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 Talsmanden
Det kræver mod at rejse sig op og tale til
en større forsamling. Men hvad gør man,
når familiens talsmand og konferencier
er død, og der ikke er nogen til at tage
ordet?

 Babysalmesang
Hvad laver de egentlig til babysalmesang
i Hørby kirke? en mor har skrevet ind og
fortalt om sin oplevelse af forårets forløb
i babysalmesang. Læs s. 3

 Læsekreds
Læsekredsen starter op igen efter at have
ligget i vinterdvale. Vi skal læse en tysk
roman, men i dansk oversættelse. Nye
læsere er velkomne.

Læs s. 2

Læs s. 3

Læs s. 3

KIRKEBLADET

Talsmanden

Øls · Hørby · Døstrup

v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

Jeg var engang til et mindesamvær for en
gammel mand, som jeg havde begravet.
Der var det særlige ved denne mand, at
det var ham, der altid plejede at rejse sig
op, når familien var forsamlet, og sige et
par velvalgte ord. Han var familiens talsmand, så at sige. Han var vant til at rejse
sig op og byde velkommen og sige farvel.
Han var toastmaster og konferencier, som
guidede selskabet trygt gennem aftenen.
Man kunne altid være sikker på, at han
diskede op med en tale. Ikke nogen lang
roman, men blot et par velvalgte ord. Det
var sært, som han altid kunne ramme de
rigtige ord, ord som folk kunne huske og
tage med hjem.
Nu manglede de ham til mindesamværet. Det var ham, der havde rejst sig op
og sagt et par ord, når der var én, der var
gået bort, og præsten havde fået sagt det,
han skulle sige, henne i kirken. Folk var
rådvilde, der var ingen, der turde rejse sig,
for det plejede bedstefar jo at gøre. Enken
spurgte først præsten, om ikke han ville
gøre det. Det syntes han ikke var passende, det måtte være en fra familien. Hun
forhørte sig hos sønnen, men han skulle
ikke have noget klinket.
Så rejste barnebarnet sig op. Det var en
ung knægt, som jeg selv havde konfirmeret i sin tid. Han havde allerede dengang
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været en temmelig høj og kraftigt bygget
fyr. Jeg havde haft mine kontroverser med
ham dengang, for han havde krudt i enden, sådan som det nu hører sig til for
alderen. Han indgik i den berygtede firebande sammen med tre andre drenge,
og de kunne nok holde en ung præst
beskæftiget.
Jeg havde et blødt punkt for deres drengede charme og deres hang til spilopper.
Der var ikke ondt skabt i de drenge, det
vidste jeg godt inderst inde. De, på den
anden side, respekterede, at jeg skulle
markere mit territorium engang imellem.
Det var lige som en del af gamet, at de
skulle prøver grænser af, og jeg skulle
markere, hvor grænsen gik. Det var en
ordning, alle var indforståede med, og
derfor havde vi det fint med hinanden.
Nu stod han så der, denne tidligere konfirmand. Han var vokset en 10-20 centimeter siden sidst, og hans overarme var
velvoksne som et par enorme skinker. På
den højre arm havde han en drabelig tatovering. Han var blevet en selverhvervende
mand, var blevet uddannet håndværker
og havde allerede opnået en betroet stilling i det firma, hvor han var ansat. Han
havde store planer, og om et par år ville
han formentlig være klar til at tage springet og blive selvstændig. Han havde fået
dame på, og næste skridt med familieforøgelse og ægteskab lå formentlig ikke
langt ude i fremtiden.
Han slog på glasset, så ud på forsamlingen og sagde: ”Farmor og jeg vil gerne
have, at vi synger den første sang på
sangarket. Præsten har lovet, at han gerne
vil synge for.” Sådan! Mere skulle der ikke
til. Bare det, at han turde rejse sig op tale
til forsamlingen, det viste mig, at familien
havde fået en ny talsmand.
Jeg er meget stolt af min tidligere konfirmand. Jeg er helt sikker på, at vi endnu
kun har set en brøkdel af hans potentiale.
Næste gang, så rejser han sig op og holder tale. Der er krummer i den knægt, det

