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Livet som kunstværk
Det er titlen på en biografi om den store
tyske forfatter, Thomas Mann, skrevet af
Hermann Kurzke på baggrund af forfatterens dagbøger. Som titlen antyder, er livet
og kunsten tæt sammenvævet for Manns
vedkommende. Han ønskede ikke blot at
skabe perfekte kunstværker i form af sine
romaner og noveller, nej, han ønskede
også at hans liv skulle være smukt som
et kunstværk. Hvad det vil sige, får man
et indblik i ved at følge hans livshistorie:
Thomas Manns liv var på ingen måde let.
Han var umulig i skolen og nåede end
ikke at tage en studentereksamen. Familiens økonomiske kår ændrede sig brat
til det værre, da hans far døde ung, og
familien måtte flytte til München. Men
Thomas kunne skrive, og med romanen
Buddenbrooks fik han sit gennembrud.
Thomas ragede uklar med sin bror, Heinrich, som også var forfatter, da 1. verdenskrig brød ud. Thomas var tilhænger
af krigen, Heinrich modstander. Selv da
Thomas senere reviderede sin opfattelse,
faldt det ham svært at indrømme, at broren hele tiden havde haft ret.
Da nazisterne meldte deres ankomst i
mellemkrigstiden, var Thomas en af de
første til at råbe vagt i gevær. I taler og
artikler kritiserede han nazismen, som
han opfattede som en moderne form for
barbari, der forrådte den tyske kultur.
Da han i 1936 kritiserede Hitlers yndlingskomponist, Richard Wagner, var det sket:
Thomas Mann blev forvist fra Tyskland og
måtte gå i eksil. Under 2. verdenskrig flygtede han sammen med mange af sine tyske forfatter- og kunstnerkolleger til USA.
I byen Los Angeles opstod efterhånden
en hel koloni af tyske intellektuelle på
flugt fra Hitler. Herfra fortsatte Mann sin
kritik af nazisterne i flere taler, som blev
holdt i radioen og sendt til Europa. Om
tilværelsen i eksil udtalte han de berømte
ord: Hvor jeg er, der er Tyskland. Nazisterne havde ødelagt det Tyskland, som
Mann kendte. Men det Tyskland, han bar
i sin sjæl, kunne de ikke få ram på.
I USA kom Thomas tættere på sin bror,
Heinrich, som han i mellemtiden havde
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forsonet sig med. Forsoningen var kommet i stand så meget desto lettere, som
de nu politisk var mere på bølgelængde
med hinanden.
Heinrich og Thomas boede stort set dør
om dør i Los Angeles, men under meget forskellige forhold. Storebror Heinrich
havde ikke haft den samme litterære succes som sin feterede lillebror, og hans
økonomi var meget dårlig. Dertil kom,
at hans kone var blevet alkoholiker. Thomas Mann gjorde, hvad han kunne, for
at hjælpe sin bror, som levede under så
svære forhold. Han inviterede ham tit på
middag i sit hjem, selv om Thomases
kone Katia ikke just så frem til mødet
med Heinrichs alkoholiserede ægtefælle.
Efter krigen flyttede Thomas tilbage til
Europa. Ikke til Tyskland, men til Schweiz.
Det Tyskland, som han kendte, eksisterede ikke mere. Desuden var han blevet
en omstridt person i landet, fordi han så
aktivt havde støttet de allieredes indsats.
Man så ham som en hykler, der havde
slikket sol i Californien, mens hans landsmænd måtte lide under de allieredes
luftangreb. Derfor ønskede Mann ikke at
bosætte sig i Tyskland, men han nåede
dog at besøge landet et par gange, inden
han døde i 1955.
Mann accepterede aldrig delingen af
Tyskland efter krigen. Da hjemlandet
trods alt insisterede på at hædre ham
med en pris for hans forfatterskab, insisterede han på at besøge både Vest- og
Østtyskland. Således forblev han politisk
kontroversiel lige til det sidste.
Var Thomas Manns liv et kunstværk, sådan
som det her er blevet ridset op? I så fald
ligner det nok mere et abstrakt maleri med
malerklatter spredt ud over det hele. Det
er ikke et harmonisk hele, der tegner sig,
men et liv præget af opbrud og konflikter.
Der er vel næppe noget menneskes liv,
som kan kaldes et kunstværk. Ikke hvis
man med et kunstværk forstår en perfekt
helhed, hvor hver eneste del passer sammen. Vores liv er flosset i kanten, vi får
både pletter på tøjet og ridser i lakken takket være de forkerte valg, som vi træffer
og den modgang, vi møder.

