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HOBRO SOGN
Praktiske oplysninger
Sognepræst, kirkebogsførende:
Tine Gramm Petersen
Søndertoften 54, 9500 Hobro
Tlf. 29 42 05 23. tgp@km.dk
Træffes efter aftale - dog ikke mandag.
Sognepræst:
Lili Bøgh Svinth
Tlf. 98 52 15 23/21 15 15 23. lbs@km.dk
Træffes Bymarksallé 1, 9500 Hobro:
mandag kl. 16-18, tirsdag, onsdag og
torsdag kl. 11-12.30.
I øvrigt efter aftale - dog ikke fredag.
Sognepræst:
Käthe Japhetson-Jensen
Mariagervej 42A, 9500 Hobro
Tlf. 98 52 25 23 / 23 70 57 67. kja@km.dk
Træffes efter aftale - dog ikke fredag.
Kordegnekontoret:
Søndergade 3, 9500 Hobro. Tlf. 98 52 07 63.
hobro.sogn@km.dk
Kontortid mandag til fredag:
kl. 9-12.30. Torsdag desuden kl. 15-17.
Lørdag efter aftale.
Kordegn: Peter H. Mathiasen. phm@km.dk
Kordegn:Vivi Sommer Jensen. vsj@km.dk
Kirkegårdskontoret:
Bymarksallé 1, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 08 57, hkg@mail.tele.dk
Kontortid mandag til torsdag kl. 9.30-12.30
samt fredag fra 9.30 - 12.00. Lør. efter aftale.
Kirkegårdsleder: hkgleder@gmail.com

Kære menighed, kære alle
Mandag d. 8. oktober kl. 10 strikkes
der igen dåbsklude i
Kirkecentreret. Jeg må
indrømme, at det var
en kirkelig aktivitet, som
jeg ikke kendte til, da
den blev præsenteret
på et menighedsrådsmøde. Men jeg skal love for, at der er blevet
strikket og hygget. Hvor er det dejligt, og de
deltagende skal have mange tak for indsatsen.
Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har
manglet plads i Kirkecenteret i snart mange
år. Der er gennem årene blevet gjort mange
forsøg på at finde lokaler andetsteds, og der
er undersøgt muligheder for at købe nabobygninger. Men uden reelle løsninger.
Vi har undersøgt mulighederne for at
udbygge på det nuværende Kirkecenter-areal
gennem to projektforslag, men der var og
blev for lidt grundareal til formålet, uanset
om man byggede i én eller to etager.
Ved indgangen nu til efteråret ville pladsbehovet blive akut. Vi har ikke plads til kon-

firmandholdene. Problemet måtte løses! Til
alt held – og vi tror til gavn og lykke på mange måder, også for byen – blev Vestergade
23, ”Aldersro”-bygningen, ledig, idet Museet,
hvis administration holder til her, skal flytte til
Fyrkat Møllegård, hvilket der er megen sund
turistmæssig fornuft i.
Chancen var der. En enestående historisk bygning nær kirken var til hurtigt salg.
Menighedsrådet har nu købt bygningen, og
et konfirmandlokale kan indrettes til ibrugtagning til august, mens resten af bygningen
efterhånden rømmes. På denne måde bliver
denne skønne bygning, en af de ældste i
byen, bevaret. Denne opgave ser vi på med
stor veneration.
Bygningen skal i øvrigt bruges til kontor- ,
møde- og medarbejderfaciliteter, når den
formodentlig er rømmet til efter nytår.
Dette blad indeholder et væld af tilbud og
aktiviteter, nu hvor vi står over for efterårssæsonen. Må det være til glæde for mange.
Man er i hvert fald velkommen.
Ole Bent Larsen
Næstformand

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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Den skrøbelige fred - det skrøbelige menneske
Af sognepræst Lili Bøgh Svinth
11. november 2018 er det 100 år siden
1. verdenskrig sluttede.
Selv om 1. verdenskrig rent krigsmæssigt gik
uden om Kongeriget Danmark, satte den
voldsomme spor i hele den vestlige verden,
og ikke mindst i den del af Danmark, der i
1864 var blevet ”mistet land”, Sønderjylland.
Her måtte mange danske familier i 1914-18
aflevere deres mænd, fædre og sønner til at
kæmpe på tysk side i en krig, der ikke var
deres. Og alle steder i sønderjyske kirker og
kirkegårde ses mindetavler for de mange, der
faldt. Desuden er der den store mindemur
i Mindeparken i Århus med navnene på de
danske faldne.

noget, der hed granatchok, krigstræthed –
det, vi i dag kalder posttraumatisk stress.
Men mange mente, at ”de da bare kunne
tage sig sammen”, og den mindste mentale
vaklen eller svaghed kunne betyde, at man
blev skudt som desertør. Mange soldater på
begge sider kom hjem lemlæstede og desillusionerede, og hjemme blev de mødt med
tavshed: man ønskede ikke at forholde sig til
de rædsler, de havde været ude for.
Op af Flanderns sønderskudte jord voksede
et helt hav af valmuer, og derfor blev valmuen i England til et symbol på den enkelte
faldne soldat.

