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I denne vinter har vi forsøgsvis fået sat lys på Øls Kirke. Det har været diskuteret i ﬂere år. Et modstanderargument har været det store
fråseri med strøm, som lyset ville medføre. Moderne teknik gør imidlertid, at vi nu kan nøjes med i alt 100 watt. På en nat med klart vejr
kan man nu se kirken fra mange steder - både motorvej, jernbane og Trinderup. Der skal suppleres med yderligere et par lamper, lige
som nogle lamper skal ﬂyttes lidt.
Ole Hansen
 Konﬁrmationer i 2014
Årets 51 konfirmander er fordelt på 5
konfirmationsgudstjenester, hvor alle
vore tre kirker kommer i brug. I dette
blad kan du se navnene på de kommende konfirmander. Måske er der
nogen, du kender?

Læs s. 3

 Fastelavnsfest
Årets fastelavnsfest er henlagt til Hørby,
hvor Borgerforeningen og forsamlingshuset i fællesskab med menighedsrådet
arrangerer en herlig dag for børn og
barnlige sjæle.
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 Sønderbys legat
Til Øls-Hørby-Døstrup præsteembede har
der gennem mange år hørt et legat til
støtte for enlige kvinder i Tobberup. Nu er
legatet blevet opløst. Jenny Lyngaa fortæller hele historien.

Læs s. 7
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Velkommen i bestyrelsen!
Fornylig dumpede der en mærkelig meddelelse ind i min mailboks: Sådan bliver
du valgt til bestyrelsen, stod der. I meddelelsen kunne man læse, at mange bestyrelsesvalg foregår i det skjulte, og at man
derfor skal sørge for at holde sig til. Det
gælder om at skabe sig et netværk blandt
folk, der allerede sidder i bestyrelserne
rundt omkring, så de kan trække én med
ind, hed det sig.
Jeg ved ikke, hvorfor mailen blev sendt
netop til mig. Jeg er allerede med i skolebestyrelsen, menighedsrådet og grupperådet hos spejderne. For slet ikke at
tale om provstiudvalget, stiftsrådet og
bibelselskabet. Så egentlig synes jeg ikke,
jeg har brug for at være med i flere bestyrelser. Mit behov er så rigeligt dækket.
Jeg kender godt til bestyrelsesarbejdet og
al dets væsen: Lange aftenmøder, uendelige diskussioner, folk som ikke kan
fatte sig i korthed, mærkelige problemstillinger, som man skal sætte sig ind i, eller
i det mindste lade som om man forstår.
For slet ikke at tale om det, der følger
efter møderne: Ting, der blev aftalt, og
som landede på lige netop DIT bord, den
dårlige samvittighed over det referat, du
burde have sendt ud for en uge siden og
så videre og så videre.
Gad vide, hvem den mail egentlig var
rettet til: Sådan bliver du valgt til bestyrelsen. Jeg synes ikke, det er spor svært
at blive valgt til bestyrelsen, tværtimod.
Jeg synes faktisk, det er meget sværere at
UNDGÅ at blive valgt til bestyrelsen. Og
sådan tror jeg, at der er mange, der har
det. At dømme efter fremmødet, når der
er opstillingsmøde i menighedsrådet eller
generalforsamling i den lokale borgerforening, er der i hvert fald mange, som ikke
tør dukke op. Måske skyldes det, at de er
bange til at blive valgt til noget.
Men der findes jo også andre former for
bestyrelser. Bestyrelser, hvor folk nærmest står i kø for at blive valgt ind. Jeg
tænker på bestyrelserne i de store private
og offentlige selskaber såsom Mærsk,
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v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

