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Sognepræst, kirkebogsførende:
Kim Legarth
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 98 51 05 23. knl@km.dk
Træffes ikke mandag.

Sognepræst:
Lili Bøgh Svinth
Tlf. 98 52 15 23/21 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.

Sognepræst:
Cicilie Inge Poulsen. 
Henvendelse via kordegnekontoret.

Kordegnekontoret: 
Søndergade 3,  9500 Hobro. Tlf. 98 52  07 63.
hobro.sogn@km.dk
Kontortid mandag til fredag:
kl. 9-12.30. Torsdag desuden kl. 15-17.
Lørdag efter aftale. 
Kordegn: Peter H. Mathiasen. phm@km.dk
Kordegn: Vivi Sommer Jensen. vsj@km.dk

Kirkegårdskontoret:
Bymarksallé 1, 9500 Hobro. 
Tlf. 98 52 08 57, hkg@mail.tele.dk
Kontortid mandag til fredag kl. 9.30-12.00.
Torsdag desuden kl. 15-17. Lør. efter aftale.

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

HOBRO SOGN
NYT FRA

Praktiske oplysninger
Når I får dette blad, 
er sommeren ved at 
gå på hæld, og kirkens 
mange aktiviteter 
starter, de sædvanlige 
i menighedsrådets regi 
og kirkehøjskolens og 
ikke mindst menigheds-
rådets gave til børnene, 

den store koncert med Sigurd Barrett, som 
bliver omtalt andetsteds i bladet. Han har 
været her før med sine bibelhistorier, og vi 
glæder os til at møde ham igen, denne gang 
i selve kirken. Nu er det reformationen, han 
har taget fat i.

Henover sommeren har rådet haft et stort 
projekt i gang. Kapellet på Søndre Kirkegård. 
Det gamle orgel var mere end udtjent, og nu 
bliver der installeret et helt nyt. Det sker i 
løbet af juli og august måned, hvor orgelbyg-
ger Peter Christensen bygger det nye orgel 
op, og os i rådet har haft mulighed for at 
kigge ind og iagttage det meget omhyggelige 
arbejde. Det har vist sig i det hele taget at 
blive en meget omfattende omgang, fordi 
der ikke bare er tale om et nyt orgel, men 
også forstærkning af gulvet og et ekstra 
rækværk. Man kan læse nærmere herom på 
kirkens hjemmeside.

Orglet skulle gerne blive til stor glæde for de 
mange kirkelige handlinger, der faktisk fore-
går her. Der vil komme højtidelig klang og 
fylde i det smukke kapelrum.

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

Kære menighed

Nu kan der være mange anledninger til at 
holde reformationsjubilæer. Årets til oktober 
skyldes starten på reformationen, nemlig 
Luthers opslag af sine 95 teser på døren til 
Slotskirken i Wittenberg, hvor han undsagde 
den katolske kirkes moral og kommercia-
lisme. Salg af afladsbreve var i hans øjne ikke 
kristeligt, uden hjemmel i Bibelen. Den kun-
ne Luther i modsætning til så mange kirkefolk 
læse på originalsproget, som den lærde munk 
han var.

Åndelige bevægelser er folkelige rørelser, 
som pludselig udvikler sig, ofte ukontrolla-
belt. Sådan også her. Luther var næppe klar 
over, hvad han satte i gang/havde sat i gang. 
I hvert fald blev den protestantiske kirke til 
henover de næste 20 år i hele Nordeuropa.

Reformationsfejringen har i et års tid været i 
gang i både Kirkehøjskole og til menigheds-
rådets mødeaftener med mange vinkler 
på begivenheden, og det fortsætter her i 
efteråret. Det er også her Sigurd Barrett-
koncerten kommer ind. Han har skrevet 
en række børne-reformationssange, som 
menighedsrådet inviterer til d. 31. okt., netop 
på selve jubilæumsdagen, for det var den 31. 
okt. 1517, at Luther satte sin plakat op på 
kirkedøren hjemme i Wittenberg.
Desuden afholder vi reformations-festguds-
tjeneste.