Når man er gift med en sønderjyde,
så er der to datoer, man skal huske:
Våbenstilstandsdagen d. 11. november 1918
og 10. februar 1920: afstemningsdagen i zone
1 om, hvorvidt man ville ”hjem til Danmark”
– om Sønderjylland skulle være dansk eller
tysk. At en afstemning om nationalt tilhørsforhold overhovedet blev mulig, var en
direkte udløber af våbenstilstanden.
Men som sagt var 1. verdenskrig en krig, der
gik uden om det meste af Danmark. I resten
af Europa og i de europæiske kolonier var
sagen en helt anden. Europa have været i
krig på kryds og tværs gennem århundreder,
men denne krig var alligevel anderledes. Den
nye teknologi gjorde pludselig de gamle,
garvede generalers viden stort set ubrugelig, og i lange perioder var det, der kostede
flest menneskeliv, den evige venten i skyttegravene med mudder, lus og sygdomme.
(Et forsigtigt skøn lyder på 8,6 mill. dræbte
soldater og 5,9 mill. civile). Rigtig mange
sårede soldater druknede bogstaveligt talt
i Flanderns enorme mudderhuller. Oven i
det blev giftgas brugt som våben, så mange
soldater kom hjem med stærkt beskadiget
lungefunktion.
Enkelte læger nåede frem til, at der var

Og verdens ledere er ikke blevet meget klogere. Vi var mange, der i 1989-90 tænkte, at
nu kunne det kun gå fremad. Jeg kan se det
på mine prædikener fra foråret 1990 – der er
en stor lethed i dem. Det er helt andre, og
mere skræmmende og uberegnelige, strømninger i verden, vi møder nu i disse år.
Mennesket er skrøbeligt. Og måske er det
magtsyge menneske egentlig allermest skrøbeligt. Det er et menneske, der må puste
sig op, være i position og hele tiden være
nødt til at værne kraftigt om sin magt for at
beholde den. Det er et menneske, der ikke
kan stole på nogen og selv må have hånd i
hanke med alt.
Det er en iboende menneskelig ting, at vi vil
have magt – vi vil have tingene til at gå efter
vore egne ønsker. Men det er også vores
akilleshæl – for det stækker vores evne til at
vise kærlighed, omsorg, ja, helt umiddelbar
tillid. Deri ligger skrøbeligheden.

1. verdenskrig viste, hvor meget mennesker
kan, hvor stærke mennesker kan være, men
også hvor skrøbeligt et menneske er. Hvor
let det faktisk er at skyde en verden og et liv
i sænk.
Og fredsslutningen efter 1. verdenskrig blev
på samme måde en skrøbelig fred. En fred,
hvor man vogtede på hinanden, og hvor
naget fra Tysklands side var enormt. Hvor
frøene til 2. verdenskrig var lagt.
Mennesket har potentialet til at gøre sig til
verdens herre, men når det gør det, har det
fatale konsekvenser. Det koster liv og førlighed, både den mentale og den fysiske.

Den kristne tro står for, at fordi vi er elskede
af Gud, skal vi give hans kærlighed videre
og vise tillid. Men heller ikke den kristne tro
kan forhindre krige, og mennesker med en
kristen livsforståelse kan være lige så stejle,
umenneskelige, påståelige og krigeriske som
alle andre. Desuden lever vi i en verden,
hvor det bestemt ikke er godt for ens image
at vende den anden kind til. Det tolkes som
en klar svaghed.
Måske kan vi alligevel finde styrke – ikke til
at gå til kamp mod hinanden, men til at ville
lade medmenneskelighed sejre; lade tilliden
gro, så mennesker kan blomstre.
Blomstre som valmuerne, der, hvis de plukkes, hurtigt visner og dermed viser livets
skrøbelighed, men som – hvis de får lov at
stå i det fri - står uendeligt smukt som tegn
på livskraft og livsmod.
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Korshæren - Gudstjeneste

”Vi er meget forskellige - men vi er mest ens”
Gudstjeneste 28.10 kl. 10.15 med korshærspræst Stine Tougaard.
Efterfølgende samvær/kirkefrokost, hvor Stine, under overskriften ”Vi er meget forskellige - men
vi er mest ens”, vil fortælle om sit arbejde blandt socialt udsatte som korshærspræst i Randers.
Alle er hjertelig velkomne.

Præsentation af to nyansatte
Anne-Mette Beck
Mit navn er Anne-Mette Beck, jeg er 37 år
gammel - og nyansat på Hobro kirkegårdskontor. Til daglig vil jeg sidde på kirkegårdskontoret
og tage godt imod alle de folk, der henvender
sig på kontoret.

Thomas Helenius
Jeg hedder Thomas Helenius og er den nye kirkegårdsleder ved Hobro Kirkegårde.
Jeg er gift med Dorthe Danielsen, og vi har
sammen 4 børn på henholdsvis 14, 17, 19 og 21
år. Siden 1997 har vi boet på en lille ejendom
nær Klim Bjerg i Jammerbugt Kommune - nærmere bestemt i Han Herred.
Jeg er 50 år og er udlært landmand og udlært
anlægsgartner. Jeg har været inden for grønne
områder og kirkegårdsarbejdet de sidste 17 år.
I den periode har jeg bla. arbejdet på Thisted
Kirkegård og Jetsmark Kirkegård.
Jeg ser frem til at møde brugerne af Hobro
Kirkegårde og udvikle kirkegårdene på bedste
vis.

