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 Fugle og kristendom
Vi kender pelikanen som den hyggelige
Pelle fra rasmus Klump-tegneserien,
som kan rumme de mest utrolige ting
i sit næb. Men pelikanen har også en
dybere betydning i den kristne symbolik.

Læs s. 2

 Det nye menighedsråd
Det nye menighedsråd har konstitueret sig. Se hvordan posterne er blevet
fordelt

s. 3

 Kirkeruiner
De danske landsbykirker fra middelalderen står tæt i landskabet, men der har
været endnu ﬂere af dem. Jenny Lyngaa
fortæller om nogle af vore gamle kirketomter – og en enkelt ny
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Fugle og kristendom
Umiddelbart skulle man ikke tro, at de to
ting har noget med hinanden at gøre –
men hør bare her: I antikken havde man
en anderledes kulørt tilgang til naturvidenskaben, end vi har i dag. Datidens naturvidenskabsmænd brillerede i fantasifulde
historier om naturens dyr og fugle. I værket ”Fysiologus” fra den græske
oldtid kan man således læse om
fugl Fønix, der hvert 500. år lader
sig brænde op – for derefter at
opstå af sin egen aske. For middelalderens kristne mennesker
var det nærliggende at se en parallel mellem fuglen, der opstår
af sin egen aske, og Jesu opstandelse påskemorgen. Derfor blev
fugl Fønix til et kristussymbol.
Endnu mere interessant er dog
pelikanen. Vi kender den fra Rasmus Klump, hvor der tilsyneladende ikke
er nogen grænser for, hvor mange ting,
Pelle kan have med sit næb. Sammen
med Pingu og Skæg indgår den som en
naturlig del af Klumps vennekreds.
Men pelikanen er andet og mere end en
hyggelig figur fra en tegneserie for børn. I
det ovennævnte naturhistoriske værk kan
man således læse sig til, at Pelikanen hakkede sit eget bryst til blods for at fodre
sine unger med det. Denne fantasifulde
handling hviler på et gran af sandhed: I
sit store næb kan pelikanen hente føde
til sine unger. Når den gylper maden op
igen, sidder den med næbbet foldet ind
til brystet, for at maden kan komme ud,
og de skrigende pelikanunger få deres sult
stillet. Det kan se ud, som om den hakker
i sit eget bryst, når den på denne måde
gylper maden op.
Lige som fugl Fønix er pelikanen blevet
tolket som et kristussymbol. Dens selvopofrende handling ses som en parallel
til Jesu død på korset, hvor Jesus frivilligt gik i døden for menneskets skyld. I
middelalderens kalkmalerier kan ofte se
pelikanen afbildet siddende i sin rede,
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v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

mens den hakker i sit bryst og de sultne
unger labber blodet i sig. Prøv at gå ind på
hjemmesiden kalkmalerier.dk og søg på
pelikan, så kommer der pelikaner frem i
forskellig udformning, alle fra kalkmalerier
i danske kirker. Nogle af dem viser mere
tydeligt end andre, at kunstneren aldrig i

sit liv har set en pelikan. Men det kan man
jo heller ikke forlange af middelalderens
mennesker, der ikke havde adgang til vore
dages zoologiske haver.
I kirkekunsten generelt finder man pelikaner i mange forskellige udformninger:
På altertæpper, messehageler, døbefonte
– og som vejrhane. Undskyld, den tekniske betegnelse er: Vindfløj, for man kan

jo ikke have en vejrhane siddende på en
kirke, den symboliserer noget helt forkert.
Men en pelikan, den kan gå an. En vejrhane svajer som vinden blæser – men
pelikanen, den kan man regne med.
På taget af Asmild kirke ved Viborg troner
pelikanen som vindfløj. Og minsandten:
Fra klokkestabelen ved den nye
Houlkær kirke, som er et udbrydersogn fra Asmild, udstrækker
pelikanen også sine vinger. Således er pelikanen stadig et kraftfuldt Kristussymbol i moderne
kirkekunst.
Historien om pelikanen, der
hakker sig selv ihjel med sit næb
for at føde sine unger, stemmer
ikke helt overens med moderne
lærebøger i biologi. Men havde
det ikke været for de fantasifulde forfattere fra den græske oldtid, havde
vi ikke fået historien om pelikanen – og
heller ikke de mange fine billeder fra kirkekunsten. Så skal vi ikke sige: Gud ske
tak og lov for fantasien – og husk: Der er
et gran af sandhed i selv den mest fantasifulde historie. Det kan vi jo passende
minde hinanden om, når påsken nærmer
sig. Glædelig påske til jer alle.