Alt dette glæder vi os meget til.
Ole Bent Larsen
Næstformand

Menighedsmøde søndag den 12. november

Menighedsrådet inviterer til menighedsmøde 

Mødet begynder ved gudstjenesten kl. 10.15 i kirken. Herefter fortsætter 
vi i Hobro kirkecenter, hvor der serveres et let traktement. 

Menighedsrådet giver en orientering om aktiviteter med mere 
fra det forgangne år ved Hobro kirke.  

Spørgsmål og forslag til nuværende og eventuelt nye aktiviteter er velkomne. 
Paul Arnbach, der har været sognepræst i Valsgaard og Oue sogne, kommer og 

fortæller nogle historier om livet omkring Mariager fjord. 

Vi slutter dagen med eftermiddagskaffe. Vi glæder os til at se dig. 



Den 23. juni 2016 stemte briterne ”for-
lad” ved EU-folkeafstemningen og indledte 
dermed det såkaldte Brexit, som betyder 
at Storbritannien forlader EU. Den 21. juni 
2017 stemte menighedsrådet i Haderslev 
Domsogn ja til at få mig som deres nye 
sognepræst – og dermed indledtes i mindre 
målestok ”Kiexit”, som betyder at jeg, sogne-
præst Kim Legarth, forlader Hobro Sogn. Og 
som Brexit indvolverer store følelser, sådan 
også med Kiexit. 

Jeg er superglad for at være præst her i 
Hobro – ja, jeg er stolt over at være sogne-
præst her! Stolt over at virke som præst i 
vores flotte kirke – ridderborgen og kikseka-
gen. Jeg skulle lige vænne mig til det blå kirke-
rum den første tid men kom hurtigt til at hvi-
le i det velafbalancerede rum. Jeg er glad for 
at lede gudstjenesten og fejre gudstjenesten 
sammen med en god og trofast menighed. 
Jeg føler mig lille, når jeg tænker på alle dem, 
der har indviet mig i deres aller-kærestes liv 
ved de mange samtaler forud for de begra-
velser, jeg har været præst ved. Jeg har kæm-
pet med de store problemer i arresthuset. 
Jeg har moret mig med at undervise de unge, 
der skulle konfirmeres. Jeg har elsket at fejre 
de mange fodboldsejre sammen med folk fra 
sognet ude på stadion – og følt mig knyttet 
tættere sammen med dem, når vores hold 
havde en svipser, og vi gik skuffede fra kamp-
pladsen. Kort sagt: ”Kiexit” gør ondt!

Men ”Kiexit” vækker også glæde og spændt-
hed, for jeg skal ned og have mit virke i en  
fantastisk og smuk domkirke. Jeg har altid 
godt kunne tænke mig at arbejde i en dom-
kirke – og nu kom dette enestående tilbud. 
Endda et sted med en så spændende historie; 
et sted, der er historisk bevidst… og jeg er 
en rigtig historie-nørd. Og et sted, som igen-
nem mange år har oparbejdet en stor flok 
frivillige, som er med til at forme deres kirke 
og gudstjeneste. Og så glæder jeg mig til at 
flytte ned til gamle studiekammerater, der 

Kiexit…
Af sognepræst Kim Legarth

har fået embede omkring Haderslev. De 
har allerede nu åbnet deres hjem op for os, 
så vi føler virkelig, at vi flytter ned til gamle 
venner. Og glæder os til at lære en masse ny 
venner at kende. 

Så ”Kiexit” vækker både gode og mindre 
gode følelser. Jeg forlader Hobro meget rige-
re, end da jeg kom. I har lært mig så meget 
– og jeg har vokset meget som præst og som 

menneske. Det er mit håb, at jeg efterlader 
Hobro Kirke lidt rigere og lidt større, end da 
jeg kom til. Og hvis ikke, så håber jeg i hvert 
fald, at I har nydt de 5 år, hvor jeg var præst 
her. For det har jeg.

Og jeg håber, at I vil komme og sige farvel til 
mig søndag den 17. september klokken 10.15, 
når jeg har den sidste gudstjeneste som sog-
nepræst i Hobro.