kan jeg mærke. En dag, så er det ham, der
byder velkommen og siger farvel og styrer
selskabet sikkert gennem festen. Og når
han taler, så er det med de samme få,
velvalgte ord som hos hans bedstefar. Og
folk vil lytte til ham, lige som de lyttede
til bedstefaren. De vil huske hvert eneste
ord, han siger, og de vil gemme det i deres hjerte, når de går hjem.
I pinsen hører vi om, hvordan Helligånden
kommer til Jorden. Jesus har forladt disciplene, men han sender dem en anden
i sit sted: Helligånden, eller Talsmanden,
som han også kalder den. Helligånden er
noget, som Jesus giver videre til disciplene, når han ikke selv kan være hos dem
mere. Det er lidt ligesom når bedstefar går
bort. Når den gamle knark ikke længere
selv kan være til stede, så er det, som om
hans ånd stadigvæk er der. Til mindesamværet føler man, at han er nærværende
på en eller anden mærkelig måde. det
er jo trods alt ham, man er samlet om.
Ånden fra den gamle patriark lever videre,
og på ét eller andet tidspunkt er der én
eller anden i selskabet, der bliver nødt til
at tage handsken op og sige de ord, som
bedstefar plejede at sige. Ordene skal jo
siges, og nogen skal jo tage ansvaret.
Her i bladet kan man se billederne af årets
konfirmander. De ser så unge ud og er
vel stadig lige så meget børn som voksne.
Men en dag er det en af dem, der skal
rejse sig op til familiefesten eller ved mindesamværet og sige et par få velvalgte
ord. Når familiens talsmand falder bort,
ham som var vant til at byde velkommen
og sige farvel, så står der nye generationer klar til at tage over. Måske bliver de
nervøse, når dagen er inde. Måske får de
sommerfugle i maven og har svært ved
at tage ordet. Men jeg er helt sikker på,
at de magter opgaven. Helligånden vil
fylde dem med kraft og mod, så de får
styrken til at sige de forløsende ord. Så
derfor: Tag godt imod dem. De er jeres
Foto:
Morten Clausen
nye
Talsmænd.

Meddelelser fra menighedsrådet
Konfirmander
Kommende konfirmander vil modtage invitationer pr. brev. Der afholdes introduktionsgudstjeneste og orienteringsmøde d. 25. august kl. 10.15 i Døstrup
kirke.

Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisningen
for 3. klasserne starter op efter
sommerferien.
Forældrene vil modtage en invitation fra præsten med nærmere
information.

Læsekreds

To stolte konﬁrmander hviler sig efter at have bidraget til dagens ﬂotte
resultat.

Resultat for sogneindsamlingen d. 10. marts
Så er indsamlingsbeløbet fra butikkerne afhentet og sendt, og vi har ramt
nogenlunde samme samlede resultat som sidste år.
Konfirmanderne, Ole og jeg indsamlede
6.513 kr.
Kiwi indsamlede
598.00 kr.
Planteskolen Rosenvang indsamlede
64.00 kr.
Let Køb i Døstrup indsamlede
53.50 kr.
Tilsammen bliver det
7228.50 kr.
Sidste år indsamlede vi 7282.00 kr., så det er nok det niveau, området ligger
på, takket være konfirmanderne.
Tak til alle, der medvirkede i sogneindsamlingen. Vi ses til næste år!
Kirsten Pinholt, indsamlingsleder

Babysalmesang
En mor skriver til os om forårets forløb i babysalmesang hos Lotte Føns:
Babysalmesang helt nede på jorden og alligevel så tæt på himlen og livet.....
Samvær, musik, rytme, sang, glæde og bibelhistorie, det er sådan cirka det, jeg
her i det tidlige forår har oplevet hver torsdag i Hørby Kirke. Jeg havde aldrig
troet at jeg kunne blive så glad for det som jeg har været, og kan varmt anbefale
det til andre. Det at se ens barn suge til sig af indtryk iform af sang, leg og samvær med andre jævnaldrende, og at alle bagefter er fuldstændig udmattede af
så mange positive indtryk, det har været den største glæde.
Jeg er bestemt ikke den fødte sanger, men det, at ens barn mærker roen og
trygheden ved, at man tør synge med det næb, man nu har fået, gør, at det er
en dejlig oplevelse. Personligt synes jeg også, det er dejligt, at man kan dele
bibelhistorie med sit barn i så tidlig en alder, og allerede der mærke varmen
og glæden ved det budskab, Gud har givet os. Mange tak til alle dem, der har
været med til at give Thomas og mig den bedste oplevelse længe.
Hilsner fra Ragnhild - en meget glad og tilfreds mor.

