK har i alle årene haft en fremtrædende
plads i det århusianske musikliv gennem
samarbejde med Aarhus Symfoniorkester,
koncerter med mindre ensembler og et
stort antal koncerter i eget regi. JAK synger 5-10 a cappella koncerter hvert år fordelt over hele landet. Jysk Akademisk Kor
dirigeres af Niels Bo Emgren.

Henrik Lützen, trompet og Birthe
Langdahl, orgel. Henrik Lützen er uddannet klassisk trompetist i 2014 fra Det
Jyske Musikkonservatorium. Hans mangeårige musikalske virke med trompeten som
følgesvend tæller erfaringer fra både små
ensembler, brass bands og big bands. Det
har givet ham en musikalsk alsidighed,
der spænder fra barok og renæssance
over klassisk og ny kompositionsmusik til
populærmusik og jazz.
Birthe Langdahl er uddannet på Det Jyske
Musikkonservatorium i 1995, og har siden
2002 været organist ved Hobro Kirke.
Ved matinéen spilles musik af bl.a. Clarke,
Martini og Franck.

Søndag den 10. november, kl. 15.00:
Haderslev Drengekor. Haderslev Drengekor blev stiftet af domorganist Henrik
Skærbæk Jespersen i september 2008.
Koret er et blandet drenge- og mandskor, der består af 65 sangere i alderen 9-62
år. Koret medvirker ved særlige gudstjenester i Haderslev Domkirke. Der er et højt
aktivitetsniveau med koncerter, oplevelser og turnéer. En gang om året rejser koret til
udlandet og har givet koncerter i Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, England og USA.
Deltagelse i stævner og masterclasses med ind- og udenlandske dirigenter er medvirkende til, at koret i løbet af kort tid har markeret sig som et stærkt, populært og efterspurgt drengekor. Koret har bl.a. sunget koncert i
alle Danmarks 10 domkirker. Korets repertoire er den klassiske kirkemusik – a cappella, i samspil med orgel eller orkester.
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Hobro Kirkes Menighedskor øver fire tirsdage i efteråret. Nye medlemmer er velkomne.
Koret synger ved højmessen den 1. december (1. søndag i advent). Øveaftenerne er 5. november, 12. november, 19. november og 26. november.
Vi mødes i Kirkecentret kl. 19.00, og slutter kl. 20.30 med en kop kaffe.
Spørgsmål besvares af korets leder, Birthe Langdahl, på mobil 51 30 50 70 eller på langdahl.birthe@gmail.com
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MØDER
Hobro Menighedsråd
Arrangementerne finder sted i Hobro kirkecenter kl. 19.00, hvis ikke andet er anført.
25. september: Oberammergau passionsspil. Ved Ole Bent Larsen.
23. oktober: Julemærkehjemmene. Her
bliver børn – børn igen. Ved Lise Claesson.
13. november: Leonard Cohen sange ved
Brothers of Mercy. OBS! Koncerten finder
sted i kirken.

Højskoleforeningen
Mandag d. 23.sept. 2019 kl. 19.00:
Cykeleventyreren Lars Nielsen: ”Cykler med
bjørne i Alaska”
Mandag d. 28. oktober 2019 kl. 19.00:
Fhv. Kriminalinspektør Ove Dahl:
”Den ultimative forbrydelse – drabet – når
et menneske slår et andet menneske ihjel.”
Mandag d. 25. november 2019
kl. 19.00: Fhv. højskoleforstander Birgitte
Hansen: ”Fra Grundtvig til Kim Larsen - en
musikalsk tidsrejse.”
Alle møder foregår i Kirkecentret.

Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
SEPTEMBER MÅNED
Tirsdag den 3. Kvindestævne i Hobro missionshus kl. 14.00 og kl. 19.30 v/ Fritidsforkynder Margit Skov Pedersen, Gårslev.
Emne: Eftermiddag: Lær af Josef. Aften, liv
eller ikke liv – enten/eller.
Tirsdag den 10. møde v/ missionær Moses
Sloth, Kathrinevej 12 9510 Nørager.
Tirsdag den 17. Indre missions fødselsdagsfest v/pens. missionær Christen Peder
Olesen, Ejstrupholm.
Tirsdag den 24. Bibelkreds.
Onsdag den 25. Seniortræf kl. 14.30 v/pastor
emeritus Axel Breinegaard, Randers.
OKTOBER MÅNED
Tirsdag den 1. Gudstjeneste i Hobro kirke
kl. 19.00 v/pastor emeritus Johannes
Christoffersen Åbyhøj. Derefter kredsgeneralforsamling og afslutning i missionshuse.
Torsdag den 3. Møde v/pens. missionær Villy
Bjørslev Sørensen, Hammel.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 8. Sømandskredsfest med lotteri
v/generalsekretær Nicolaj Wibe, Stjær.
Tirsdag den 15. Møde v/fritidsforkynder
Anders Jørgen Jensen, Fandrup - Farsø.