De to, der ofte
redder kirkebladet
Billeder betyder
meget i verden af
i dag. Og kirkebladet ville da være
en tør sag, hvis vi
ikke også havde
nogle billeder.
Derfor skal der fra kirkebladsudvalget lyde en
stor tak til Arne Kvist Jensen og Ulla Thomsen,
fordi de altid er leveringsdygtige i gode billeder.
Og ikke mindst: at de altid er villige til at gå
med på de idéer, vi har. Men det betyder jo, at
de sjældent selv figurerer på disse fotos. Derfor
denne lille omtale.
Begge har de fotografering som hobby, og de
har delt opgaverne mellem sig.
Ulla har f. eks. ofte fået nogle meget herlige og
afslappede ”skud” af børnekoret og kirkens andre
kor, men hun bidrager også gerne med andre
billeder.
Arne har blik for detaljer og nye vinkler på både
kirke og kirkegårde, f. eks. billeder af kirken
eller sidste sommers brudepar på kirkepladsen.
Vi siger jer TAK, fordi I gang på gang stiller op
og hjælper os. Og vi glæder os til mange gode
billeder fra jer også i årene fremover.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Sognepræst Anders TranholmBjerg afløser sin kollega, Astrid
Klostergaard, som formand
for Mariagerfjord kirkehøjskole. Kirkehøjskolen er for
hele provstiet og har base i
Hobro kirkecenter. Der arrangeres fire højskoledage om året, gerne med et aktuelt tema. I
denne sæson fejrer vi bl.a. 50-års jubilæet for
ungdomsoprøret i 1968. Derudover vil man
bl.a. kunne høre Kaj Mogensen, der netop har
skrevet doktordisputats om H. C. Andersens
teologi. Foldere om kirkehøjskolens aktiviteter
kan findes i kirkernes våbenhuse.
Derudover kan man orientere sig på hjemmesiden http://mariagerfjordkirkehoejskole.dk/.”
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Sogneaftener:

Sogneaften onsdag den 19.sep. kl.19.00.
Louise Heldgaard Bylund vil stille skarpt på:
Louise arbejder med børnebibler i sit ph.d.-projekt om
hvilke gudsbilleder og menneskesyn, der formidles til
børn i Danmark i dag.
Hun vil på sin morsomme
og kontante facon løfte sløret for sin forskning.

11.11. 1918
1. verdenskrigs ophør
Onsdag den 14.
november 2018 i
Hobro Kirkecenter:
Sognepræst Erik
Johansen: ”1. verdenskrigs ophør”.
– Hvordan blev krigen
bragt til ophør, og
hvilke konsekvenser fik den?
1. verdenskrig blev en faktor, der ændrede verden helt afgørende, både på kort og på langt
sigt. Det gjaldt såvel på det store plan - politisk,
økonomisk og kulturelt - som på det nære plan
- kønsroller, forholdet mellem generationerne
og livssynet.

Sogneaften onsdag hhv.
den 10. og 17. oktober

Vi holder
en dobbelt-sogneaften
Vil du med til Oberammergau?

I anledningen af 100 året for Gabriel Axels
(1918-2014) fødsel, stiller vi skarpt på Danmarks
første Oscar vindende film:” Babettes gæstebud”.
Vi ser eller genser filmen onsdag den 17.
oktober - men ugen før, onsdag 10. okt.
kl.19.30, belyser geniet og ordekvilibristen,
lektor David Bugge,
Karen Blixens verdenskendte novelle
med et udblik til
Thorkild Bjørnvig
(1918-2004), der
også er jubilar her i
2018.

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Mariagerfjord Kirkehøjskole står over for en ny
sæson i stil med de mange tidligere.
Møderne foregår 4 lørdage med start kl. 10
og igen et arrangement over middag.
Normalt slut ved 14-tiden.
Vi starter lørdag d. 22. sept.
med et foredrag af professor Patrick McGuire
om ”Kristne værdier og vores dilemma i dag”.
Om eftermiddagen et foredrag om den meget

Oberammergau???

Hobro Menighedsråd har sammen med Felix
Rejser taget initiativ til en tur til det berømte
passionsspil i Oberammergau i 2020. Initiativet
skal tages nu for overhovedet at få plads. Vi har
billetter reserveret allerede.
Passionsspillet opføres kun hvert 10. år. Ca.
halvdelen af byens indbyggere har funktioner i
spillet og dets afvikling gennem de 5 måneder,
sæsonen står på. Spillet har sine rødder i et
løfte til Vorherre i 1634 for at blive befriet for
pesten. Oberammergau er nok det berømteste af mange passionsspil over hele Europa.
Det foregår over en hel dag og varer næsten 6
timer. Hele lidelseshistorien fra Palmesøndag til
Påskemorgen gennemspilles af 2.500 af byens
borgere på og bag scenen. I 2020 for 42. gang.
Jeg kan bedyre, at det er en helt enestående oplevelse at overvære. Jeg havde fornøjelsen i 2010.
Turen, vi har aftalt, starter tirsdag d. 14.
juli 2020 og varer 8 dage, fordi vi knytter
en lille Luther-tur på hjemrejsen med besøg i
Eisenach, Wartburg og Wittenberg.
Er du/I interesseret, så giv en besked til Ole
Bent Larsen, e-mail: 98510262@tdcadsl.dk eller
telefonisk 98510262.

omtalte ældrebyrde, ”Levealder og tro” ved
Niels Bjerregaard Thomsen fra Beder.
Næste mødegang er d. 10. november,
hvor vi får 1968 og kirken belyst. Sognepræst
Kaj Bollmann tager fat på opgaven, ”Teologien
og 68”. 2018 er jo jubilæumsår. Om eftermiddagen sættes der yderligere fokus på 1968 via et
afsnit af Paul Hammerichs Danmarkskrønike.
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Internationale kirkedage 2018 - “Sharing faith”
Af Käthe Japhetson-Jensen
For fjerde gang afholdtes der Internationale
Kirkedage i Aarhus Stift. Her mødtes de sogne
og provstier, der har udenlandske venskabskirker, med både nationale og internationale
venner. Der deltog ca. 120 mennesker, og de
kom fra otte forskellige lande og tre kontinenter. Hovedsagligt fra lande i Europa, hhv. Italien,
Ungarn, Letland, Estland, Tyskland og England,
men der var også en delegation fra Tanzania og
USA.