Foto Arne Kvist
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REFORMATIONSDAGEN 
tirsdag d. 31. oktober 2017 i Hobro Kirke

REFORMATIONEN 

Sigurd Barrett 
besøger Hobro 
Kirke, han 
fortæller om 
Martin Luther 
og reformatio-
nen på sin helt 
egnen måde. 
Sigurds fortæl-
ling er især 
for de 8-12 årige, men ALLE, der har lyst, skal selvfølgelig komme. Dørene til kirken 
åbnes kl. 16.30. Spilletidspunktet er kl. 17.00. Arrangementet er gratis, MEN man skal 
have billetter for at kunne komme ind. Vi offentliggør et link herom på kirkens hjem-
meside den 31. august.

Der er reformationsfestgudstjeneste kl. 20.00 ved sognepræst Lili 
Bøgh Svinth; organist Birthe Langdahl og kirkens kor medvirker.

”Martin Luther prædiker” af L. Carnach den ældre 1547.

Til højbords med reformationen
Onsdag d. 20. september kl. 19.30 i Hobro Kirkecenter

Den 31. oktober var det 500 år siden, 
Luther slog sine teser op på kirkedøren 
i Wittenberg. Og dermed indledte det 
nybrud i synet på Gud, verden og menne-
sket, vi siden har kaldt reformationen. Men 
hvori bestod fornyelsen? Hvad førte den til? 
Og hvad angår den os i dag?

Fortæller er: Stiftsteolog i Viborg, Henning 
Kjær Thomsen

Et musikalsk foredrag om bordets glæder og 
funktion i spændingsfeltet før og efter refor-
mationen.
Musik, fortællinger, dragter og et indbydende 
historisk taffel skaber rammerne for en hel-
hedsoplevelse, som bringer alle sanser i spil, 
og fører os tilbage i tiden til traditioner og 
historier.
Arrangementet veksler imellem fortællinger, 
aktiviteter og smagsoplevelser, akkompag-
neret af historisk musik fra tiden både før og 

efter reformationen. Arrangementet fuld-
endes med et veldækket bord, der afspejler 
tidens traditioner i forhold til stand, tro, 
politik, hygiejne og meget andet. Vin og kage 
koster 40 kr.
Medvirkende: Annette Herbst– Cand. Pæd. i 
tekstil og håndarbejde, Nicolas Koch-Simms 
– Cand. Mus i nordisk folkemusik og Monica 
Schmidt Andersen – Solist og Cand. Mus i 
klassisk musik og performance.

Foto: Ard Jongsma

Matin Luther - 
hvad ”rager” det os? 

Onsdag d. 22. november 
2017 kl. 19.30 

i Hobro Kirkecenter
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Farvel til 
Hobro Kirkegård

v/ kirkegårdsleder 
Jens E. Ravn 

Efter 21 år som 
kirkegårdsleder, 
har jeg valgt at gå 
på pension.
Det har været de 
mest spændende 

år af mit arbejdsliv, så det er med vemod, 
at jeg forlader det.
Der er i årene sket så mange ting inden 
for kirkegårdskulturen. Da jeg startede 
i 1996, stod Urnehaven Montana for en 
udvidelse mod syd. Gamle træer i præ-
stegårdshaven måtte fjernes - det var 
svært, men resultatet blev godt.
Året efter blev kapellet gennemgribende 
restaureret. Fra et kedeligt gråt lokale, 
kom kapelsalen til at fremstå som et 
enkelt og lyst rum.
Senere udviklede der sig et behov for 
granitplader i græsareal til urnenedsæt-
telser. Det er en uforpligtende gravsteds-
form, hvor kirkegården sætter en vase og 
holder plænen.
En kirkegård er ikke stillestående. Den 
er i udvikling, som alt andet i samfundet. 
Behovene bliver anderledes. Vi har prø-
vet at bevare den gamle kirkegård mod 
vest, så vidt muligt med de eksisterende 
gravsteder. De fortæller meget om 
Hobros historie.
Det har ikke været muligt uden interesse 
fra vore medarbejdere, som ved deres 
indsats sørger for, at kirkegårdene altid 
ser ordentlige og rene ud.
Ikke mindst grandækningen gør indtryk. 
Det er spændende at se, hvad fantasien 
kan gøre, når man står med to slags gran, 
og det hele skal gå op i en højere enhed.
Tak til mine gode medarbejdere (venner) 
for de mange år. Alt godt ønskes dem.
Alt godt for Hobro Kirkegårde.

