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Når vi her i december besøger vore kirkegårde, er de ﬂeste gravsteder smukt dækkede af graner. Det kræver sans for detaljen og fantasi, når de stedsegrønne grene skal klippes, ﬂettes og rettes til i ﬂotte mønstre og farvespil. Graver Ivan Hjul Andersen har brugt godt
et kvart ton nobilis og nordmannsgran på Øls Kirkegård.
Foto: Søren Østergaard
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Julen er musikkens fest

Øls · Hørby · Døstrup

v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

sangere med akkompagnement af klaver
eller orkester, en lille trio med tre piger på
violin og klaver.
Alle aldersgrupper var repræsenteret, her
var børn, unge, voksne og gamle samlet
i én pærevælling. Alle havde noget at bidrage med, hvadenten det var på klaver,
violin, cello, fløjte, bas eller sang. Vi, der
sad på bænkene, var dybt bevæget over
det, som alle disse mennesker kunne
udrette i fællesskab. Til allersidst blev
alle kræfter forenet i den smukke årstidssalme ”Dybt hælder året i sin gang”, der
blev sunget som fællessang. Her var alle
i kirken forenet, både de optrædende og
publikum. Et fornemt punktum for en vellykket koncert.
Denne lille trio var blandt de mange optrædende til Kulturskolens koncert i Døstrup.

Normalt siger man, at julen er hjerternes
fest. Men at julen er musikkens fest, det
er mindst lige så rigtigt. Hvem kan forestille sig en jul uden julemusik? Musikken er
en umistelig del af julen, lige fra ”På loftet
sidder nissen” til Händels ”Messias”. Julen ville ikke være det samme uden den.
Musikken spiller en rolle i julen i mange
forskellige sammenhænge. Vi synger, når
vi går om juletræet. Vi hører julemusik i
radioen. Vi synger salmer i kirken d. 24.
december. Måske benytter vi os også af
julens mange musikalske tilbud og går til
julekoncert: Engelske Christmas Carols,
danske julehits, Händels ”Messias” – tilbuddene er mange.
Det er ikke tilfældigt, at julen er musikkens fest, for også bibelens julefortælling er fuld af musik. Da Jesusbarnet var
blevet født i stalden i Betlehem, blev hyrderne ude på marken mødt af et helt kor
af enge, som sang: Ære være Gud i det
højeste og på jorden! Fred til mennesker
med Guds velbehag! Lige siden den dag,
har sang og musik været en uundværlig
del af julefejringen.
I øvrigt er engle meget musikalske. På
gamle billeder af engle ser man dem ofte
med instrumenter i hånden såsom violin,
harpe, trompet og basun (deraf udtrykket: En basunengel). Engle kan altså ikke
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bare synge, men også spille. Det er faktisk
helt nødvendigt for en engel at være musikalsk, for englene skal jo deltage i den
evige lovsang til Guds ære. Det var et lille
glimt af den lovsang, som hyrderne fik at
høre julenat.
Når nu musikken er så stor en del af
julen, så er det nærliggende at spørge:
Hvad er det, som musikken kan? Svaret
er helt enkelt: Musikken bringer mennesker sammen. Det ved enhver, som har
været til landskamp og skrålet med på
nationalsangen sammen med tusindvis
af andre tilskuere. Eller den der har været
i kirke juleaften og mærket taget løfte sig
ved ”Et barn er født i Betlehem”. Fællesskabsfølelsen mellem mennesker, der
synger sammen, er noget ganske enestående. Det kan ikke beskrives i ord, men
skal ganske enkelt opleves.
Men det er ikke bare som fællessang,
musikken kan bringe mennesker sammen. En søndag i november blev jeg
endnu engang belært om, hvor fantastisk
musikken er til at skabe fællesskab. Vi
havde koncert i Døstrup kirke med elever
fra Mariagerfjord Kulturskole. Her optrådte eleverne i alle mulige konstellationer:
Spillemandsgruppen ”De gode mænd”
fra Mariager, en cellotrio, kulturskolens
klassiske sammenspilshold, klassiske

