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 Nyt fra menighedsrådet
Der sker mange nye og spændende ting
i sognene for tiden. Læs om menighedsrådets arbejde v. kasserer Ole Hansen.
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 Kommende arrangementer
Der er mange spændende arrangementer til efteråret. Der er bl.a. koncert
med elitekoret Coro Misto, og så lægger
Karsten Kortbuks vejen forbi.
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 De gamle telefoncentraler
Vi tænker ikke over det i disse mobiltelefontider, men engang lå der en telefoncentral i hver en landsby. Jenny Lyngaa
fortæller om sognenes telefoncentraler.
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Fyrtårne og kirketårne
På Tunø ligger der en flot gammel middelalderkirke. Den er bekostet af biskoppen i
Århus, efter at Valdemar Sejr havde skænket øen til Århus Stift. Det særlige ved
Tunø kirke er, at kirketårnet også fungerer
som fyrtårn for de forbipasserende skibe.
Det har det gjort lige siden 1801, hvor
grundlæggeren af Det Kongelige danske
Søkortarkiv Poul Løwenørn (1751-1826)
fik realiseret sine planer om at sætte lys
i kirketårnet og dermed imødekomme
øbeboernes ønske om et fyrtårn på Tunø.
Fyrtårnet, som stadig er i funktion, er
jævnligt blevet forbedret med tidens nyeste teknik. Det oprindelige lampefyr fik
i 1846 installeret et linseapparat. I 1906
blev tårnet forhøjet med 7 meter. I 1921
fik fyret installeret blaugasbrænder, og til
hjælp for fiskerierhvervet fik fyret i 1923
indlagt en såkaldt hvid vinkel, der angav
sejlretningen til Tunø havn.
Da Tunø havde sin egen fastboende
præst, var det selvfølgelig præsten, der
fungerede som fyrmester. Derfor hed det
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v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

sig i folkemunde, ”at på Tunø sover præsten hos fyrmesterens kone” – som altså
var identisk med præstekonen!
Der ligger en smuk symbolik i at bruge
kirketårnet som fyrtårn. Fyrtårnet, det er
noget som man tager pejling af og sætter kursen efter. Det er noget, som skal
rage op i landskabet og kunne ses viden
om. Og de ligger der jo, spredt rundt omkring på bakketoppene i det ganske land,
vore fine gamle landsbykirker med deres
hvidkalkede tårne. Sine steder i landet kan
man se to, tre, fire, ja, fem kirker på én
gang, hvis man befinder sig på en bakketop med vid udsigt over landskabet.
Lige som sømanden kan tage pejling efter
fyrtårnet, så kan vi andre tage pejling efter
kirketårnet. For kirketårnet fortæller nemlig
en historie. En historie om kristendom. En
historie, der handler om Gud og os, om
liv og død, synd og frelse, himmel og helvede. Men først og fremmest, så handler
den historie om, at Gud har rakt hånden
ud til os for at lede os på rette vej. Den

fortæller os, at uanset hvor langt væk vi er
kommet fra alfarvej, så vil der altid være
et fyrtårn der lyser for os og viser os vejen.
Derfor har de strøet kirkerne ud med lind
hånd over det ganske land, vore forfædre
som slæbte stenene, huggede dem til og
samlede dem til de kunstfærdige bygningsværker, som vore landsbykirker er:
For at de skulle stå der som små fyrtårne
rundt om i landskabet og minde os om,
at Gud altid er nær, også når vi ikke kan
finde ham selv. Kirketårnene er en kærlig
påmindelse fra vore forfædre om, at den
Gud, som de satte deres lid til, ham kan vi
også godt stole på.
”Dine ord er en lygte for min fod, et lys på
min sti”, står der i en af Davids Salmer fra
det Gamle Testamente. Selv Kong David
havde brug for et fyrtårn engang imellem,
når han var kommet på afveje og ikke vidste sine levende råd. Det fyrtårn fandt han
i den Gud, som havde friet hans forfædre
ud af slaveriet i Egypten.
Lad os derfor glæde os over kirkerne, der
står som fyrtårne rundt omkring i landet.
De står der som en kærlig hilsen fra vore
forfædre og fra den Gud, som altid lyser
Clausen
påFoto:
voresMorten
vej. Amen.