Danske Bank eller DONG. Her er bestyrelsestaburetterne deres egen vægt værd
i guld, for det er ikke kun magt og indflydelse, der følger med det ansvarsfulde
hverv, men også lune kontanter. Så eftertragtede er disse bestyrelsesposter, at
man har overvejet at lave kønskvotering
på dem for at sikre, at kvinderne også kan
få lov at være med i magtens inderkreds.
Jeg kan ikke lade være med at tænke
på en anden bestyrelse: De tolv disciple,
som blev sat til at forvalte arven efter Jesus. Det faldt i deres lod at gå ud i verden og forkynde det glade budskab efter
Jesu død og opstandelse. Det var også
dem, som fik alle slagene og kritikken at
mærke, da det omgivende samfund viste
sig fjendtligt over for den nye lære.
Jeg ved ikke, hvad de havde gjort for at
komme med i den bestyrelse. Måske var
der en, der kom til at klø sig under armen, idet Jesus gik forbi. Måske var der
en, som glemte at dukke nakken og se
den anden vej, da Jesus så ham i øjnene.
I hvert fald så blev de valgt, håndplukket
blandt Galilæas fattige bønder og fiskere.
Det var ikke en af de dyre bestyrelsesposter, de blev valgt til. Der var nærmest
ingen som helst form for aflønning, kun
den smule de kunne tigge sig til på rejsen. De fik ingen kilometergodtgørelse for
deres lange fodtur på Galilæas støvede
landeveje, kun ømme fødder i sandalerne. Alligevel blev de ved. De vidste nemlig, at de var ude på en vigtig mission, og
så var det lige meget med aflønning og
kilometergodtgørelse.
I admiralens vise fra operetten Pinafore
hører vi om, hvilke lyksaligheder bestyrelsesarbejdet kan føre med sig: ”Og jeg
kom ind i’n fin kommission, for i sådan en
skal der altid sidde no’ n! På mit klatpapir
jeg tegned otte år i træk, brugte stabler af
papir og sagde ikke et kvæk. Efter otte år
med lås og slå så endte jeg med kors og
bånd og stjerner på.”
Det er desværre ikke alle former for bestyrelsesarbejde, der fører hæder og ære

med sig. Der findes fine kommissioner
og fornemme bestyrelser, hvor medlemmerne belønnes med skyhøje salærer.
Og så findes der den slags bestyrelser,
som jeg er medlem af.
Mon ikke det arbejde, som udføres i borgerforeningen, menighedsrådet og alle
de andre små foreninger er lige så vigtigt
som det, der laves i de store kommissioner? Admiralen, som sad i den fine kommission, lavede slet ingen ting, men fik alligevel både kors og bånd og stjerner på.
Ude i de små foreninger laves der meget
solidt bestyrelsesarbejde, uden at der er
nogen som bliver ridder af Dannebrog af
den grund.
Det er nok bare sådan, det er. Man kan
ikke nødvendigvis regne med at få belønning for sin møje. Til gengæld kan man
have en del sjov ud af bestyrelsesarbejdet, hvis man lader lysten drive værket.
Der er både mulighed for at præge lokalsamfundet og sætte nye skibe i søen.
Så hurra for alle dem, der holder liv i foreningsdanmark og sørger for, at børnene
kan komme til sport og andre fritidsaktiviteter, forsamlingshusene bliver udlejet,
og kirker og kirkegårde bliver holdt i pæn
stand. Der er brug for jer derude – og
husk: der er altid plads til én til i bestyrelsen.
atb

Foto: Morten Clausen

Meddelelser fra menighedsrådet
Konfirmationer i 2014
Søn d. 4. maj 2014

Lør. d. 3. maj 2014
Døstrup 9.00
1. Monique Nielsen
2. Emil Bruun
3. Camilla Clemensen
4. Karl Emil Bech Hansen
5. Signe Thøgersen Jul
6. Mie Toft Kokhauge
7. Mads Lindberg Ladekarl
8. Philip Mærkmose Larsen
9. Thomas Pedersen
10. Vita Nikoline Jensen Smith
11. Frederik Kruse Vendelbo
Sørensen
Hørby 10.15
1. Oliver Andersen
2. Rikke Guldhammer Birk
3. Linn Gass Christiansen
4. Laura Ebdrup
5. Mads Leminen Lyngaa
6. Thomas Holleufer

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Henriette Jensen
Tone Marie Søvik Kristensen
Laura Meier Lassen
Emilie Edda Momme
Rasmus Thorsen Munkholm
Linda Vibeke Madsen
Silas Winther Oppelstrup
Kalle Blixt Boe Pedersen
Thorbjørn Tolborg

Øls 11.30
1. Magnus Nørgaard Andersen
2. Mikkel Frikke Gregersen
3. Trine Grotrian
4. Laura B. Jørgensen
5. Martin Juul Kristensen
6. Mads Veng Nielsen
7. Jakob Ovesen
8. Terese Kejser Rosenlind
9. Julie Lütkemeyer Zandersen