Musik bringer mennesker sammen, og
det er vel også det, som julen handler
om: I julenat blev mennesker af mange
forskellige slags bragt sammen i den
lille stald i Betlehem: Maria, Josef og det
lille Jesusbarn fik selskab af både hyrder,
engle og vise mænd. Ja, selv dyrene var
med i stalden, hvor oksen og æslet stod
og tyggede drøv.
Julen bringer os sammen om juletræet,
når vi synger de gode gamle sange. Julen
bringer os sammen, når familien samles
fra nær og fjern enten juleaften eller til de
følgende dages mange julefrokoster. Julen samler os henne i kirken, når vi skråler
med på ”Et barn er født i Betlehem” og
lytter til juleevangeliet.
Julen er musikkens fest. Lad os derfor
synge og spille julebudskabet ud, så ingen skal være i tvivl om, at en frelser er
kommet til jorden. Glædelig jul!

Meddelelser fra menighedsrådet
Valg til posterne i
menighedsrådet
Hvert år inden udløbet af den
1-årige funktionsperiode – det vil
sige inden 1. søndag i advent –
vælger menighedsrådets valgte
medlemmer ved hemmelig afstemning formand for det kommende år. Der er også valg til
de øvrige poster såsom næstformand, kirkeværge, kontaktperson
og kasserer. I vores sammenlagte
råd er der tradition for at fordele
posterne på en måde, så alle tre
sogne bliver bredt repræsenteret.
atb

Babysalmesang
Så gør vi klar til en ny omgang babysalmesang v. musikpædagog Lotte Fønss.
Babysalmesang er for dig, der gerne vil have en hyggestund med dit barn,
hvor du samtidig lærer nogle fagter og lege inspireret af de gode gammelkendte salmer. Det foregår i Hørby kirke, Løgstørvej 84, torsdage kl. 10.0011.00. Første gang er torsdag d. 8/1, og sidste undervisningsgang er torsdag
d. 9/4. Er du interesseret i at være med, så ring til Lotte på tlf. 20820514
eller skriv en mail til lotte.l.fons@gmail.com.
atb

Siden sidst
Døbte:
Emil Brun Sørensen,
Marie Damborg Jensen,
Theo Schou Jørgensen,
Alberte Strøm Hjerresen,
Josefine Strøm Hjerresen,
Petra Laj Rolighed,
Lauge Mølgaard Jensen,

Hørby
Hørby
Hørby
Hørby
Hørby
Hørby
Døstrup

Viede:
Tenna Sophie Haurits Lykke og
Mikkel Haurits Lykke,
Døstrup

Strikkeklub i konﬁrmandstuen
Strikkeklubben er blevet skudt godt i
gang henne i præstegården. En lille
flok strikkeglade kvinder mødes om
bordet, hvor der bliver både strikket
og snakket til den helt store guldmedalje. Der bliver også fundet tid
til både kaffe og kage. Hvis du har

Begravede:
Lise Cholewa,
Minna Gerda Jørgensen,
Karl Aage Pedersen,
Henrik Walther Lund,

Øls
Hørby
Hørby
Døstrup

lyst til at være med, er der altid en
ledig plads. Medbring dine egne projekter eller mød op og bliv inspireret.
Det foregår i lige uger minus ferier
torsdag kl. 19.30 i konfirmandstuen
v. præstegården Løgstørvej 71. atb
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2. søn. i advent

december
december.
december.
december.
december.
december.
december.

1. søn. efter helligtrekonger
Sidste søn. efter helligtrekonger.

Septuagesima
Seksagesima

24. januar.
31. januar.

Helligtrekongers søndag

Juelafslutning m/Rosendalskolen
4. søn. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaften

10. januar.
17. januar.
19. januar

3. januar.

18.
20.
24.
25.
26.
27.
31.

17. december

13. december. 3. søn. i advent

6. december

3. december

Dato

ØLS

10.15

10.15 Nytårsparade
med KFUM-spejderne

14.00
10.15 Kirkekor

10.15 Luciaoptog med
minikonfirmander fra 3A og 3B

Øls

HØRBY

Gudstjenesteliste for perioden december 2015 - februar 2016

Kirkekalenderen

Dec.

Jan.