Foto: Morten Clausen

Meddelelser fra menighedsrådet
EN LANDSBYDEGNS DAGBOG
- om den ensomme landsbydegn

Læs mere på
hjemmesiden
Øls, Hørby og Døstrup Sognes
hjemmeside har fået et lille ansigtsløft. Samtidig er vi i fuld gang
med at udvikle siden, så du kan få
endnu mere information om sognene og aktiviteterne i kirkerne.
På hjemmesiden bringer vi løbende nyheder om kommende
arrangementer. Her kan du altid
finde tidspunktet for næste gudstjeneste, her er gode links og nyttig
viden samt en masse interessante
artikler.
Vi bringer også billeder og tekst fra
nogle af kirkernes arrangementer,
og på siden finder du relevante
adresser, telefonnumre og mailadresser på præst, personale og menighedsrådsmedlemmer.
Flere nyheder er på vej, så klik forbi
af og til, så du kan holde dig orienteret om kirkelivet i dit lokalområde.
Adressen er:
www.øls-hørby-døstrup.dk
Søren Østergaard,
hjemmesideansvarlig

Minikonﬁrmander
Minikonfirmanderne fra 3C er godt i
gang med undervisningen, som afsluttes med gudstjeneste påskedag
d. 31. marts kl. 10.15 i Øls kirke.
Minikonfirmanderne 3D starter op
d. 9. april. Minikonfirmandundervisningen ligger tirsdage kl. 14.1515.30 og varetages af sognepræst
Anders Tranholm-Bjerg og organist
Lene Rolighed Andersen.

Blichers berømte fortælling om den
ensomme Morten Vinge, der forelsker sig i den unge adelsfrøken Sophie (Marie Grubbe).
Som dreng drømte Morten Vinge om
at blive præst, men da hans far døde,
måtte han tage tjeneste på godset
Tjele for at forsørge sin mor. Her forelskede han sig i nådigherrens datter,

Frøken Sophie, bedre kendt som Marie Grubbe, en forelskelse, der absolut ikke blev gengældt.
Minderne står prentet i dagbogen af
en følsom og tænksom, men også
livskraftig mand og rummer et hjerteskærende portræt af en berømt
dansk kvindeskæbne.
Medvirkende skuespiller NIELS VANDREFALK (tidl. Niels Andersen) Produktion HOLBERGTEATRET.
20. marts 2013 kl. 19.30
Døstrup Kultur- og Forsamlingshus
Pris: 50 kr. Børn u. 12 år 30 kr.
Varighed: 65 min. + pause og debat

Menighedsrådet samarbejder med Teaterkredsen Mariagerfjord, og er vært
ved en lille forfriskning.Derfor bedes billet reserveres på 23960094.

Det nye menighedsråd
Efter et udramatisk valg i 2012 trådte
det nye menighedsråd sammen den 27.
november, og i forbindelse med konstitueringen fordeltes posterne blandt
medlemmerne. Som formand fortsætter Elin Juul Hedegård. Næstformænd er

Babysalmesang
Det er stadig muligt at melde sig
til babysalmesang, som startede
d. 21. februar og varer frem til d.
23. maj. Undervisningen ligger
torsdag kl. 10.00 - 11.30 i Hørby
kirke, og det er vores dygtige musikpædagog, Lotte Føns, som igen
vil stå for forløbet. Præsten og organisten vil også medvirke nogle
af gangene. Babysalmesang er et
tilbud til spædbørnsmødre/ -fædre,
som gerne vil lave nogle musikalske aktiviteter og lege med deres
barn under inddragelse af salmesang, dans og rytmik. Det er gratis
at deltage. Hvis du vil være med,
så kontakt Lotte på tlf. 20820514/
lotte.l.fons@gmail.com eller præsten på tlf. 98520034.

Lene Tanghus Hindberg fra Øls og Inger
Winther fra Døstrup. Kirkeværger for de
3 kirker er hhv. Jens Sloth Jensen, Øls,
Jenny Lyngaa, Hørby og Karl Jørgen Ingversen, Døstrup. Som kasserer fortsætter
Ole Hansen.