Men skønt livet ikke er perfekt, så har det
dog en betydning, hvilke værdier, vi baserer livet på. Det bliver vi mindet om her
til påske, hvor det er Jesu liv, det gælder.
Hans liv var langtfra perfekt. Det var fyldt
med lidelse og gru, sorg og modgang.
Men der var også meget godt i det liv:
Kærlighed, opofrelse, barmhjertighed.
Det var de værdier, han levede på lige
til den bitre ende. Derfor var hans liv ikke
kun tragisk. Det var også smukt, fordi han
baserede sit liv på noget, der var større
end ham selv. Jesus levede ikke af sine
egne ambitioner. Han levede af Guds
kærlighed.
Det ville ikke være i overensstemmelse
med sandheden at sige, at Thomas Mann
baserede sit liv på kristendommen. Han
var meget skeptisk over for kristendommens rolle i den moderne verden, og de
præster, der optræder i hans romaner,
har næsten altid et komisk eller endda
dæmonisk skær over sig.
Men han baserede sit liv på noget, der var
større end ham selv. Der var visse idealer,
han ikke ville forråde, såsom respekten
for det enkelte menneskes frihed og værdighed. Disse idealer stod han ved, og
det kostede ham i en vis forstand hans
fædreland. Derfor er hans liv på én gang
tragisk og smukt.
Dette at være forankret i noget, der er
større end os selv, det er noget, som
kristendommen kan tale med om. Vi er
forankret i Gud gennem hans søn, Jesus
Kristus. Lige som hans er heller ikke vort
liv perfekt. Det er ikke altid, vi kan se meningen med det. Men vi kan tro på, at
Gud alligevel har skabt en form for mening i vores liv. Ja, hvem ved: Måske er
Gud som en kunstner, der har tegnet vort
liv i et mønster, vi endnu ikke kan se, men
som først skal åbenbares for os på den
yderste dag.

Meddelelser fra menighedsrådet
Menighedsrådet er nu gået ind i sit sidste år, inden der på
ny er valg. Der bliver i år en landsdækkende dag for opstillingsmøder til menighedsrådsvalget. Også på de sociale
medier vil der være fokus på menighedsrådsvalget.
Menighedsrådet er godt sammenarbejdet, vi har desværre
mistet et medlem i valgperioden, og nogle stopper i menighedsrådet, da de synes, de har givet sognet, det de
kunne gennem arbejdet. Vi tager med glæde mod nye
medlemmer. Der er forskellige opgaver man kan involvere
sig i, ud over selve menighedsrådsmøderne, som der er
10 af i årets løb. Ud over selve arbejdet ved møderne og i
udvalgene er vi på en årlig studietur, hvor vi får oplevelser

af kirkelig og kunstnerisk karakter, både frivillige, medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer deltager. Derudover
har vi en god julefrokost.
På vores hjemmeside www.øls-hørby-døstrup.dk kan man
se, hvad vi har arbejdet med, hvad der er på bedding lige
nu og hvad der kommer i snarlig fremtid. Det er både store
og små ting, udvikling og bevaring, kirkelige arrangementer
og kirken som en del af samfundet i de tre sogne. Vi har
fået etableret et godt samarbejde med forsamlingshuse
og borgerforeninger, så vi sammen kan medvirke til at Øls,
Hørby og Døstrup sogne er et godt sted at bo.
Elin Juhl Hedegaard, formand

Minikonﬁrmander
Minikonfirmanderne fra 3C starter op fredag d. 4.3. Det foregår
i præstegården på Løgstørvej 71
fredag kl. 12.00-13.30. Man er
velkommen til at spise sin madpakke i konfirmandstuen lige efter
skole. Ved redaktionens afslutning
skulle alle gerne have modtaget
en invitation. Skulle dette ikke
være tilfældet, så henvend dig
til sognepræst Anders TranholmBjerg tlf. 98520034/ atb@km.dk
Konfirmander over hele landet deltager i sogneindsamlingen 2016.