Mariagerfjord 
Kirkehøjskole

Mariagerfjord Kirkehøjskoles lørdagsarrange-
menter står i reformationsjubilæets tegn. 
Den 30. sept. sætter lektor ved Aarhus 
Universitet, Bo Kristian Holm, fokus på de 
forandringer, som et religionsskifte medfører 
i hovederne på folk, om at blive luthersk 
oven i hovedet. Om eftermiddagen fortæller 
guide ved Koldinghus, Lisbeth Weitemeyer, 
om reformationsdronningen, Christian III’s 
ret så usædvanlige dronning Dorothea.
Novembers mødelørdag d. 18. sættes 
fokus på Luthers betydning for moderne 
dansk sociallovgivning og udvikling, hvor 
professor Jørn Henrik Petersen, Syddansk 
Universitet, fortæller om sin forskning i 
Luthers betydning for den moderne vel-
færdsstat og konkurrencestat.

Gud & Mad

Gud & Mad er korte familiegudstjenester 
med efterfølgende fællesspisning.
27. september kl. 17: 
Høstgudstjeneste - Lili Svinth
Børnekoret medvirker
25. oktober kl. 17: Reformation
Käthe Japhetson-Jensen
Børnekoret medvirker
29. november kl. 17: Luciaoptog  
vikar - Korskolen medvirker

Til højbords 
med reformationen 

20. september kl. 19.30: Til højbords 
med reformationen - et musikalsk 
foredrag om bordets glæder og funktion i 
spændingsfeltet før og efter reformationen. 
Musik, fortællinger, dragter og et indbydende 
historisk taffel skaber rammerne for en hel-
hedsoplevelse, som bringer alle sanser i spil, 
og fører os tilbage i tiden til traditioner og 
historier, som fortæller mere om os selv i 
dag, end vi måske er klar over. Krydsfelt  & 
Historicum. Hobro Kirkecenter.  
Pris for vin og kage 40 kr. 

Kirkegårdsvandring og 
præsentation af nyt orgel 

Lørdag den 23. september kl. 10.00  
vil organist Birthe 
Langdahl fortælle om 
det nye orgel på Søndre 
Kapel og give en kort 
koncert. Efterfølgende 
vil bedemand og man-

geårigt medlem af Hobro Menighedsråd, 
Holger Skammelsen, vise rundt og fortælle 
om Søndre Kirkegård. Arrangementet slut-
ter kl. ca. 11.30.

Reformationssalmer

Onsdag den 11. oktober kl. 19.30 
bliver der et gensyn/
genhør med tidligere sog-
nepræst ved Hobro Kirke, 
Eva Degn Thomsen. 
Eva vil gennemgå nogle 
af reformationens salmer 
ved at fortælle om deres 
historie og indhold. Organist Birthe Langdahl 
fortæller om salmernes melodier. Selvom 
salmerne er 500 år gamle, bliver de fleste 
stadig brugt i gudstjenesten i dag.

Børne sensommerfest

Så sker der noget i børneklubben i Hobro – 
vi inviterer til sensommer-fest torsdag den 7. 
september kl. 15.30-17.00 på Søndertoften 
54. Der vil være fest og hygge – vi puster 
en hoppeborg op og finder andet legetøj og 
lækkerier frem. 
Det er for børn fra 5 år og til 9 år. 
I klubben mødes vi torsdag i lige uger – så 
hvis du har lyst til at være med til mere 
end vores sommerfest, så kan du også det. 
Du kan læse mere på www.facebook.com/
groups/Hobrokids
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Matinéer og koncerter:

Foto: Ulla Thomsen.