Herunder ses billeder fra fredagens workshop
“Musical som arbejdsform”, hvor Edward
Broadbridge, sammen med sin workshopgruppe, arbejder med ”Den barmhjertige
samaritaner”

Fællessang i salen. Bagerst James Rosie i beige
T-shirt, Ritta Ringgaard i hvid bluse og Peter
Malik i sort T-shirt.
De internationale kirkedage er tilrettelagt af
menighedsrødder fra forskellige menighedsråd
i Århus Stift. Sognepræst Per Thomsen fra
Fredens Kirke er en af dem, der har været med
lige fra begyndelsen. “Grunden til at vi skal
mødes på tværs af de kristne trossamfund er, at
det kan være med til at udviske fordomme. Vi
lærer hinanden at kende samtidig med, at vi får
inspiration fra andre måder at tænke kristendom på,” mener han. Der var flere forskellige
kirker repræsenteret: Evangelisk-lutherske,
katolske, reformerte og anglikanske.

Formålet med kirkedagene er:
· at fejre gudstjeneste og dele vores tro
· at få ny inspiration fra forskellige konfessioner
og traditioner
· at møde mennesker og skabe venskaber på
tværs af grænser
· at mødes i dialog om det at være kirke i dag
Her i Hobro-Mariager provsti deltog vi sammen med vores venskabsprovsti fra Dereham,
Nordfolk i England.
Torsdag den 31. maj ankom Sally, James,
Celia og Gordon – og vi tog imod dem med
en beskeden velkomstmiddag her i Hobro
Kirkecenter – lynhurtig blev aftenen dog ganske
fornøjelig, da vi udfordrede hinanden med de
salmer, hvor begge kirker er fælles om melodien.
Fredag 1. juni var vi tidligt på færde – og vi fik
en festlig modtagelse med morgenkaffe på rådhuset i Aarhus med taler af både biskop Henrik
Wigh-Poulsen og viceborgmester Camilla
Fabricius. Vi besøgte Kirkens Korshær, hvor den
daglige leder, Niels Bjørnø, holdt foredrag om
de sociale udfordringer, vi har i samfundet, hvor
især gruppen af unge hjemløse er hastigt voksende. Om eftermiddagen var der workshops
om både kirkens liv, musik og forkyndelse i dag.
Inden vi sluttede dagen af, spiste vi sammen og
fejrede en fælles gudstjeneste i Fredens Kirke i
Viby, hvor vi alle bidrog med et eller andet. Der
var sang, oplæsning af bibelske tekster og bønner på diverse modersmål samt fælles lystænding og altergang.

Lørdag dag den 2. juni var der frokost på
Diakonhøjskolen, og derefter kom vi ’næsten’
verden rundt med indslag fra de deltagende
lande.
Der var bl.a. et indslag af Peter Malik fra Ungarn
under overskriften ”Jesus is my peace in this
world”. Han fortalte om vilkårene for Filadelfia
Lutheran Church kirke i byen Nyírtelek i det
nordøstlige hjørne af landet. Han fortalte om
diakonien, om omsorgen for udfordrede mennesker. En befolkningsgruppe, der er særlig
udfordret, er sigøjnerne. “Sigøjnere opfattes
som dovne mennesker, men faktum er, at mange sigøjnere lever under dårlige forhold i vores
område, og vi prøver at hjælpe dem på mange
måder,” fortalte Peter Malik. Efter de forskellige og farverige indslag holdt tidligere biskop
Karsten Nissen, foredrag over dette års tema:
“Sharing faith”/ ”At dele tro”.

Søndag den 3. juni fejrede vi højmesse ude i de
respektive danske deltagersogne. James Rosie
fra Dereham deltog her i Hobro Kirke, hvor
han delte nadverbrødet ud.
Og efter et par spændende internationale dage,
kan der konkluderes, at vi er vidt forskellige i
vores praksis, men der er en udpræget grad af
respekt og nysgerrighed for forskellighederne.
Herfra skal der lyde et tusinde tak til alle frivillige som medarbejdere i hele Hobro-Mariager
Provsti. Det er kun ved hjælp af den fælles indsats og opbakning, at vi for første gang kunne
deltage i de Internationale Kirkedage.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Klip ud og gem...
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166-års
fødselsdagsfest!
Søndag 18. november 2018
starter vi dagen med åbent hus klokken 10.15
Der vil være lidt brød og vin, og allerede nu har en enkelt taler meldt sig.
Ydermere tør vi godt røbe, at der vil være en fællessang eller fem.

✂

Festen fortsætter i mere uformelle rammer i lokalerne på den anden side
af parkeringspladsen, hvor der vil være en let, men lækker, anretning.
Efter maden er indtaget, vil der være mulighed for at tilkendegive ønsker
og holdninger omkring fødselaren og dennes fremtid.
Selvom det er en fødselsdagsfest, er det nok gave, at DU deltager!
Kom endelig i hverdagstøj, og medbring gerne din nabo eller næste.
Tilmelding er ikke nødvendig, mød bare op med godt humør.
Vi glæder os til at se dig.
På glædeligt gensyn
Hobro Kirke

Hvor mennesker er, skal folkekirken også være
Af Pernille Hornum, leder af SPN
Sjælesorg på Nettet(SPN) er folkekirkens digitale online tjeneste til alle der måtte ønske en
sjælesorgssamtale på internettet.

bekendt med muligheden for en samtale med
en præst om åndelige og eksistentielle spørgsmål.