Meddelelser fra menighedsrådet
Minikonﬁrmander
Igen i år tilbyder Øls-Hørby-Døstrup sogne undervisning af minikonfirmander fra
3. klassetrin. Hver klasse får 7-8 lektioner
og slutter af med en gudstjeneste i én af
vore kirker. Desuden medvirker de ved
én af vore familiegudstjenester.
Klasserne vil modtage invitationer hen
ad året, efterhånden som holdene starter op. 3A har modtaget invitationer og
starter op d. 20. august. 3B starter d. 29.
oktober. Minikonfirmand for 3C starter
op i 2013. Invitationer følger, når tiden
nærmer sig.
Minikonfirmandundervisningen ligger
tirsdage kl. 14.15-15.30 og varetages af
sognepræsten samt organist Lene Rolighed Andersen.
atb

Konﬁrmander

Nyt fra menighedsrådet
v. kasserer Ole Hansen
På forsiden ser man et af fotografens yndlingsmotiver: Øls Kirke i dagens
sidste solstråler med modent korn i forgrunden, set fra vest. En af de planer, der arbejdes på i menighedsrådet, er belysning af kirken i den mørke
tid. Med dagens lave strømforbrug ved anvendelse af lysdiodeteknologi
håber vi at kunne fremvise et smukt lede-lys, som kan ses langt omkring
i landskabet.
Det er nu gået mere end et år, siden planlægningen af om- og tilbygning
til graverhuset i Hørby blev konkret. Træværket mod syd og vest er meget skadet af råd. Mere presserende er dog personaleforholdene, hvor
personalet f.eks. er nødt til at vaske nadverkalkene op på det offentlige
toilet, lige som opholdsrummet tjener både som kontor og frokoststue.
Tilvækst af både størrelse og antal af redskaber gør også, at pladsen er
for trang. De kirkelige myndigheder har godkendt projektet, vi har vi fået
tilsagn fra fredningsmyndighederne, arbejdet har været sendt i udbud, og
de enkelte håndværkere er fundet, så lige nu venter vi kun på svar fra
nabohøringsrunden.
Efter en god og varm sommertid, er der atter tid til et højere aktivitetsniveau for menighedsrådet. I år forsøges der med en række fyraftensmøder
med rådene fra nabosognene med indhold som værdigrundlag, målsætning og handleplaner set i lyset af de mange nye politiske tiltag, som
udgår fra Kirkeministeriet. På et mere lokalt plan har vi planlagt en række
arrangementer, som man kan læse mere om på s. 6.

Konfirmandforberedelsen
starter
med gudstjeneste og infomøde d.
25. august i Døstrup kirke. I den følgende uge tager vi fat på undervisningen, som i år er placeret onsdag
kl. 8.00-9.30 og fredag kl.12.0013.30. Invitationer er sendt ud til de
kommende konfirmander. Mangler
du en invitation, så henvend dig til
præsten.
atb

Siden sidst
Dåb:
Felix Amdisen Earp,
Hørby
Mille Kirkegaard Andersen,
Hørby
Ida Kull Glerup,
Hørby
Anders Wondey
Nygaard Jeppesen,
Døstrup
Christoffer Bjerregaard Andersen, Døstrup
Magnus Thorsager Troelsen
Begravelser:
Mogens Friis Andersen,
Søren Kristian Madsen,
Elisa Agnete Ballentin,
Rosa Viola Pedersen,
Edith Christiane Jensen,
Lissy Jensen,
Viggo Sommer,
Christiane Jessine Olesen,
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Døstrup
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Kirkekalenderen

Sept.

t.

naturvejelder Karsten Kortbuks

i forsamlingshuset med

Efter gudstjenesten er der høstfest

19.00 Høstgudstjeneste.

9.00

10.15 Dåb

Hørby

11.00 Konfirmandgudstjeneste

Koncert med Mundus Vocalis

16.00

Fællesspisning.

konfirmanderne fra 3A medvirker.