Lørdag den 2. september kl. 11.00: 
Temaet ved denne matiné er Luther og 
Reformationen. Duo Ecclesia, der består af 
Frank Herbsleb på basun og Erik Linow på 
orgel og klaver, spiller værker komponeret 
over Luther salmer, ”Af dybsens nød” og ”Nu 
fryde sig hver kristen mand” af  komponisterne 
Mendelssohn og Mørk Karlsen. Duoen spiller 
også et par stykker fra deres faste koncertreper-
toire, Gabriel Fauré’s ”Apres un Reve” og Franz 
Liszt’s majestætiske og pompøse ”Hosanna”. 

Søndag den 10. september kl. 16.00: 
Musikkoret København opfører et par af 
Händels Kroningshymner med klaverakkom-
pagnement, idet tidligere organist ved Sankt 
Lukas Kirke på Frederiksberg Eva Gaarn med-
virker som akkompagnatør ved denne koncert. 
Musikkoret København har en lang og hæder-
kronet historie bag sig siden 1951 under stifte-
ren Henning Madsens ledelse, idet koret den-
gang hed Bethesdas Musikkor. I 1994 overtog 
Louise Adrian, kendt fra TV i forbindelse med 
”Fangekoret”, ledelsen, som hun varetog frem til 
2010, hvor Ole Reuss Schmidt tog over.

Lørdag den 7. oktober: kl 11.00: Der 
bliver lejlighed til et gensyn – og genhør – med 
et tidligere mangeårigt medlem af Hobro Kirkes 
Kor ved en matiné. Ditte Mølgaard havde i 
mere end 10 år sunget i Hobro Kirkes Kor, da 
hun for fire år siden påbegyndte et studie på 
Det Jyske Musikkonservatorium med klassisk 
sang. Ved koncerten synger Ditte værker af 
Niels W. Gade, Otto Olsson og Max Reger. 
Hun akkompagneres af Birthe Langdahl på orgel 
og klaver

Lørdag den 4. november kl. 11.00: 
Mariagerfjord Kammerkor hed oprindeligt Favias, 
og var kor ved Falslev, Vindblæs og Assens kir-
ker. Senest har koret fået ny korleder, Anders 
Olesen, og er blevet tilknyttet Valsgård og Oue 
kirker. Koret vil denne formiddag synge sange 
og salmer af bl.a. N.W. Gade, Carl Nielsen, J.S. 
Bach og Palestrina.

Ny sæson med 
Hobro Menighedskor

Lyst til at møde en helt 
anden verden?

C.S. Lewiś  bøger om Narnia fortjener at blive læst - 
både som de godt fortalte fortællinger, de er, og for 
den kristendomsforståelse, de formidler.
Sognepræst Lili Svinth vil i en studiekreds introdu-
cere Narnia-universet. 
Det vil være mest givtigt, hvis man har læst bøgerne 
forud til hver gang (se nedenfor).
Det foregår i Hobro Kirkecenter flg. mandage 
kl. 19.00:
28/8:  Løven, heksen og garderobeskabet
11/9:  Prins Caspian 
2/10:  Morgenvandrerens rejse 
16/10:  Hesten og drengen 
6/11:  Sølvstolen 
27/11:  Troldmandens nevø 
11/12:  Det sidste slag. 

BEGYNDER I UGE 40
Hobro Kirkes Menighedskor øver fem tirsdage i 

efteråret. Nye medlemmer er velkomne. 
Koret synger ved højmessen den 12. novem-
ber kl. 10.15. Derudover medvirker det ved 

Reformationsgudstjenesten tirsdag den 31. okto-
ber kl. 20.00. Koraftenerne er 3. oktober, 10. okto-

ber, 24. oktober, 31. oktober og 7. 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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Redaktion: 
Lili Bøgh Svinth, Käthe Japhetson-Jensen, 
Kim Byrial Korsgaard (formand), 
Annie Ruberg Nielsen samt Karin Juul. 
Deadline for næste blad: 1. november 2017.

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  

Møder

Hobro Missionshus 
www.hobro-im.dk

SEPTEMBER 2017 
Tirsdag d. 5. Kredsens kvindestævne  

kl. 14,30, 15,15 og 19,30 v/regionsleder 
Ruth Tidemand Nielsen, Hjørring.  