I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en
virtuel portal til sjælesorgen og i 2016 blev det
med Kirkeministeriets godkendelse og en bevilling på 8,3 millioner kr. fra Fællesfonden og landets ti stifter muligt at realisere en organiseret
folkekirkelig online chatlinie.
Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal
være der, hvor mennesker er.

Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand, at
hvis du har din smartphone eller ipad ved hånden, kan du, ved at klikke dig ind på Sjælesorg.
nu i åbningstiden, chatte med en præst alle vegne fra, på gaden, i bussen, i toget, på arbejdspladsen, i frikvarterne, fra dit hjem.

Tallene fra Danmarks Statistik viser danskernes
brug af internettet. Mere end 92% af danskerne
har online adgang, og mere end 87 procent er
online hver dag. Så det er helt afgørende, at
folkekirken også er til stede på nettet, så alle,
der har en smartphone, ipad eller en computer, kan kontakte en af folkekirkens præster på
Sjælesorg.nu og få en sjælesorgssamtale.
Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag
via internettet. samt at gøre opmærksom på
folkekirkens generelle tilbud om sjælesorg, så
enhver, der søger svar eller ønsker sjælesorg,
som betyder omsorg for sjælen, bliver gjort

To overordnede formål
Det 3-årige pilotprojekt, Sjælesorg på Nettet,
har to overordnede formål
1. Oprettelse af selve online portalen Sjælesorg.
nu, så alle danskere har mulighed for også at
kontakte præster for en digital sjælesorgssamtale.
2. At rebrande begrebet sjælesorg og derved
øge folks bevidsthed om, hvad sjælesorg er, og
at det er muligt at samtale med præster både
ansigt til ansigt med den lokale sognepræst og
nu også gennem denne adgang på internettet
Det første år
Sjælesorg.nu blev lanceret d.1.febr.2017 og
d.1.marts.2018, et år efter åbningen af den virtuelle portal, er der over 4000 henvendelser på
chatten og omkring 3000 gennemførte samtaler. Tallene vidner om et stort behov i befolkningen om at kunne betro sig og dele hvad de
har på hjerte og blive lyttet til.
Anonymitet
Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og
præst på Sjælesorg.nu er fortrolige, anonyme
samtaler, hvor både præst og konfident er anonyme. Det betyder, at det er muligt at skabe et
fordomsfrit rum i den forstand, at køn, alder
og udseende ikke bliver forstyrrende eller får
betydning for samtalen. De erfaringer, vi har
høstet det sidste halve år, vidner om, at anonymiteten er afgørende for mange af konfidenterne. Flere konfidenter spørger som det første,

når de er kommet igennem til en sjælesørger
på chatten, om, de kan være sikre på, at vi ikke
kan se dem, om vi kan bekræfte anonymiteten,
og om samtalen bliver slettet efterfølgende.
Det blik, vi kan frygte at opleve i et andet menneskes ansigt, når vi bekender vores inderste
tanker og følelser, kan få os til at skamme os
over os selv. Den situation undgår vi, fordi både
præsterne og konfidenterne er anonyme på
Sjælesorg.nu
Temaer i sjælesorgssamtalen på nettet
Typen af henvendelser og temaerne, der
fylder i samtalerne, beror ligeledes ofte på,
at det er muligt at være anonym på chatten.
Præstationsangst, kærestesorger, selvmordstanker, angst og frygt, sorg og krise, overgreb,
ensomhed, skilsmisse, utroskab, mobning,
tvivl og tro, eksamensangst, meningsløshed,
seksualitet, er bare nogle af de eksistentielle
dilemmaer, både unge, midaldrende og ældre
henvender sig med til præsterne på Sjælesorg.
nu. For en overvejende del af konfidenterne
er det første gang, de har en personlig samtale
med en præst. Flere giver udtryk for, at de er
glade for samtalen med præsten på Sjælesorg.
nu, og at den erfaring gør, at det ikke længere
føles fremmed for dem at kontakte den lokale
sognepræst, hvis de en anden gang har brug for
flere sjælesorgssamtaler.
Folkekirken rammer et essentielt
behov hos både unge og ældre
Som sjælesørgere erfarer vi, at på trods af at
den digitale sjælesorgssamtale ikke er en fysisk
samtale, hvor vi møder det andet menneske
ansigt til ansigt, er mødet på chatten med de
mange forskellige mennesker med mange forskellige eksistentielle dilemmaer meningsfyldt,
både for konfident og sjælesørger.
Med denne digitale indgang til sjælesorgen, hvor
der ikke er nogen betingelser eller kriterier for,
hvem der kan henvende sig, har folkekirken
ramt et essentielt behov hos såvel de unge som
ældre.
Nyt fra Hobro Sogn |
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Kan vi virkelig få hjælp af Folkekirken til det?
Af Lone Bøgh, koordinator Folkekirkens Familiestøtte Mariagerfjord