Læsekredsen starter op igen til juni.
Vi skal mødes tre gange: D. 6. juni,
d. 20. juni og d. 4. juli. Det foregår
i konfirmandstuen Løgstørvej 71 kl.
14-15. Vi får kaffe og blødt brød
hver gang. Denne gang skal vi læse
romanen: I tider med aftagende lys
af den tyske forfatter Eugen Ruge.
I romanen skildres en tysk-russisk
families historie fra 2. verdenskrig til
i dag med fokus på tiden i det tidligere DDR. Jeg glæder mig til at se
mine ”læseheste” igen – og måske
et par nye hoveder?
atb

Siden sidst
Dåb:
Nicoline Rosendahl Sejer Lauridsen, Hørby
Emma Klitgaard Frandsen,
Hørby
Viktor Emil Dengsø Olsen,
Hørby
Sabine Bianca Dengsø Olsen,
Hørby
Mikkel Norup Sørensen,
Hørby
Ella Margrethe Steffensen Clausen, Hørby
Kristine Beltoft Nielsen,
Døstrup
Alia Fyllgraf Stensgaard,
Døstrup
Josephine Marie Engedahl
Kauffeldt,
Døstrup
Nicklas Hovgård Mikkelsen,
Døstrup
Begravelser:
Jette Bach Boysen,
Øls
Jens Kirketerp Jensen,
Hørby
Inga Thostrup,
Hørby
Asta Kirstine Jørgensen,
Hørby
Kaj Torben Hausmann Rasmussen, Hørby
Klara Mikkelsen,
Døstrup
Jens Møller Jensen,
Døstrup
Aage Jensen,
Døstrup
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Trinitatis

26. maj

3. søn. e. trin.

4. søn. e. trin.

16. juni

23. juni

Sankt Hans aften

2. søn. e. trin.

9. juni

1. søn. e. trin.

2. pinsedag

20. maj

2. juni

Pinsedag

19. maj

Dato

ØLS

10.15

Minikonfirmand-afslutning med 3D

10.15

Pinsevandring efter gudstjenesten

10.15 Kirkekoret medvirker

Øls

HØRBY

Gudstjenesteliste for perioden juni - august 2013

Kirkekalenderen

Maj

Juni

10.15

10.15 JPO

Hørby

Friluftsgudstjeneste

19.30

Jazzgudstjeneste m. efterfølgende
fællesspisning i forsamlingshuset
og orientering fra menighedsrådet

10.15 Jazz og brunch

Kirkekoret medvirker

10.15

Døstrup

DØSTRUP

Øls · Hørby · Døstrup

KIRKEBLADET

9.00

12. søn. e. trin.

18. august

13. søn. e. trin.			

14. søn. e. trin.

				

1 . september

TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN!

I løbet af det forgangne år har kirkegængerne kunnet
glæde sig over kirkekorets medvirken ved mange af vore
gudstjenester. Sidste opgave for koret i dette skoleår
bliver gudstjenesterne 1. og 2. pinsedag. Efter sommerferien er der åbent for optagelse af nye medlemmer.
Hvis du allerede nu ved, at du har en lille sanglærke i
familien, som kunne tænke sig at synge sammen med
andre, så henvend dig til organist Lene Rolighed Andersen på tlf. 98548583.

Kirkekoret

IKONKURSUS
I forbindelse med konfirmandundervisningen lavede konfirmanderne
også i år ikoner - mere end 50 blev det til. Alle var meget flotte, spændende, personlige, kreative, farverige og dejlige, som det fremgår af
billederne.
Inden selve undervisningen går i gang, vælger hver konfirmand det
skriftsted, som vedkommende ønsker skal benyttes i forbindelse med
konfirmationen. Skriftstedet skal på en eller anden måde vises på ikonen.
Alle ikonerne blev udstilles i Øls Kirke, hvor rigtig mange beundrede de
flotte resultater.
Det er altid dejligt at undervise så glade og engagerede unge mennesker!
Dorthe Palm Hansen

Kalenderbilleder

Skabelsesgudstjeneste

16.00

10.15 JPO

10.15

på Døstrup sportsplads

Sognepræst Anders
Tranholm-Bjerg afholder ferie
fra d. 13. juli til d. 4. august.
Præstens faste fridag er
mandag. I præstens fravær
henvises til provst Jørgen
Pontoppidan, Hvornum,
tlf. 98546068,
e-mail: jpo@km.dk

Præstens ferier
og fridage

Konfirmandintro

10.15

Dåbsgudstjeneste		

11.30

10.15

						

25. august

					

10.15

11. søn. e. trin.		