Tirsdag d. 12. Indre missions fødselsdags-
fest v/missionær Hans Jørgen Hedegaard, 
Blåhøj. Bedemøde kl. 19,00

Tirsdag d. 19. Bibelkreds.
Tirsdag d. 26. Møde v/seniormedar-

bejder i Ordet og Israel Per Weber, 
Hinnerup. 3 del af Joh. Åbenbaring.

Onsdag d. 27. Seniortræf kl. 14,30  
v/sognepræst Ole Larsen, Aars.

OKTOBER 2017
Tirsdag d. 3. Møde v/missionær Villy 

Sørensen, Hammel. Bedemøde kl. 19,00
Tirsdag d. 10. Oktober møde med 

gudstjeneste i Hobro kirke kl. 19,00 v/
sognepræst Herluf Christensen, Rørbæk. 
Efterfølgende samvær i missionshuset.

Torsdag d. 12. Oktober møde  
v/missionær Heri Elttør, Aulum.

Tirsdag d. 17. Sømandskredsens  
årsfest v/sømandsmissionær Jørgen Bech 
Knudsen, Mårslet.

Tirsdag d. 24. Kredsefterårsmøde i 
Arden kirkecenter v/missionær Jørgen 
Bloch, Randers.

Onsdag d. 25. Seniortræf kl. 14,30  
v/missionær Knud Dalsgaard, Egå.

Tirsdag d. 31. Møde v/seniormedar-
bejder i Ordet og Israel Per Weber, 
Hinnerup. 4 del af Joh. Åbenbaring.

NOVEMBER 2017 
Tirsdag d. 7.  Missionsuge: Missionær 

Egild Kildeholm Jensen, Rønde. 
Bedemøde kl. 19,00

Onsdag d. 8.  Missionsuge: kl. 14,30  
v/missionær Preben Hansen, Aalborg.

Torsdag d. 9.  Missionsuge: Gudstjeneste 
i Hobro kirke kl. 19,00 v/sognepræst 
Jacob From Søvndal, Hinnerup. Derefter 
samvær i missionshuset.

Tirsdag d. 14. Møde v/missionær  
Poul Erik Hansen, Farsø.

Tirsdag d. 21. Husets fødselsdagsfest  
v/sognepræst Jesper Hornstrup, Skive.

Tirsdag d. 28. Bibelkreds.
Tirsdag d. 29. Seniortræf kl. 14,30  

v/missionær Henry Thorsager 
Christensen, Aalestrup.

Hvor intet andet er nævnt, er møderne  
i Hobro Missionshus kl. 19.30.

Hobro Menighedsråd
20.september kl. 19.30: Til højbords 

med reformationen – et musikalsk fore-
drag. Vin og kage 40 kr.

11.oktober kl. 19.30:  En aften med  
salmer fra reformationstiden ved tidl. 
sognepræst Eva Degn Thomsen og  
organist Birthe Langdahl.

31.oktober:  kl. 17.00: Sigurd fortæller 
om Luther

kl. 20.00: Reformationsfestgudstjeneste

22. november kl. 19.30:  Henning 
Thomsen: Reformationen – Martin 
Luther – hvad rager det os?

Bemærk desuden:

Lørdag d. 23. september kl. 10.00: 
Orgelindvielse i Søndre Kapel og efterføl-
gende rundvisning på Sdr. Kirkegård ved 
Holger Skammelsen.

Narnia-studiekreds v/ Lili Svinth  
flg. dage kl. 19.00: 28/8, 11/9, 2/10, 16/10, 
6/11, 27/11 og 11/12.

Højskoleforeningen
Tirsdag den 26.september:
 Tove Udsholt: ”Gemt barn” fortæller om 

sin flugt fra nazisternes jødeforfølgelse.
Mandag den 23.oktober:
 Pens. Major Hans Aage Simonsen:
 ”Regan Vest – Den hemmelige bunker i 

Rold Skov”.
Mandag den 13.november:
 Forfatter Tom Buk-Swienty:
 ”Tommy og Tanne”
Alle møder foregår i Kirkecentret kl. 19.30

Mariagerfjord 
Kirkehøjskole
Den 30. september, kl. 10: Lektor ved 

Aarhus Universitet Bo Kristian Holm: 
”Luthersk oven i hovedet”. 