15.00

10.15
17.00 Familiegudstjeneste.
Minikonfirmanderne fra
3B medvirker. Fællesspisning
efter gudstjenesten.

10.15 Kirkekor

13.00

16.00 De 9 læsninger
med Hobro kirkekor
12.00 Julegudstjeneste
for ADHD-afdelingen

9.30 og 10.30
Julegudstjeneste
med Rosenhaven

Hørby

10.15

10.15

11.30 JPO
16.00 Nytårsgudstjeneste
m/champagne og kransekage

10.00 Julegudstjeneste
med Wiegårdens børnehave
8.00-12.00
10.15
16.00

Døstrup

DØSTRUP

Øls · Hørby · Døstrup
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Der er kirkekaffe efter alle
højmesser kl. 10.15

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

Tirsdag aften 3. november var lidt uhyggelig, men
også ganske hyggelig i Hørby Kirke, hvor en stor flok
børn samledes til et halloween-arrangement.
Børnene troppede op udklædte som hekse, uhyrer
og andet skidtfolk, og sognepræst Anders TranholmBjerg gav en fortælling om baggrunden for halloween
og lidt om folkekirkens markering af Alle Helgensdag.
Med sognepræsten i spidsen drog alle på en mørkevandring til de yderste kroge af Hørby Kirkeby.
Tilbage ved kirken blev børnene sendt ud på kirkegårdens dunkle stier, hvor de bevæbnede med lommelygter, blyant og papir gik på jagt efter inskriptioner
på gravstene.
Ved den efterfølgende gudstjeneste fik børnene selskab af flere forældre, og under gudstjenesten læste
de udklædte deltagere op af aftenens høst af gode
citater fra gravstenene.
Søren Thostrup Østergaard

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 13.-21. februar og er på kursus d. 1.-5. februar. 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:

7. februar.
Fastelavn		
10.15 Højmesse
					
14.00 Fastelavnsgudstjeneste.
					
Efter gudstj. er der tønde					
slagning i forsamlingshuset.
14. februar. 1. søn. i fasten
10.15 JPO		
21. februar 2. søn. i fasten		
11.30 JPO
28. februar 3. søn. i fasten			
10.15 Afslutning med
						
minikonfirmanderne fra 3B
6. marts.
Midfaste
10.15

Halloween i Hørby

Mar. Febr.

Særlige arrangementer
Søndag d. 13. december kl. 16.00 i Hørby kirke:
De ni læsninger
Julen synges ind med musikgudstjenesten De ni
læsninger, hvor vi skal høre bibellæsninger og synge
salmer, der peger frem mod den stundende højtid.
Hobro kirkes kor under ledelse af organist Birthe Langdahl medvirker til at gøre dagen ekstra festlig.

Nytårsaften d. 31. december
kl. 16.00 i Døstrup kirke:
Nytårsgudstjeneste med
champagne og kransekage

Søndag d. 3. januar kl. 10.15
i Øls kirke:
Spejdernes nytårsparade
v. Rosendal KFUM

Lørdag d. 30. januar kl. 10.00 i Hobro kirkecenter: Kirkehøjskole
Kl. 10.00 Foredrag v. professor dr. phil. Hans Jørgen Schanz: ”Frihed uden
pligter er rendyrket narcissisme.”
Kl. 12.30 Kunsthistoriker dr. phil. Mikael Wivel: ”Lysets tøven – maleren Niels
Larsen Stevns.
Der serveres morgenkaffe og rundstykker fra kl. 9.30. Pris for arrangementet:
Kr. 50,-

Søndag d. 7. februar kl. 14.00 i Hørby kirke: Fastelavnsgudstjeneste
Børn og barnlige sjæle har noget at se frem til, når vi slår dørene op til fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning d. 7. februar. Mød frem i dit festligste
kostume og tag del i løjerne. Tøndeslagningen finder sted i Hørby forsamlingshus umiddelbart efter gudstjenesten. Arrangementet finder sted i et samarbejde mellem menighedsrådet, borgerforeningen og forsamlingshuset.
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Tirsdag d. 19. januar kl. 17.00
i Hørby kirke:
Familiegudstjeneste
Minikonfirmanderne fra 3B medvirker. Efter gudstjenesten er der
fællesspisning i forsamlingshuset.
Pris for maden: Voksne kr. 25,-,
børn kr. 10,-.