Nyt om personregistrering
Digitaliseringsbølgen er over os. Det betyder, at alle henvendelser vedrørende navneændring, omsorgs- og ansvarserklæring, navneændring i forbindelse med giftermål, samt navngivning uden forudgående dåb fremover
skal indtastes digitalt via hjemmesiden borger.dk. Dette gælder dog ikke
navngivning i forbindelse med dåb, hvor du fortsat skal henvende dig til
præsten.
atb

Hørby 9.00
1. Marius Taagely Kristensen
2. Elisabeth Bæk Nielsen
3. Jacob Domino Svanholm
4. Dennis Thorsen Thisted
5. Jens Emil Bundgaard Egelund
6. Alberte Veirum Larsen
7. Oliver Højen Pedersen
8. Jonas Poulsen
9. Mikkel Carøe Sørensen
Hørby 11.00
1. Laura Dyrholm
2. Jonas Nymand Nielsen
3. Kirsten Brodersen
4. Kasper Knudsen
5. Emilie Høgdahl Kristensen
6. Laura Høgsted Nielsen
7. Mia Irene Nielsen

Siden sidst
Døbte:
Liam Memelinck Olgeirsson,
Chester Støvring Hansen,
Mikkel Simonsen,
Thor Lakmann Hald,
Jack Kjærsgård Nielsen,

Øls
Hørby
Hørby
Døstrup
Døstrup

Døde:
Marie Cathrine Pedersen,
Gudrun Christensen,

Hørby
Døstrup

Minikonfirmander
Minikonfirmanderne fra 3C startede op efter vinterferien.
Det foregår i konfirmandstuen Løgstørvej 71 hver tirsdag kl. 14.15-15.30.
Minikonfirmanderne medvirker ved børnegudstjenesten d. 25. marts kl. 17
i Hørby og ved gudstjenesten Påskedag d. 20. april kl. 10.15.
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2. søn. i fasten

3. søn. i fasten

16. marts

23. marts

13. april

6. april

30. marts

Palmesøndag

Mariæ Bebudelsesdag

Midfaste

1. søn. i fasten

9. marts

25. marts

Fastelavn

2. marts

Dato

ØLS

Gudstjenesteliste for perioden marts - maj 2014

10.15

10.15 Udstilling af
konfirmandernes ikoner

10.15 Sogneindsamling

Øls
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Kirkekalenderen

Marts

17.00 Børnegudstjeneste
Kirkekoret og minikonfirmanderne
fra 3C medvirker. Fællesspisning.

Sogneindsamling

10.15 Børnegudstjeneste
Efter gudstjenesten er der
fastelavnsfest i forsamlingshuset.

Hørby

10.15 Udstilling af
konfirmandernes ikoner

10.15

10.15

Sogneindsamling

Døstrup
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April

Maj

Langfredag

Påskedag

2. påskedag

1. søn. e. påske

18. april

20. april

21. april

27. april

St. Bededag

4. søn. e. påske

5. søn. e. påske

Kr. Himmelfartsdag

16. maj

18. maj

25. maj

29. maj

6. søn. e. trin

3. søn. e. påske

11. maj

1. juni

2. søn. e. påske

4. maj

3. maj

Skærtorsdag

17. april

9.00

10.15 JPO

11.30 Konfirmation

10.15

10.15 Kirkekoret medvirker

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

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg
holder fri d. 10.-11. maj og d. 29.
maj - 1. juni. Præstens faste fridag er
mandag. I præstens fravær henvises til
provst Jørgen Pontoppidan, Hvornum,
tlf. 98546068, e-mail: jpo@km.dk

10.15

9.00 JPO

9.00 Konfirmation

10.15

10.15 Kirkekoret medvirker.
Afslutning med
minikonfirmander fra 3C

Præstens ferier
og fridage

10.15 JPO

9.00

11.00 Konfirmation

9.00 Konfirmation

10.15 Konfirmation

10.15 Kirkekoret medvirker

Alle tre konfirmandhold har været i sving med at lave gudstjenester i tiden omkring kyndelmisse. Dette nummers kalenderbilleder er taget fra fredagsholdets gudstjeneste torsdag d. 30. januar i Hørby kirke. Temaet for
gudstjenesten var lys og mørke, og der er blevet arbejdet både med at skrive digte og male billeder. Digtene
er skrevet under inspiration fra Søren Ulrik Thomsens digtsamling: Det bedste og det værste. Billederne er
malet på baggrund af skriftsteder fra bibelen, som handler om lys og mørke. Det var konfirmanderne, som
bar gudstjenesten, både med oplæsning af digte og mere praktiske opgaver såsom lystænding og ophængning af salmenumre. Du kan se nogle af billederne på vores hjemmeside www.øls-hørby-døstrup.dk
atb