 Kl. 12.30: Guide ved Koldinghus 
Lisbeth Weitemeyer:  ”Dorothea, 
Christian III`s stærke dronning og  
reformationen”. 

Den 18. november, kl.10: 
Professor Jørn Henrik Petersen, 
Syddansk Universitet: ”Fra Luther til 
Konkurrencestaten”. 

 Kl. 12.30: ”Velfærdsstaten under 
pres?”

 Forskellige videoklip fra DRUndervisning.
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Gudstjenester

SEPTEMBER 

 2. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 12.00 Lili Svinth  

 3. 12. søndag efter trinitatis
   (Mark. 7,31-37)
  kl. 10.15  Lili Svinth 
  Kirkekaffe

Desuden holdes der gudstjeneste i 
Ambu dansetten:
  kl.  9.30  Kim Legarth

 10. 13. søndag efter trinitatis
   (Luk. 10,23-37)
  kl.  9.00  Kim Legarth
  kl. 10.15  Käthe Japhetson-Jensen
 
 17. 14. søndag efter trinitatis
  (Luk. 17,11-19)
  kl. 10.15 Kim Legarth
  Afskedsgudstjeneste

 24. 15. søndag efter trinitatis 
   (Matt. 6,24-34)  
  kl. 10.15 Lili Svinth
  Høstgudstjeneste  
   Blå Kors & Folkekirkens Nødhjælp
 
 27. Gud & Mad
  Familiegudstj. med fællesspisning
  kl. 17.00 Lili Svinth
  Høstgudstjeneste  
  Børnekoret medvirker

OKTOBER 

 1. 16. søndag efter trinitatis 
  (Luk. 7,11-17) 
  kl. 10.15 vikar
  Kirkekaffe 
  Dansk Missionsråds efterårskollekt

 7. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 12.00 Käthe Japhetson-Jensen

 8. 17. søndag efter trinitatis 
   (Luk. 14,1-11)   
  kl. 10.15 Jakob Hjørnholm
  Korshærs- og hospitalspræst, 
  Horsens
  Kirkens Korshær
  Efterfølgende kirkefrokost 

 10. kl. 19.00 Herluf Christensen, 
  Rørbæk

 15. 18. søndag efter trinitatis   
  (Matt. 22,34-46) 
  kl. 10.15 Lili Svinth

 22. 19. søndag efter trinitatis    
  (Mark. 2,1-12)
  kl. 10.15 Lili Svinth
  Indenlandsk Sømandsmission 

25. Gud & Mad
  Familiegudstj. med fællesspisning
  kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
  Reformation
  Børnekoret medvirker

 29. 20. søndag efter trinitatis
   (Matt. 22,1-14)
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark 

 31. Reformations-gudstjeneste
  kl. 20.00 Lili Svinth

NOVEMBER

4. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 12.00 vikar

5.  Alle helgens dag 
   (Matt. 5,1-12)
  kl. 10.15 vikar
  Kirkekaffe
  Danske Sømands- og udlandskirker

Søndre kapel   
  kl. 14.00 Lili Svinth
  Kirkekaffe 

 9. kl. 19.00 Jacob From Søvndal
  Altergangsgudstjeneste.

 12. 22. søndag efter trinitatis
  kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
  Menighedskoret medvirker.
  Kirkens fødselsdag.

 19. 23. søndag efter trinitatis
  kl. 10.15 vikar
  kl. 14.00 Käthe Japhetson-Jensen

26. Sidste søndag i kirkeåret 
  (Matt. 25,31-46)
  kl. 10.15 vikar
  Kirkelig forening for Indre Mission 

 29. Gud & Mad
  Familiegudstj. med fællesspisning
  kl. 17.00  vikar
   Korskolen medvirker
  Luciaoptog 

DECEMBER
 2. Dåbsgudstjeneste*
  kl. 12.00 Lili Svinth  

 3. 1. søndag i advent (Luk. 4,16-30)
  kl. 10.15 ?
  Præsternes Julehjælp   

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

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