Sogneindsamling
Den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp finder sted søndag d. 13. marts. Pengene fra årets
indsamling går primært til kvinder på
flugt. Folkekirkens Nødhjælp skriver
om temaet for indsamlingen:
80 % af verdens næsten 60 mio.
flygtninge er kvinder og børn. Når
samfund bryder sammen, og kvinder
og piger tvinges på flugt, er de meget sårbare. Familien og de netværk,
som gav tryghed hjemme i lokalsamfundene, er brudt sammen. Familier
er spredt, klaner brudt op, og kvinder
uden familiens beskyttelse er i stor
risiko for voldtægt og andre former
for vold.
Også i flygtningelejrenes relative sikkerhed er kvinder og piger sårbare.
I en flygtningelejr er man fange i sit

eget liv. Alt sættes på pause, og det
eneste, man kan gøre, er at vente.
Vente på løsninger på konflikter, man
ingen indflydelse har på. Konflikter,
der måske slet ikke er udsigt til løsning på overhovedet.
Håbløshed og frustration, mangel
på mad, uddannelse og muligheder
fører ofte til konflikter og overgreb i
lejrene, og mange synker hen i apati
og mister troen på, at det nytter at
gøre en indsats.
Konfirmanderne samler ind under
kyndig vejledning af vore indsamlingsledere, men man er også velkommen til at deltage som voksen.
Hvis du vil melde dig under fanerne,
så ring/ skriv til indsamlingsleder
Jenny Lyngaa på tlf. 40361852/ bjlyngaa@dlgnet.dk

Siden sidst
Dåb:
Petra Laj Rolighed,
Frej Peters Hansen,
Clara Dahl Bertelsen,
Laurits Lauge Nørhave,
Willas Holmgård,
Gustav Engedahl Kauffeldt,
Begravelser:
Ruth Margit Larsen,
Helen Klarskov Jespersen,
Annelisa Henriette Cholewa,
Else Jørgensen,
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16. maj

2. pinsedag

1. søn. e. trin. 		

Der er kirkekaffe efter alle
højmesser kl. 10.15

5. juni

minikonfirmanderne fra 3C

10.15

Vintermånederne har budt på mange
gode oplevelser i vore tre sogne. De
ni læsninger blev fejret i Hørby kirke,
hvor vi fik besøg af Hobro kirkes kor,
og præsten fik lov til at spille fløjte.
Søndag d. 4. januar blev det nye år
hilst velkomment med nytårsparade
i Øls kirke v. KFUM-spejderne. Det
var en fin markering af det gode
samarbejde, der er mellem spejderne
og kirken her hos os. D. 27. januar
blev konfirmanderne inviteret i teatret
til forestillingen ”Hvad skal man tro?”
Det var en aften, som satte tankerne
i gang omkring kristendom og konfirmation. 
atb

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 5.-8. maj. 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:

10.15			

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

2. søn. e. trin.

10.15 Afslutning med

Trinitatis søndag			

11.30 Pinsevandring		

10.15 Kirkekoret medvirker

					

29. maj

22. maj

				

Set og sket

Juni

Kommende arrangementer
Skærtorsdag kl. 16.00 i Øls kirke er der
koncert med Pergolesis Stabat Mater.
Stabat Mater er et stykke langfredagsmusik,
som særligt fokuserer på Marias sorg over at
måtte se sin søn lide og dø på korset. Mange
komponister har sat teksten i musik gennem
tiderne, men Pergolesis version er nok den
mest kendte. Stykket er skrevet i 1736 for to
sangere og strygerorkester. I den version, vi får
at høre, er orkestret dog erstattet af orgel.