Sådan spørger et
forældrepar, da jeg
har sat mig til rette
omkring spisebordet.
På gulvet leger den
4-årige søn med Lego,
mens de to ældste
søskende er i skole.
Det er mig, der plejer at hjælpe
alle andre
Siger mor lidt tøvende og ved ikke helt, hvor
hun skal kigge hen. Far nikker og fortæller, at
de så et opslag om Folkekirkens Familiestøtte
på skolens forældreintra og efter at have læst
det, var de ikke i tvivl om, at de ønskede en
frivillig forældreven at sparre med omkring
konfliktløsning i søskende gruppen. De beskriver, hvordan konflikterne ofte tager fart ved
fælles måltider, når familien skal ud af døren
om morgenen og igen når børnene skal puttes.
Jeg roser forældrene. Tænk, at de rent faktisk
tør række hånden ud og bede om hjælp. Det
er langt fra alle, som har modet til at gøre det.
Forældrene sænker skuldrene lidt og slapper
lidt mere af, da jeg fortæller dem, at flere forældre med lignende udfordringer får hjælp af
Folkekirkens Familiestøtte, og at det er velkendte udfordringer i mange andre børnefamilier.

Forældrene fortæller, at den frivillige forældreven har hjulpet dem med at nå deres mål
omkring at skabe gode måltider og planlægge
nye morgen- og aftenrutiner. Det har været en
god proces, og at det var rart, at den frivillige
kom og støttede dem i at holde fast i aftalerne.
De havde nemlig selv tidligere prøvet at skabe
disse rutiner uden resultat, fordi de gav for hurtigt op og ikke overholdt aftalerne.

Opdragelse og værdier
I dagens Danmark er det op til forældrene selv
at finde ud af, hvordan de vil opdrage deres
børn, og hvilke værdier de vil give dem med på
vejen. Vi kan være sparringspartnere for forældrene og støtte dem i at sætte fokus på de
værdier, som de syntes er vigtige, at deres børn
får med i rygsækken.

Jeg syntes virkelig, at vi har udviklet
os som familie
Fortæller mor, da jeg 4 måneder senere
mødes med forældrene. De virker lettede, og
det er tydeligt, at de har fået mere overskud.

Hvorfor kirken og ikke kommunen?
Sådan bliver jeg ofte spurgt. Det er der mange
gode grunde til. Først og fremmest er målgruppen hos Folkekirkens Familiestøtte de helt
almindelige familier, som kommunen hverken

kan eller skal hjælpe. Samtidig er kirken på
hjemmebane, da en af kirkens grundpiller
netop er diakoni. Kirken har en lang tradition
for at drage omsorg for og hjælpe mennesker,
det gælder ikke kun dem, der er allerhårdest
ramt. Kirken vil gerne række hånden ud til alle.
Selvom Folkekirkens Familiestøtte ikke arbejder
med forkyndelse, bygger tankegangen jo netop
på næstekærligheden.
Jeg havde da aldrig troet, at jeg
skulle få så meget for min kirkeskat
Sådan faldt en kæk evaluerende bemærkning
fra en mandlige deltager på et PREP kursus i
efteråret. Han var lige som hovedparten af
de andre mænd på kurset blevet ”slæbt med”
af konen, som havde et ønske om, at de skulle
deltage på PREP kursus, som er et kommunikation- og samarbejdskursus for par. Det er
kendetegnende for tilmeldingerne, at det mest
har været kvindens ønske at deltage. Mange
mænd har inden kurset et billede af, at de skal
sidde i rundkreds og øse ud af deres problemer. Når de opdager, at de netop ikke skal dele
deres udforinger med andre, men i stedet får
håndgribelige værktøjer til at bruge i deres eget
parforhold og undervejs oplever, at det virker,
så bliver de svært begejstrede. Tilfredshed har
der også været hos de fraskilte par, der har deltaget i KIFF kursus, som er et samarbejdskursus
for skilte forældre i et fælles forældreskab. Efter
kurset udtalte en mor, at hun nu for første gang
i over et år kunne føre en normal samtale med
sin fraskilte mand.

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
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Matinéer
Lørdag den 1. september kl. 11.00:
Sct. Peders Koncertkor fra Randers er et
ambitiøst kor med 25 medlemmer. Koret
er meget alsidig i valg af repertoire, men
dets hjerteblod ligger i den nyere nordisk
kormusik. Derfor har koret flere gange
været i tæt samarbejde med komponister
om opførelsen af deres værker. Særligt
har forholdet været til den store norske korlegende, Knut Nystedt. Sct. Peders Koncertkor blev
etableret i 1980 af Karsten Blond og har med stor succes deltaget i flere internationale korkonkurrencer og festivaler. I dag står Brian Stenger Poulsen i spidsen for koret.,
Lørdag den 7. oktober kl 11.00:
Annette Bo Nielsen, sopran, og Deborah Ann Josephson, cello,
debuterede som duo ved en koncert i Den gamle Byrådssal,
Nørresundby, lørdag den 21. november 2015. Duoen opstod
på foranledning af NUT (Nordjyllands Unge Tonekunstnere)
og dennes formand Karl Petersen, som havde udvirket, at der
ved denne lejlighed blev skrevet ikke mindre end tre værker,
som skulle uropføres. Koncertarrangøren skrev i sin foromtale:
NUT er særdeles glad for at kunne præsentere 2 af Nordjyllands betydeligste musikprofiler. De har
begge i mange år, bredt og smalt, med stort engagement og energi, arbejdet på højt niveau og på
højtryk i det nordjyske. På hver deres felter sætter de, og har gjort det i mange år, vigtige og tydelige spor. Siden denne første koncert har duoen haft flere koncerter og flere uropførelser.
Repertoiret ved matinéen i Hobro Kirke spænder vidt. Alle værker har musikalsk rod i vores samtid, nogle er skrevet så sent som i 2017 og er blevet uropført af netop duoen Annette Bo Nielsen,
sopran og Deborah Ann Josephson, cello. Teksterne derimod favner flere århundreder. Der er tekster fra 17-1800 tallet og tekster, som er skrevet i vores samtid. Alt dette i forening
giver en spændvidde både musikalsk og dramatisk. Musikken kommer hele paletten rundt, både
hvad angår dynamik, virkemidler og følelser.
Lørdag den 4. november kl. 11.00:
Hobro Kammerorkester er et amatørorkester, der er tilknyttet Mariagerfjord
Kulturskole, bestående af ca. 20 amatørmusikere. Orkestret har været på flere
koncertrejser, bl.a. til Berlin og Hillerød med
koncert på Frederiksborg Slot. I de senere
år har orkestret givet en række koncerter
bl.a. i Hobro Kirke, på Hobro Gymnasium, på
Kulturstationen i Skørping og i forbindelse med Musikkens Dag på Værket i Randers.
Dirigent er Morten Lønborg Friis, der til daglig er leder af Rebild Kulturskole. Morten Lønborg
Friis er født og opvokset i Hjørring og uddannet ved Nordjysk Musikkonservatorium. Morten er
aktiv både som dirigent, komponist, strygerpædagog og kammermusikinstruktør. I de senere år har
Morten arbejdet meget med de regionale ungdomssymfoniorkestre i Nordjylland.