Kirkekoret samt mini-

17.00 Høstgudstjeneste for børn

11.30

Døstrup

DØSTRUP
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O

Nov.

3. december

1. december

1. søn. i advent

Det er smukke og tiltalende anlæg, som giver en smuk og
afvekslende udsigt ud over hele kirkegården.

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

Kirkekoret optager nye medlemmer, henvendelse til organist Lene Rolighed Andersen på
tlf. 98548583.

Kirkekoret

Kalenderbillederne er fra vores 3 kirkegårde. Med forventning om at flere ønsker urnebisættelse, har alle 3 kirkegårde
fået et særligt afsnit herfor. På Øls kirkegård ligger det i det
sydøstlige hjørne lige inden for lågen. Hørbys anlæg er det
nyeste, så hækken er ikke helt vokset til, og der har endnu
ikke været behov for det tilbud. I Døstrup ligger urneområdet
i det nordvestlige hjørne.

Kalenderbilleder

10.15

Fællesspisning.

3B medvirker.

Minikonfirmanderne fra

17.00 Børnegudstjeneste.

10.15

Sognepræst Anders
Tranholm-Bjerg holder fri
d. 28.-29. september og d.
12.-20. oktober. 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

sidste søndag i kirkeåret

24. november

10.15

24. søn. e. trin.

og kirkekor

fra det forgangne år

17. november

Gospelkoncert med konfirmander

på de døde i sognene

10.15

19.30 Døstrup forsamlingshus:

Afslutning for 3A

10.15 BUSK-gudstjeneste.
10.15 Oplæsning af navnene

23. søn. e. trin.

Alle Helgens dag

3. november

10. november

22. søn. e. trin.

27. oktober

9.00

18.30 Halloween-gudstjeneste

21. søn. e. trin.

20. oktober

10.15

5. november

20. søn. e. trin.

13. oktober

Der er kirkekaffe efter alle højmesser kl. 10.15

Dec.

Kommende arrangementer

D. 1. september kl. 16.00 i Øls kirke:
Skabelsesgudstjeneste. Musikgudstjeneste med indlagte læsninger fra bibelen v. medlemmer af menigheden. Solister: Jesper Thimsen, orgel, Charlotte Hjørringgaard Larsen, sang og Anders Tranholm-Bjerg, sang og fløjte.

D. 22. september kl. 16.00 i Døstrup kirke:
Koncert med vokalensemblet Mundus Vocalis. Koret
består primært af sangere uddannet ved Det Nordjyske
Musikkonservatorium. Ved koncerten byder de på en buket af kendte og mindre kendte værker tilsat et stænk af
efterårets sange.

D. 6. oktober kl. 19.00 i Hørby kirke:
Høstfest. Vi indleder den traditionelle høstfest med gudstjeneste i kirken, inden vi går over i forsamlingshuset
kl. ca. 20 til en kop kaffe og et foredrag med naturvejleder Karsten ”Kortbuks” Hansen, kendt fra programmet Off
road Nordjylland.

Børnevenlige gudstjenester efteråret:
D. 17/9 kl. 17.00 i Døstrup kirke
Høstgudstjeneste for børn. Minikonfirmanderne fra 3A
medvirker. Spisning i forsamlingshuset efter gudstjenesten.
Voksne kr. 25, børn kr. 10.
D. 27. oktober kl. 10.15 i Døstrup kirke:
BUSK gudstjeneste med KFUM-spejdere og minikonfirmander. Temagudstjeneste for børn og unge.
D. 5/11 kl. 18.30-20.00 i Hørby kirke
Halloweenarrangement i samarbejde med KFUM-spejderne. Vandring og gudstjeneste. Gudstjenesten begynder ca.
kl. 19.30.
D. 3/12 kl. 17.00 i Døstrup kirke
Adventsgudstjeneste for børn. Minikonfirmanderne fra 3B
medvirker. Spisning i forsamlingshuset efter gudstjenesten.
Voksne kr. 25, børn kr. 10.
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Telefoncentralerne i sognene
I bogen „De gamle telefoncentraler i Nordjydske distrikt ˝, udgivet
af Jysk Telefon 1981, har jeg fundet nogle spændende oplysninger, som fortæller, hvornår telefoncentralerne i Øls, Hørby og
Døstrup sogne blev oprettet, og hvornår de blev nedlagt. Disse
oplysninger er suppleret med fakta fra bl.a. folketællinger og kirkebøger.
Tobberup telefoncentral