11. august

10.15 JPO		

10. søn. e. trin.

4. august

9. søn. e. trin.			

28. juli

9.00 JPO

8. søn. e. trin.		

21. juli

9.00 JPO		

7. søn. e. trin.

6. søn. e. trin.			

5. søn. e. trin.		

14. juli

7. juli

30. juni

						

Der er kirkekaffe efter alle højmesser kl. 10.15

Sept. Aug. Juli

Kommende arrangementer
Sankt Hans

Jazz og brunch

Skabelsesgudstjeneste

Der er friluftsgudstjeneste Sankt Hans aften
d. 23. juni kl. 19.30 på
sportspladsen i Døstrup.
Aftenen fortsætter med
båltænding på engen.

Søndag d. 2. juni er der jazzgudstjeneste i Døstrup kirke med Martin Granum Trio. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved
brunch i Døstrup forsamlingshus.
Her vil menighedsrådet også fortælle om sit arbejde i årets løb.

Søndag d. 1. september kl. 16.00 er der
skabelsesgudstjeneste i Øls kirke. Det er en
musikgudstjeneste, hvor vi siger Gud tak for
alt, hvad han har skabt. De medvirkende er
Charlotte Hjørringgaard Larsen, sopran, Jesper
Thimsen, orgel, Anders Tranholm-Bjerg, fløjte
og sang samt læsere fra menigheden.

Konfirmanderne fra Øls, Hørby og Døstrup i 2013
Hørby kl. 9.00 og Døstrup
kirke d. 28. april 2013:
Bagest fra venstre:
Mark Bisgård Mouritzen, Tobias
Vigsø Rødvig Frisk, Julie Tarp
Pedersen, Laura Bøgh Larsen.
Forrest fra venstre:
Magnus Kjær Lambertsen
Hedemand, Daniel Just Ibsen,
Regitze Nielsen, Martin Thorsen,
Oliver Baandrup

			
Hørby d. 28. april 2013
kl. 11.30:
Bagest fra venstre:
Simon Boel Iversen, Oliver Trebbien Bruun Vognsgaard, Mie
Løgager Pedersen, Andreas
Sørensen, Marcus Sørensen
Forrest fra venstre:
Andreas Erikslev Mortensen,
Anders Boje Nielsen, Simone
Haagen Laustsen, Rebecca Rank
Jessen, Mathias den Engelsman
Jensen, Emil Dalsgaard
Rasmussen
Foto: PJ Fotografi, Hobro
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Konfirmanderne fra Øls, Hørby og Døstrup i 2013
Hørby d. 26. april 2013
kl. 9.00:
Bagest fra venstre:
Tobias Vraa Østergaard, Zander
Bauer Pedersen, Nikolaj Haagen
Ovesen, Andreas Victor
Østergaard
Forrest fra venstre:
Josephine Nedergaard Pedersen,
Anders Bruun Nielsen, Laura
Vestergaard Nielsen, Nikoline
Rosendahl Sejer Lauridsen, Amalie
Holst Bøgh

Øls d. 26. april 2013:
Bagest fra venstre:
Tobias Konrad Nielsen, Gustav
Tanghus Sørensen, Tobias Bak
Knudsen, Søren Kristensen, Stine
Bak Knudsen
Forrest fra venstre:
Marie Thordahl Risom, Anna Sofie
Hvid Christensen, Carla Malou
Kristensen, Mikkel Bolander
Højgaard, Lina Thornbjerg Værum,
Nikoline Kejser Rosenlind

Hørby d. 26. april 2013
kl. 11.30:
Bagest fra venstre:
Morten Finderup Nielsen,
Joachim Lund Jepsen, Lasse
Flügel Majgren, Jonas Brix, Lasse
Agerboe Højer, Paul René Fini
Carbillet, Jonas Grotrian
Forrest fra venstre:
Sanne Alexandra Stilling, Elisabeth
Aagaard Kappel, Maria Bøgh
Rasmussen, Nina Stig