Hobro Menighedskor
NY SÆSON MED
HOBRO MENIGHEDSKOR
BEGYNDER I UGE 40
Hobro Kirkes Menighedskor øver fem
tirsdage i efteråret. Nye medlemmer
er velkomne. Koret synger ved højmesserne den 11. november og 2. december.
Øveaftenerne er 30. oktober, 6. november,
13. november, 20. november og 27. 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

Pilgrimsvandring
d. 23.sept. 2018 fra Hobro kirke
Vi deltager først i høstgudstjenesten i Hobro
kirke kl. 10.15, og derefter vandrer vi mod
Fyrkat gennem Apotekerskoven, videre til Nr.
Onsild Kirke, en strækning på ca. 6 km.
Her vil der blive serveret en lille forfriskning,
inden der afsluttes i kirken. Der arrangeres kørsel tilbage til Hobro. Se udførligt
program på www.hobrokirke.dk
Pilgrimsvandring
- er for alle, der holder af naturen
- minder os om, at livet
handler om at være på vej

Kom og vær
minikonfirmand!
Vi begynder torsdag d. 20. september
kl. 14.15-15.30. Det er 8 gange med fortællinger fra Bibelen, salmer, tegne/male/forme - og
så lidt mad og drikke.
Minikonfirmander er børn i 3. klasse, og der er
sendt besked ud til Bymarkskolen og Hobro
Friskole med yderligere informationer.
Har man ikke modtaget disse, kan man henvende sig til sognepræst Lili Svinth,
tlf. 98 52 15 23 eller pr. mail til LBS@KM.DK
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Møder
Menighedsrådets
sogneaftener
Onsdag d. 19. sept. 2018:
Kl. 19.30: Ph.d. Louise Heldgaard
Bylund: “Børnebibler, gudsbilleder og
menneskesyn”
Onsdag d. 10. okt. 2018:
Kl. 19.30: Lektor David Bugge: ”Karen
Blixen og kristendommen”
Onsdag d. 17. okt. 2018:
Kl. 19.30: Spillefilmen ”Babettes
gæstebud”
Onsdag d. 14. nov. 2018:
Kl. 19.30: Sognepræst Erik Johansen:
”1. verdenskrigs ophør”

Højskoleforeningen
Mandag den 17.september:
Dorte Smedegaard: Vil fortælle om
”Maleren og forfatteren Emilie Demant
Hatt”
Mandag den 8.oktober:
Lektor Henrik Skovgaard Christensen:
”Himmerlandshistorier”.
Mandag den 12.november:
Gårdejer Poul Vagn Nielsen:
”Vejen til Amerika og hjem til
Hørbygård i 1950erne”
Alle møder foregår i Kirkecentret kl. 19.00.
Bemærk nyt mødetidspunkt.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag d. 22. sept. 2018:
Kl. 10: Professor Brian Patrick
McGuire: “Kristne værdier og vores
dilemma i dag”
Kl. 12.30: Niels Bjerregaard Thomsen:
”Levealder og tro”

Lørdag d. 10. nov. 2018:
Kl. 10: Sognepræst Kaj Bollmann:
”Teologien og 68”
Kl. 12.30: Episode 10 af Paul
Hammerichs Danmarkskrønike om
1968 og de mange bevægelser

Tirsdag den 23. Kredsefterårsmøde i
Arden kirkecenter v/pens. missionær
Preben Hansen, Nibe.
Tirsdag den 30. Bibelkreds.
Onsdag den 31. Seniortræf v/missionær
Jørgen Bloch, Randers.
NOVEMBER

Hobro Missionshus
www.hobro-im.dk
SEPTEMBER
Tirsdag den 4. Kvindestævne i Hobro
missionshus kl. 14.00 og 15.15, festaften
kl. 19.30 v/fritidsforkynder Ruth Worm,
Silkeborg.
Tirsdag den 11. Møde v/missionær
Jørgen Bloch, Randers.
Bedemøde kl. 19.00
Tirsdag den 18. Indre missions fødselsdagsfest v/pens. rejsesekretær Arne
Olesen, Fredericia.
Tirsdag den 25. Bibelkreds.
Onsdag den 26. Seniortræf, kl. 14.30
v/pastor emeritus Axel Breinegaard,
Randers.
OKTOBER