Tirsdag den 22. Kredsefterårsmøde i Arden
kirkecenter v/missionær Egild Kildeholm
Jensen, Rønde. Emne: Hvordan bevare himmellængslen, når der så meget at frygte.
Tirsdag den 29. Bibelkreds.
Onsdag den 30. Seniortræf kl.14.30 v/pens.
missionær Henry Thorsager Christensen,
Ålestrup
NOVEMBER MÅNED
Missionsuge.
Tirsdag den 5. Gudstjeneste kl. 19.00 i
Hobro kirke v/pastor emeritus Frede
Møller, Ans. Efterfølgende samvær i
missionshuset.
Onsdag den 6. Møde v/missionær Heri
Elttør, Aulum.
Bedemøde kl. 19.00.
Torsdag den 7. Møde v/pens. missionær
Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj.
Tirsdag den 12. Møde v/missionær Henrik
Hindbo Dideriksen, Skive.
Tirsdag den 19. Husets fødselsdagsfest v/
pens. missionær Søren Skovenborg, Ans.
Tirsdag den 26. Bibelkreds.
Onsdag den 27. Seniortræf kl. 14.30
v/pastor emeritus Ingolf Henoch Pedersen,
Randers.
Hvor intet andet er nævnt, er møderne i
missionshuset kl. 19.30.

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Mariagerfjord Kirkehøjskole starter sin sæson d. 5. okt. med et foredrag af Kasper Dalgaard
fra Københavns Universitet, som er aktuel med en ny bog om Jesus. Hans resultater skal vi
høre nærmere om. Efter frokost viser vi filmen ”Jesus, min søn”, som er en videooptagelse af
en teaterforestilling med Ebbe Trenskow, som her spiller Jesu far Josef i et skuespil af John
Dowie.
Højskolen fortsætter lørdag d. 16. nov., hvor sognepræst Torben Bramming kommer og fortæller om kristendommens indførelse i Danmark på baggrund af sin bog ”Da vikingerne mødte
korset”. Samme emne følger vi op efter frokost ved at vise Erik Kjersgaards parallel-afsnit af
sin berømte Danmarkshistorien.
Møderne starter kl. 10 i Kirkecentret i Hobro.

Vil du høre mere om tilbuddene hos
Folkekirkens Familiestøtte?
Kontakt Lone Bøgh, Koordinator i
Folkekirkens Familiestøtte
Mobil: 24 76 17 91
Mail: loboe@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

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

Lili Bøgh Svinth, Kim Byrial Korsgaard (formand),
Annie Ruberg Nielsen samt Karin Juul.
Deadline for næste blad: 1. november 2019.
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GUDSTJENESTER
SEPTEMBER

OKTOBER

1. 11. søndag efter trinitatis
(Luk. 18,9-14)
kl.10.15 Lili Svinth
Kirkekaffe
Desuden holdes der gudstjeneste
i Ambu dansetten:
kl. 9.30 Käthe Japhetson-Jensen

1. kl. 19.00 Pastor emeritus
Johannes Christoffersen, Åbyhøj.

2. Dåbsgudstjeneste*
kl.12.00 vikar

5. Dåbsgudstjeneste*
kl.12.00 Käthe Japhetson-Jensen

3. Alle helgens dag
(Matt. 5,1-12)
kl.10.15 vikar
Kirkekaffe

4. Konfirmandindskrivning
kl.19.00 Lili Svinth
8. 12. søndag efter trinitatis
(Mark. 7,31-37)
kl.10.15 Lili Svinth
15. 13. søndag efter trinitatis
(Luk. 10,23-37)
kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
22. 14. søndag efter trinitatis
(Luk. 17,11-19)
kl.10.15 Tine Gramm Petersen
Høstgudstjeneste
Ungdomskoret medvirker
Blå Kors & Folkekirkens Nødhjælp

25. Gud & Mad
Familiegudstjeneste
med fællesspisning.
kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
Høstgudstjeneste
Ungdomskoret medvirker
29. 15. søndag efter trinitatis
(Matt. 6,24-34)
kl.10.15 Lili Svinth

6. 16. søndag efter trinitatis
(Luk. 7,11-17)
kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Kirkekaffe
Dansk Missionsråds efterårskollekt

13. 17. søndag efter trinitatis
(Luk. 14,1-11)
kl. 10.15 vikar
Indenlandsk Sømandsmission

Præsteindsættelse (barselsvikar)
20. 18. søndag efter trinitatis
(Matt. 22,34-46)
kl. 10.15 Lili Svinth
Dansk Missionsråds Efterårskollekt

27. 19. søndag efter trinitatis
(Mark. 2,1-12)
kl.10.15 Prædikant: Mads Bæk,
leder af Kirkens Korshærs
varmestue i Viborg.
Liturg: vikar
Kirkens Korshær

Efterfølgende kirkefrokost
30. Gud & Mad
Familiegudstjeneste
med fællesspisning.
kl.17.00 Lili Svinth
Ungdomskoret medvirker

NOVEMBER

Danske Sømands- og udlandskirker

Søndre kapel.
kl.14.00 Käthe Japhetson-Jensen
Kirkekaffe
5. kl. 19.00 Pastor emeritus
Frede Møller, Ans
Altergangsgudstjeneste.
10. 21. søndag efter trinitatis
(Johs. 4,46-53)
kl.10.15 Lili Svinth
17. 22. søndag efter trinitatis
kl.10.15 vikar
Kirkens fødselsdag
KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark

24. Sidste søndag i kirkeåret
(Matt. 25,31-46)
kl.10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Kirkelig forening for Indre Mission

27. Gud & Mad
Familiegudstjeneste
med fællesspisning.
kl.17.00 vikar
Spirekoret og børnekoret
medvirker. Luciaoptog

DECEMBER

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

Hobro Kirkes Julehjælp

Menighedskoret medvirker.
Kirkekaffe

hobro lyntryk - 98 52 46 46

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

1. 1. søndag i advent
(Luk. 4,16-30)
kl.10.15 vikar