Foto: PJ Fotografi, Hobro
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Adresser
Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd
Formand:
Elin Juul Hedegaard,
Løgstørvej 73, 9500 Hobro.
Tlf. 61 27 53 55
8315@sogn.dk

Kasserer:
Ole Hansen,
Strandvej 68, 9500 Hobro.
Tlf. 23 96 00 84

Øls sogn:

Ny kirkeværge
Jenny Lyngaa,
Hedemarken 2, Tobberup, 9500 Hobro
Tlf. 98 52 06 68/40 36 18 52

Kirkeværge
Jens Sloth Jensen,
Skivevej 82, 9500 Hobro.
Tlf. 60 64 29 23
Graver og kirketjener:
Ivan Hjul Andersen
Hejringvej 6, Snæbum, 9500 Hobro
Tlf. 23 24 67 83
oelskirke@gmail.com

Kontaktperson:
Anders Tranholm-Bjerg,
Løgstørvej 71, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 00 34
atb@km.dk

Hørby sogn:

Graver og kirketjener:
Jens Tinglev Kristensen
Stubberhøjvej 3, St. Brøndum,
9520 Skørping
Tlf. 23 37 77 09
hoerbykirkegaard@84gmail.com

Sognepræst
Anders Tranholm-Bjerg
Hørby Præstegård, Løgstørvej 71
E-mail: atb@km.dk
Tlf. 98 52 00 34 - træffes bedst efter aftale.
KFUM-gruppeleder:
Alexandar Laumann Valmuevej 12A 9500 Hobro,
tlf. 51 22 57 87

Døstrup sogn:
Kirkeværge i Døstrup:
Karl Jørgen Ingversen,
Svinget 8, Døstrup, 9500 Hobro.
Tlf. 98 55 71 70
Graver og kirketjener:
Tove Møller
Viborgvej 50, St. Binderup, 9600 Aars
Tlf. 51 95 74 31
doestrupkirke@hotmail.dk

Vigtige internetadresser
www.øls-hørby-døstrup.dk
Hjemmesiden for din lokale kirke, hvad enten du bor i
Øls, Hørby eller Døstrup sogn. Her kan du finde nyttige
oplysninger, artikler, billeder mm. Du kan også selv få
lov at bidrage til hjemmesiden. Henvendelse til webmaster Søren Østergaard, stoster@mail.dk

FDF-kredsleder:
Svend Wortmann. Møllevangen 8, 9500 Hobro,
tlf. 98 51 09 64

www.km.dk
på kirkeministeriets hjemmeside kan man finde information om folkekirken, vejledning om hvordan
man gør ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse
samt meget mere.

Kirkebladet:
Udgives af pastoratets menighedsråd med sognepræsten som ansvarshavende redaktør. Bladet er
holdt i kirkeårets farver: Violet for advent, gylden for
påske, rød for pinse og grøn for trinitatis. Forsidetegninger er udført af Bent Maltha.

www.sogn.dk
Her står oplysninger på alle sogne i hele Danmark
med navn og adresse på præst, kirkepersonale og
menighedsrødder.

Stof til næste kirkeblad:
Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirkeblad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. e-mail.
Deadline: d. 1. august 2013.
Kirkebil
- kan bestilles dagen før til alle de annoncerede
gudstjenester. Til Øls og Hørby kirker hos: Hobro Taxa
tlf. 98 51 23 00 – og til Døstrup kirke hos: Niels Ejvind
Hansen tlf. 98 55 71 38.
Design & Layout: Reklamehuset Hobro 9852 0277
Oplag: 1.585 stk.
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www.religion.dk
Kristeligt Dagblads hjemmeside hvor man kan læse
artikler om tro, religion og etik samt deltage i religionsdebatten.
www.giraffen.dk
Et forum for chat, nyheder og meget mere for unge
og voksne med interesse for kristendom.
www.dendansksalmebogonline.dk
Et meget brugbart værktøj fra kirkeministeriet, hvor
du både kan finde teksterne og høre melodierne til
salmerne samt søge efter salmer til bestemte kirkelige lejligheder.