Tobberup telefoncentral.
Også Tobberup havde en telefoncentral. Den blev med 13 abonnenter oprettet i 1917, idet der den 25. august dette år blev
indgået kontrakt med fhv. gårdejer Hans Jørgen Naschou Rosenstand Thomsen, som nu blev centralens bestyrer. Han havde
gennem mange år ejet Tobberupgård, men solgte den i 1907.
Sammen med sin datter, Ane Margrethe Thomsen, flyttede han
til et hus, han havde købt i Tobberup by, nuværende Ved Banen 12. Han var centralbestyrer til sin død
1925 og datteren passede derefter centralen.1. juli 1925 overtog hun stillingen, indtil centralen blev nedlagt 1. oktober 1928.
De 10 abonnenter blev indført under centralerne i Døstrup, Vebbestrup og Hobro.
Men allerede 1913 havde gårdejer Niels
Chr. Nielsen, gårdejer, Kirketerp, telefon nr.
73 under Hobro telefoncentral.
Hald Tostrup telefoncentral
Øls sogn fik sin telefoncentral i 1916 med
16 abonnenter. Den blev oprettet i Hald
Tostrup, nærmere bestemt i ejendommen „Fredlyst˝, nuværende Skivevej 96.
November 1916 blev der med landmand

v. Jenny Lyngaa

Søren Mikkelsen skrevet kontrakt, og han var centralbestyrer indtil
han døde april 1921. Enken Ane Marie Mikkelsen overtog jobbet
og giftede sig oktober 1922 med husmand Peder Kjeldsen. Nu
var det åbenbart ham der blev ansat som bestyrer og var det,
indtil han døde september 1930. Lige inden han døde, solgte
han ejendommen til stedsønnen Johannes Mikkelsen. Så kunne
moderen blive boende. 1. januar 1931 fik Ane Marie Kjeldsen
overdraget jobbet, og hun bestred det, indtil december 1937.
Her overtog svigerdatteren Magda Mikkelsen stillingen, til
centralen blev nedlagt 1. juli 1940. De 14 abonnenter
blev indført under centralerne Stenild og Hobro. Centralen har alle årene haft til huse i samme ejendom.
Hørby telefoncentral
Hørby har aldrig haft en telefoncentral, og dette kan
undre én meget. Man kunne formode, at der ret tidligt
var blevet etableret en Hørby central på f. eks. Jernbanestationen, som indtil 1921 hørte under Hørby sogn.
Men Hørby har altid hørt under telefoncentralen i Hobro.
I „Jydsk Telefonaktieselskab 1913 - Haandbog for Abonnenter˝ findes følgende om Hørby-borgere, der har telefon under Hobro telefoncentral: „Rosendal˝, (Hobros
fattiggård), nr. 60. - Kr. Kristensen Olesen, gårdejer, nr.
90. - Kristen Jakobsen, gårdejer, formand for Hørby Tørvefabrik, nr. 180. - Hørby præstebolig, nr. 214. - S. Svendsen,
propritær, Stensgård, nr. 231.
Døstrup telefoncentral
Der er meget stof om Døstrup central, men af pladshensyn i
dette blad bringes artiklen derom på et senere tidspunkt.

Hald Tostrup telefoncentral.
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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@youmail.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. november 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.