Siden sidst
Døbte:
Dicte Vestergaard Lade,
Øls
Signe Nedenskov Olsen,
Døstrup
Josephine Marie Engedahl Kauffeldt
Viede:
Susanne Friis og
Kaj Torben Hausmann Rasmussen, Hørby
Døde:
Jørgen Hansen,
Svend Anders Jensen,
Rigmor Nielsen,
Gerda Laustsen,
Anna Larsen,
Bent Jørgensen,
Anna Margrethe Jensen,
Ove Hansen,

Øls
Hørby
Hørby
Hørby
Hørby
Hørby
Døstrup
Døstrup
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Påskedag

31. marts

2. påskedag
1. søn. e. påske

Skærtorsdag
Langfredag

28. marts
29. marts

1. april
7. april

Palmesøndag

Mariæ bebudelsesdag

17. marts
20. marts

23. marts
24. marts

3. søn. i fasten
Midfaste

3. marts
10. marts

Dato

ØLS

Gudstjenesteliste for perioden marts - maj 2013

10.15 Minikonfirmandafslutning med 3C.
Kirkekoret medvirker

10.15 Udstilling af
konfirmandernes ikoner

10.15
9.00 Dåbsgudstjeneste
Sogneindsamling

Øls

HØRBY

Kirkekalenderen

Marts

10.15 Kirkekoret medvirker

10.15

11.30 Dåbsgudstjeneste
10.15 Sogneindsamling

Hørby

10.15

10.15 Liturgisk gudstjeneste.
Kirkekoret medvirker

10.15 Døstrup
19.30
Døstrup forsamlingshus:
En landsbydegns dagbog
med Niels Vandrefalk
11.00 Dåbsgudstjeneste

Sogneindsamling

Døstrup

DØSTRUP
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April

Maj

5. søn. e. påske
Kr. Himmelfartsdag
6. søn. e. påske

5.
9.
12.
14.

9. søn. e. trin.

Trinitatis søndag
1. søn. e. trin.

26. maj
2. juni

9. juni

Pinsedag
2. pinsedag

19. maj
20. maj

maj
maj
maj
maj

4. søn. e. påske

28. april

3. søn. e. påske

2. søn. e. påske

St. Bededag

april
april
april
april

26. april

14.
18.
21.
23.

10.15 Minikonfirmandafslutning med 3D

10.15 Kirkekoret medvirker
11.30 Pinsevandring

10.15

multitalent Anders Tranholm Bjerg. Trioen bidrog med vellyd af både
nyere og ældre dato.
En uge senere kunne langt flere glæde sig over stemningen i Hørby
Kirke, hvor minikonfirmanderne gik Luciaoptog. Billedet er fra et
tidligere år.
På årets sidste dag var der nytårsgudstjeneste i Døstrup Kirke. En
festlig eftermiddag, som sluttede med champagne og kransekage.

10.15 JPO

17.00 Børnegudstjeneste
med fællesspisning. Spejderne
og kirkekoret medvirker

10.15

9.00 Konfirmation
11.30 Konfirmation
9.00 Konfirmation
11.30 Konfirmation

19.30 Koncert for sopran og klaver
10.15

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

Denne udgave af kalender-billeder minder os om nogle af de sidste
arrangementer i året. Søndag den 9. december trak et slemt snevejr
ind over os med op til 20 cm sne på mindre end en time. Selv om
der ikke var advaret om unødig kørsel, var det ikke mange, som
vovede turen til Øls Kirke og de 9 læsninger. Ud over lægmandsoplæsning var der storslået musikalsk underholdning af en fin trio:
sopran Charlotte Hjørringgaard Larsen, organist Jesper Thimsen og

10.15

10.15 Konfirmation

Kalenderbilleder

Der er kirkekaffe efter alle højmesser kl. 10.15

Juni

Præstens ferier og fridage:
Sognepræst Anders TranholmBjerg holder friweekend d.
11.-12. maj og d. 25.-26. maj.
Præstens ugentlige fridag er
mandag. I præstens fravær
henvises til provst Jørgen Pontoppidan, som træffes på tlf.
98546068.

Præstens ferier
og fridage

10.15 Jazzgudstjeneste
med Martin Granum Trio

10.15 Kirkekoret medvirker

9.00 JPO

10.15 Konfirmation

17.00 Børnegudstjeneste
med fællesspisning. Minikonfirmander fra 3D medvirker

Kommende arrangementer
Koncert for sopran og klaver
d. 18. april kl. 19.30 i Hørby kirke
Aftenen står i romantikkens tegn, når
pianist Marina Dalgaard og sopran Manuela Rauff gæster Hørby Kirke. Musikken er af bl.a. Puccini, Rachmaninoff
og Nielsen - og så bliver der måske tid
til en lille overraskelse...