Kalenderbilleder

Der er kirkekaffe efter alle højmesser kl. 10.15

Juni

Set og sket
De ni læsninger
Med stor glæde som forældre til en af kirkekorpigerne, vil
jeg gerne rose det dejlige arrangement som korleder og
ikke mindst vores Præst Anders Tranholm-Bjerg yder for
og med pigerne.
Jeg har haft fornøjelsen af, at deltage i blandt andet Gospel
Søndag, hvor bare det, hvad de unge mennesker havde
lært på så få timer og endda på Engelsk – imponerende,
og ja en fornøjelse, at se og høre, at vore dags Præst indgår
i gruppen på lige vilkår som alle andre, og alligevel holder
man som publikum nu lidt øje med ”ham” der præsten,
men jeg må da sige, Anders, du har virkelig formået at få
bragt den positive glæde frem i os som forældre, hvor vi
gang på gang glæder os til at deltage, uanset om dette må
være i forsamlingshuset eller i en af kirkerne i sognet.

Dernæst er der sørme 2 violinister, og Anders igen – det
kan slet ikke beskrives hvor en dejlig oplevelse det var, at
sidde på sidelinjen og bare nyde det.
Som om oplevelsen ikke kunne blive større, så går Præsten
Anders solo sammen med orglet og synger smukt, klart og
meget, meget imponerende Buxtehude 1 -3 del.
En stor tak, for alt den tid du tilbringer sammen med koret,
hvilket jeg ved pigerne også nyder. En tak for, at det er
blevet en glædelig fornøjelse, at deltage i kirkekorets arrangementer, så vi her kan komme i kirken noget oftere
- der har været en del skriveri omkring vi danskeres brug af
kirken, eller mangel på samme, løsningen tror jeg, at være
fundet i Øls-Hørby-Døstrup sogn.

Dertil vil jeg da lige informere de som ikke havde mulighed
for, at deltage i de 9 læsninger i Øls Kirke Søndag d. 8
december 2013:

• Man tager et dejligt pigekor
• Skaffer en Præst som vores
• Opskriften er klar,
• Skøn, vidunderligt og inspirerende sang som skal
opleves.

Hold da nu op som man sad og var tryllebundet i kirken.
Pigerne sang smukt, salmerne velvalgte til årstiden – og
hvad sker der så, alt imens man sidder der og nyder Søndagen, Ja Præsten Anders begynder at spille fløjte til ” Der
findes en dyrebar rose” …det var som hårene rejste sig,
ubeskriveligt. Jeg husker at jeg tænkte, ”hold da op kan
Præsten også spille fløjte ? ” ja det skal jeg lige love for, at
Præsten kan.

Hilsen Marianne,
forælder til en af korpigerne.

Kommende arrangementer
Fastelavnsgudstjeneste
Menighedsrådet arrangerer fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning i samarbejde med Hørby Forsamlingshus og Borgerforeningen. Det foregår fastelavns søndag d. 2. marts kl. 10.15 i Hørby kirke – mød udklædt! Efter gudstjenesten går vi i forsamlingshuset og slår katten af tønden. Vi skal have udråbt
en kattekonge og –dronning i tre forskellige aldersgrupper, og der gives en
præmie for den flotteste og den mest fantasifulde udklædning. Der kan købes mad og drikke til rimelige priser. Tilmelding til Christian H. Christensen på
tlf. 98523661 eller på: info@hoerby-kirkeby.dk
atb
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Mariagerfjord
kirkehøjskole
Lørdag d. 15. marts kl. 10.00
i Hobro kirkecenter: Foredrag
v. digter Søren Ulrik Thomsen,
”Forsvar for Folkekirkens gudstjeneste”. Kl. 12.30 Jørgen Leths
kortfilm: ”Jeg er levende” om
Søren Ulrik Thomsen. Kl. 13.30
generalforsamling.