Missionsuge.
Mandag den 5. Kl. 19.00 i kirken og
derefter i missionshuset v/pastor emeritus Frede Møller, Ans.
Tirsdag den 6. Møde v/missionær Egild
Kildeholm Jensen, Rønde.
Bedemøde kl. 19.00
Onsdag den 7. kl. 14.30. Møde v/missionær Finn Najbjerg, Vinderslev.
Tirsdag den 13. Møde v/pens. missionær
Villy Bjørslev Sørensen, Hammel.
Tirsdag den 20. Husets fødselsdagsfest
v/ formand for indre mission Hans Ole
Bækgaard, Aarhus.
Tirsdag den 27. Bibelkreds.
Onsdag den 28. Seniortræf kl. 14.30 v/
pens. missionær Søren Skovenborg, Ans.
Hvor intet andet er nævnt, er møderne
i missionshuset kl. 19.30.

Tirsdag den 2. Aktuel aften, ved informationssekretær ved Åbne døre,
Golritz Ghozati, Bedemøde kl. 19.00
Oktobermøder:
Tirsdag den 9. Kl.19.00 i Hobro kirke
og derefter i missionshuset v/pastor
emeritus Johannes Kristoffersen, Aarhus
Torsdag den 11. Møde v/fritidsforkynder Poul Holm, Aalborg.
Tirsdag den 16. Sømandsmissionens
årsfest v/sømandsmissionær Jørgen
Knudsen, Mårslet.

Hobro IMU

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
Redaktion:
Lili Bøgh Svinth, Kim Byrial Korsgaard (formand), Annie Ruberg Nielsen samt Karin Juul.
Deadline for næste blad: 1. november 2018.
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Gudstjenester
OKTOBER

NOVEMBER

1. Dåbsgudstjeneste*
kl. 12.00 Lili Svinth

6. Dåbsgudstjeneste*
kl. 12.00 Käthe Japhetson-Jensen

3. Dåbsgudstjeneste*
kl. 12.00 Tine Gramm Petersen

2. 14. søndag efter trinitatis
(Johs. 5,1-15)
kl. 10.15 Lili Svinth
Kirkekaffe

7. 19. søndag e. trinitatis
(Johs. 1,35-51)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Kirkekaffe
kl. 14.00 Tine Gramm Petersen
Konfirmander medvirker

4. Alle helgens dag
(Matt. 5,13-16)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Kirkekaffe

Desuden
9.30 Käthe Japhetson-Jensen
AMBU-Festgudstjeneste i Dansetten
Borgervæbningen og Menighedskoret
medvirker
9. 15. søndag efter trinitatis
(Luk. 10,38-42)
kl. 10.15 Lili Svinth
16. 16. søndag efter trinitatis
(Johs. 11,19-45)
kl. 9.00 Lili Svinth
kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
23. 17. søndag e. trinitatis
(Mark. 2,14-22)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Høstgudstjeneste
Blå Kors og Folkekirkens Nødhjælp

Pilgrimsvandring

26. Gud & mad. Høst
Familiegudstjeneste med
fællesspisning
kl. 17.00 Käthe Japhetson-Jensen
Hobro Kirkes Børnekor medvirker
30. 18. søndag e. trinitatis
(Johs. 15,1-11)
kl. 10.15 Lili Svinth
* Dåbsgudstjeneste.
Gudstjenesten bortfalder, hvis der ikke
er tilmeldt børn til dåb.
Kirkebil kan bestilles til alle
gudstjenester på tlf. 98 51 23 00.

Dansk Missionsråds Efterårskollekt

9. kl. 19.00 Johannes Kristoffersen
altergangsgudstjeneste
14. 20.søndag e. trinitatis
(Matt 21,28-44)
kl. 10.15 Lili Svinth
Indenlandsk Sømandsmission

21. 21. søndag e. trinitatis
(Luk 13,1-9)
kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
KFUM’s Sociale Arbejde i Danmark

28. 22. søndag e. trinitatis
(Matt. 18,1-14)
kl. 10.15 Stine Tougaard
Kirkens Korshær
Efterfølgende frokost og foredrag
i Kirkecenteret.
31. Gud & mad
Familiegudstjeneste med
fællesspisning
kl. 17.00 Lili Svinth
Hobro Kirkes Børnekor medvirker

Danske Sømands- og Udlandskirker

Søndre Kapel:
kl. 14.00 Tine Gramm Petersen
Kirkekaffe
5. kl. 19.00 Frede Møller, Ans
altergangsgudstjeneste
11. 24. søndag e. trinitatis
(Joh 5,17-29)
kl. 10.15 Lili Svinth
18. 25. søndag e. trinitatis
(Luk. 17,20-33)
kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
Kirkens fødselsdag
Menighedskoret medvirker
25. Sidste søndag i kirkeåret
(Matt. 11,25-30)
kl. 10.15 Käthe Japhetson-Jensen
Kirkelig Forening for den Indre Mission
i Danmark

28. Gud & mad
Familiegudstjeneste med
fællesspisning
kl. 17.00 Tine Gramm Petersen
Hobro Kirkes korskole medvirker

DECEMBER
2. 1. søndag i advent
(Matt. 21,1-9)
kl. 10.15 Tine Gramm Petersen
Hobro Kirkes Julehjælp

Menighedskoret medvirker

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

SEPTEMBER