Mariagerfjord
kirkehøjskole
Lørdag d. 9. marts 2013 kl.
10.00-14.00 i Hobro kirkecenter
Peter Dürrfeld ”Gud i Musikken”
Sangtime ved sognepræst Anja
Mindstruplund

Jazzgudstjeneste med
Martin Granum Trio
D. 2. juni kl. 10.15 er orgelmusikken
skiftet ud med sprøde jazztoner fra
Martin Granums Trio, som består af
guitar, kontrabas og trompet. I år har vi
valgt at flytte jazzgudstjenesten til Døstrup kirke. Så det bliver nye omgivelser
– men samme gode lyd.

Familiegudstjenester

Pinsevandring
d. 20. maj fra Øls kirke

Vi gør opmærksom på vores familiegudstjenester d. 23.4 i Døstrup og d. 14.5 i Hørby, begge
kl. 17.00 med efterfølgende fællesspisning. Betaling for mad:
Voksne kr. 25, børn kr. 10. Der
kan købes øl og vand.

Vi starter med gudstjeneste i Øls
kirke kl. 10.15. Vandringen begynder ca. kl. 11.30. Der arrangeres
bespisning og tilbagetransport til
Øls kirke. Tilmelding til Ole Hansen
på dorthe.ole@vip.cybercity.dk eller tlf. 23960084/ 98523158.

Konfirmationer i 2013
Store Bededag d. 26. april 2013
Hørby kl. 9.00
1. Amalie Holst Bøgh
2. Nikoline Rosendahl Sejer Lauridsen
3. Anders Bruun Nielsen
4. Laura Vestergaard Nielsen
5. Nikolaj Haagen Ovesen
6. Josephine Nedergaard Pedersen
7. Zander Bauer Pedersen
8. Andreas Victor Østergaard
9. Tobias Vraa Østergaard
Øls 10.15
1. Anna Sofie Hvid Christensen
2. Mikkel Bolander Højgaard
3. Stine Bak Knudsen
4. Tobias Bak Knudsen
5. Carla Malou Kristensen
6. Søren Kristensen
7. Tobias Konrad Nielsen
8. Marie Thordahl Risom
9. Nikoline Kejser Rosenlind
10. Gustav Tanghus Sørensen
11. Lina Thornbjerg Værum
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Hørby kl. 11.30
1. Jonas Brix
2. Simone Brodersen
3. Paul René Fini Carbillet
4. Jonas Grotrian
5. Lasse Agerboe Højer
6. Thilde Vestergaard Jensen
7. Joachim Lund Jepsen
8. Elisabeth Aagaard Kappel
9. Kira Kristiansen
10. Lasse Flügel Majgren
11. Morten Finderup Nielsen
12. Julie Stegger Pedersen
13. Maria Bøgh Rasmussen
14. Sanne Alexandra Stilling
15. Nina Stig Vishart
Søn. d. 28. april 2013
Hørby 9.00
1. Oliver Baandrup
2. Magnus Kjær Lambertsen
Hedemand
3. Daniel Just Ibsen
4. Mark Bisgård Mouritzen
5. Martin Thorsen

Døstrup 10.15
1. Tobias Vigsø Rødvig Frisk
2. Laura Bøgh Larsen
3. Regitze Nielsen
4. Julie Tarp Pedersen

Hørby 11.30
1. Simon Boel Iversen
2. Mathias den Engelsman Jensen
3. Rebecca Rank Jessen
4. Simone Haagen Laustsen
5. Andreas Erikslev Mortensen
6. Anders Boje Nielsen
7. Mie Løgager Pedersen
8. Emil Dalsgaard Rasmussen
9. Andreas Sørensen
10. Marcus Sørensen
11. Oliver Trebbien Bruun
Vognsgaard

Kirkeruiner i Finderup, Kirketerp og Hørby
Kirketomten
ved
Odamsgård.