Søndag d. 31. januar
kl. 19:30 i Mariager kirke:
Salmesangsarrangement
Vi lader op til reformationsjubilæet i 2017 med et fællesarrangement for alle sogne i provstiet, hvor vi sammen vil synge
os igennem alle Martin Luthers
salmer i salmebogen. Der medvirker kor og solister til at synge
nogle af de mindre kendte salmer. De salmer, vi synger i fællesskab, vises på et stort lærred,
hvor man kan følge med i både
tekst og musik. Kirken vil i den
mørke januar være stemningsfuldt oplyst af stearinlys. I 2017
gentager vi det meste af seancen, denne gang med både dirigent og professionelt kor.
På adressen: luther.mariagerkirke.dk kan du se og høre, hvad
der vil blive sunget - du kan også
smug-øve lidt på disse verdens
første salmer.

Minikonfirmander

Tekst og foto: Søren Østergaard

Undervisningen begynder med minikonfirmandsangen.
De begynder med madpakken, for børnene er sultne, når de efter endt skoledag
møder på præstegården i Hørby. Hver
fredag ved middagstid samles en flok
børn fra 3.a på Rosendalskolen til minikonfirmandundervisning hos sognepræst
Anders Tranholm-Bjerg.
Med maverne fyldte er børnene klar til
opvarmningen: Minikonfirmandsangen.
Den afsynges stående i en cirkel midt i
det trange lokale, og det foregår med de
store armbevægelser, så både krop og
stemmebånd får varmen. Bagefter griber
børnene sangbøger, og så lyder ”Altid frejdig, når du går”.
Den klassiske begravelsessalme danner
baggrund for den efterfølgende samtale, som foregår siddende på gulvet i en
rundkreds. I en dialog i børnehøjde tales
om død og begravelse. Nogle børn har
været med til begravelse af bedste- eller
oldeforældre; andre mindes begravelsen
af familiens hund, og nogle har hørt om
mennesker, der er døde.
I kor læses Fadervor, og så er det tid til
dagens praktiske udfordring. Bevæbnet
med ståltråd, limpistol, perler og andet
grej kaster børnene sig ud i at skabe små
kors.
”Minikonfirmandundervisningen er med
til at skabe en god relation mellem børn
og præst, og de får en fortrolighed med
præsten og kirken, som er en stor fordel,
når de i 7. klasse begynder til konfirma-

tionsundervisning. Børn i 3. klasse skal
naturligvis undervises anderledes end
konfirmanderne. Vi har mere leg og mere

bevægelse”, forklarer Anders TranholmBjerg.
Det er frivilligt at være med, men alle
børn i 3. klasse på Rosendalskolen får
tilbud om minikonfirmandundervisning,
også børn der hører til andre sogne i
kommunen. Med tre klasser på årgangen
bider præsten undervisningsåret over i tre
dele, der hver består af 10 lektioner. Pastoratets organist, Lene Rolighed Andersen, er med ved alle lektioner, hvor hun
sidder ved klaveret, når der skal synges,
og i øvrigt assisterer Anders TranholmBjerg i undervisningen.
Minikonfirmanderne besøger i forløbet
kirken og lærer den at kende. De inviteres
med til f.eks. spagettigudstjenester eller
halloweengudstjeneste, og hvert forløb
slutter med en familiegudstjeneste, hvor
forældrene er inviteret med.

Snak i børnehøjde om død og begravelse.

Dagens praktiske opgave går på at lave et kors af ståltråd og perler.
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ADRESSER
Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd
Formand:
Elin Juul Hedegaard,
Glenstrup Søvej 16, 8990 Fårup.
Tlf. 61 27 53 55
8315@sogn.dk

Kasserer:
Lene Tanghus Hindberg,
Ølsvej 46, 9500 Hobro.
Tlf. 98 54 27 21

Øls sogn:

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
hoerbykirke@gmail.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. februar 2016.
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. Det er gratis at benytte
kirkebilen.
Design & Layout: Reklamehuset Hobro 9852 0277
Oplag: 1.785 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.