Sønderbys legat

v. Jenny Lyngaa

Christian Gyldenstjerne Sønderby
blev født i Tobberup 8. nov. 1866.
Forældrene var Gaardmand og
Skræddermester Peter Jørgensen
Sønderby og Ane Margrethe Nielsdatter. De boede på Matr. nr. 8a i
Tobberup, hvilket er gården „Vadgård ˝, nuværende adresse Aalborgvej 9, som de overtog i 1860.
Efter sin konfirmation kom Christian i lære hos buntmager Christen Hansen i Hobro, hvor han fik
sit svendebrev i 1886. Året efter
På de 2 jernkors på Hørby kirkegård står Peter Jørgensen Sønderbys og Ane Margrethe
rejste han til København, hvor han
Nielsens data. På stenen stå Peter Jørgensen Sønderbys fødsels- og dødsdag. Foto: Jens
i 1893 etablerede sin egen bundtTinglev Kristensen.
magerforretning, og 1896 tog han
borgerskab, dvs. fik næringsbrev,
som bundtmager. 1897 blev han
........ - Legatets renter deles i 2 portioner, som hver tildeles
gift med Pouline Dorthea Mathisen fra Hyllested. Han drev til
en fattig ugift kvinde eller enke i Hørby sogn, fortrinsvis i Tobsin død forretning på flere adresser i København. I Købenberup by. Som udgangspunkt skal tildelingen være livsvarig,
havn blev han 1919 oldermand for Buntmagerlauget og blev
hvis hendes økonomiske kår ikke ændres. Dog skal Peter Jøræresmedlem af Hatte- og Buntmagerforeningen 1926. Blev
gensen Sønderbys ugifte døtre hver nyde en legatportion, så
også Ridder af Dannebrog, og da han døde i Valby 1933, var
længe de lever. Legatet bestyres af sognepræsten, som er
han grosserer.
formand, og sognefogeden i Hørby sogn i forening med én af
menighedsrådet udpeget kvinde, der skal have bopæl i TobI 1922 ved 100-året for faderen Peter Jørgensen Sønderberup by. Hun skal aflægge beretning til menighedsrådet om
bys fødsel havde Chr. Gyldenstjerne Sønderby tanker om at
legatets virksomhed. Ingrid Andersen, Tobberupvej 13, blev i
oprette et legat til minde om sine forældre. Dette blev dog
1963 medlem af legatbestyrelsen.
ikke på dette tidspunkt til noget; men efter en brevveksling
med sognepræsten, Julius Florentinus Poulsen, i Øls-HørbySønderbys legat har eksisteret i 75 år. Den sidste af de ugifte
Døstrup pastorat om oprettelsen af et sådant legat, fik han i
døtre døde i 1963, og så kunne legatets størrelse endelig
sit testamente indskrevet sine tanker derom, bl.a. en særlig
gøres op. Den første uddeling af 2 portioner á 285,- kr. fra
begundigelse af sine ugifte søstre.
legatet fandt sted i 1966. Den sidste uddeling af 2 legatportioner à 1500,- kr. fandt sted 1992. Derefter er der ikke sket
Legatet, som hvert år skulle uddeles d. 28. oktober, blev opudbetalinger fra legatet. Da renteafkastet i dag er meget lavt,
rettet 29. jan. 1938 og lyder som følger: „Legatets Navn er
har menighedsrådet søgt og fået tilladelse fra Civilstyrelsen
Oldermand og Buntmager, R. af D. Christian Gyldenstjerne
til at opløse legatet. Kapitalen er pt. på ca. 35.000, kr., og
Sønderbys Legat til Minde om hans Forældre Gaardejer og
disse penge deles mellem Rosendal KFUM spejderne, Hørby
Skræddermester Peter Jørgensen Sønderby og Hustru Ane
Skoleby, og Hobro FDF, som tidligere gennem en del år også
Margrethe f. Nielsen.˝ ........
har haft sit virke i Hørby Skoleby.

Rettelse
I kirkebladet nr. 4 2013 skrev jeg om Tobberup telefoncentral. Desværre havde jeg angivet
en forkert adresse, og dermed bragtes også et forkert billede. Centralen var i nuværende
Hasselkrogen 2, som det nye billede også viser. Beklager meget fejlen, men de faktiske
oplysninger derom er korrekte.
Jenny Lyngaa - Foto fra EDC Hobro.
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ADrESSEr
Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd
Formand:
Elin Juul Hedegaard,
Randersvej 118, 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. maj 2014.
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.