Kristendommens indførelse i Danmark
i 900-årene medførte et storstilet kirkebyggeri. De første kirker var af træ, men
i 11-1200-årene, middelalderen, blev de
udskiftet med stenkirker. Omkring 400 af
disse stenkirker blev senere nedlagt og
blev ødekirker. Derefter endte de som
kirkeruiner/kirketomter. Pestepidemien,
Den sorte Død, i 1300-årene fjernede
nogle steder det befolkningsmæssige og
dermed også det økonomiske grundlag
for kirker.
Finderup og Kirketerp er i dag ejerlav i
henholdsvis Døstrup og Hørby sogne,
hvilket fortæller, at der disse steder i middelalderen har ligget en landsby med kirke
og kirkegård. 1943 blev kirketomterne ved
tinglysning fredet, hvilket betyder, at mindesmærket ikke må sløjfes, beskadiges
ved gravning, pløjning, bortførsel af sten
og jord, tilførsel af sten og affald eller på
anden måde forstyrres. Beplantning må
ikke finde sted.
Finderup kirketomt
Landsbyen havde en kirke, som lå højt på
en bakke sydøst for gårdene i Finderup.
Kirken var udelukkende opført af kvadersten - tilhuggede granitsten, men efterhånden forfaldt kirken i takt med at landsbyen
blev affolket. Til sidst blev den nedbrudt,
og en stor del af kvaderstenene blev genbrugt i de omkringliggende gårde, hvor de
i dag kan ses. I 1888 kunne man stadig se
nogle af grundstenene i kirkeruinen. Uden

om tomten, som er 20 m lang og 11 m
bred, fandtes enkelte sten fra kirkegårdsdiget. 2002 var Nationalmuseet på inspektion af kirketomten og konstaterede, at
stort set alle fundamentrester er fjernet.
I dag henligger den med vedvarende græs
og er beliggende på en mark tilhørende
Niels Erik Nielsen, Blushøjvej 6 i Finderup.
Kampestensmurene på Niels Erik Nielsens
gård er muligvis fra kirken.
Kirketerp kirketomt
Kirken lå på det højeste sted vest for nuværende Kirketerp, nord for Hobro, og
blev bygget af granitkvadersten på sokkel
med skråkant. Byen mistede efterhånden
sin betydning, og kirken forfaldt stille og
roligt, men kirketomten var bevaret til o.
1855. Mange af kvaderstenene blev bl.a.
brugt til bygningen af den nye kirke i Hobro
1852. Nogle af sokkelstenene fra kirken er
indmuret i én af gårdene på Kirketerp, og
en udslidt gravsten med et malteserkors i
relief har været brugt som tærskelsten ved
en tidligere stald. På gårde i omegnen er
der også kvadersten fra den gamle kirke.
På tomten findes nogle vinduesoverliggere i romansk byggestil, rundbuestil, og et
stykke murværk på ca. 3m. Dette er fredet,
men det er ikke sandsynligt, at det er fra
kirken. Uden om kirketomten findes enkelte sten fra kirkegårdsdiget. Selve tomten er dækket af vedvarende græs, som
bliver oppløjet hvert 10. år.
I dag ligger kirketomten tilgroet i et læhegn

Sokler på Kirketerp.
Fotos: Kirketomten i Hørby - Elin Juul Hedegaard. Finderup og Kirketerp - Jenny Lyngaa.

v. Jenny Lyngaa

en tidligere frugthave vest for Kirketerp Vestergård og tilhører Niels Kirketerp Nielsen,
Aalborgvej 3-5 i Kirketerp.
En moderne kirketomt
3. oktober 2009 blev en ny kirkeruin ved
opholdsstedet Odamsgård ved Hørby officielt indviet. Men der har aldrig ligget en
kirke der. Baggrunden for at lave en kirkeruin var, at personalet på Odamsgård
ønskede at inddrage eleverne i fremstilling
af én eller anden form for kunst. Men man
havde ingen penge til projektet. Kunstneren Klaus Bahnsen, Århus, kom med ideen til at lave en kirkeruin og hjalp eleverne
dermed. Der blev indsamlet brændte teglfliser og gamle granitsten, bl. a. fra Hørby
kirkes stenskrot.
Det var for mange af eleverne en god oplevelse, at være med til at give døde ting
en historie og samtidig selv lære noget om
de gamle kirkeruiner. Der er en indgang
til kvinder og en anden til mænd. I hullet
midt i alteret forestiller man sig, at der har
stået et kors eller en anden genstand. På
en plade på kirketomten står der: ” :TOMTEN: TOMTEN TIL RO OG EFTERTANKE I
EN TRADITIONSFRIGJORT TID. OPFØRT/
NEDLAGT AF KLAUS BAHNSEN 2009”
Kirkeruinen er beliggende Løgstørvej 73
i Hørby.

Vinduesoverligger ved Kirketerp.

Kvadersten i Niels Erik Nielsens gård i
Finderup.
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ADrESSEr
Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd
Formand:
Elin Juul Hedegaard,
Løgstørvej 73, 9500 Hobro.
Tlf. 61275355
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. 98520668/ 40361852

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. maj 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.