Pinsevandring fra Øls kirke
2. pinsedag, d. 16. maj, er der Pinsevandring fra Øls kirke. Dagen begynder
med gudstjeneste i Øls kl. 10.15, hvorefter man vandrer via Hørby til Døstrup
kirke. Vandreturen begynder ca. 11.30. Vi slutter med kaffe i våbenhuset, og
der vil være forfriskninger undervejs. Der vil blive sørget for bustransport fra
Døstrup tilbage til Øls kirke. Af hensyn til bespisningen bedes man melde sig
til hos sognepræst Anders Tranholm-Bjerg på tlf. 98 52 00 34 eller e-mail
atb@km.dk

Mariagerfjord kirkehøjskole
Lørdag d. 12. marts kl. 10.00 i
Hobro Kirkecenter: Universitetslektor Hans Hauge taler om Folkekirkens fremtid. Efter frokost er
der sangtime v. sognepræst Cicilie Inge Poulsen. Der sluttes af
med generalforsamling kl. 13.30,
hvor man kan få indflydelse på
næste sæsons program.

Fra Y’s Men Club II har vi
modtaget følgende invitation:
Mandag d. 18.april kl. 18.30 i Y’s
Men’s Centret, Ålykkevej 6, Hobro.
Foredrag v/ Sygeplejerske Rikke
Vestergård.
”50 år i Afrika.”
Tilmelding senest d. 13.april til Lis
Christensen, Tlf. 24676935.
Pris 60.-kr. for Middag og kaffebord.

Konfirmationer i 2016
Bededag d. 22. april 2016
Hørby 9.00
Konfirmander fra Hørby sogn
fra C-klassen
1. Thomas Guldhammer Birk
2. Frederik Agerbo Højer
3. Maria Bolander Højgaard
4. Mille Wie Højgaard
5. Magnus Kristensen
6. Jonas Marchall
7. Frederik Højen Pedersen
Døstrup 10.15
Alle konfirmander fra Døstrup
1. Jeppe Jul Aldahl
2. Kecia Meier Andersen
3. Maria Louise Bech Hansen
4. Emil Kragbæk Møller
5. Josefine Vandborg Nielsen
6. Nikolaj Nielsen
7. Victor Hosbond Sørensen
8. Annika Johanne Kallia Tommerup
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Hørby 11.30
Konfirmander fra Hørby sogn
fra D-klassen
1. Victor Balle Andersen
2. Jonas Mørk Christensen
3. Julie West Isaksen
4. Maria Blicher Kjellerup Justesen
5. Kristian Brauner Kjeldsen
6. Frederik Ringe Kristensen
7. Mads Ringe Kristensen
8. Frederik Haagen Laustsen
9. Mathias Haagen Laustsen
10. Mille Bundgaard Leth-Sørensen
11. Sine Leminen Lyngaa
12. Maja Bøgh Rasmussen
Søn. d. 24. april 2016
Hørby 9.00
Konfirmander fra Hørby sogn
fra A-klassen
1. Julie Andersson Bundgaard
2. Sofie Løkkegaard Carstensen
3. Patrick Damborg Clausen
4. Cecilie Marie Frandsen
5. Christine Olivia Kjær Frederiksen

6. Marie Iversen
7. Laura Taagely Kristensen
8. Tobias Krogh Kristensen
9. Maria Mikkelsen
10. Signe Troldahl Olesen
11. Marie Tranholm-Bjerg
Øls 10.15
Alle konfirmander fra Øls sogn
1. Milan Skov Herlevsen
2. Morten Kjær Jørgensen
3. Cilje Hornung Christensen
4. Sigurd Fisker Olesen
5. Mark Piil Topholt
6. Silas Toxværd-Larsen
Hørby 11.30
Konfirmander fra Hørby sogn
fra B-klassen
1. Mikkel Bloch Bak
2. Sine Baandrup
3. Helena Strøm Kallio Christensen
4. Markus Plaugborg Brandt Iversen
5. Caroline Mosbæk Johnsen
6. Mathias Kvist Knudsen
7. Lukas Elkjær Kristensen
8. Jakob Tinmahan Rasmussen

Brev fra Trinderup

v. Jenny Lyngaa

For et par år siden så jeg på en netauktion følgende tekst: „1864. Brev påskrevet ”Hermed 20 sk. ” fra Trinderup d. 17.11.1864
til Sognefogeden for Hørby Sogn. Indeholder meddelelse bekendtgjort i Hørby Kirke søndag d. 20.11.1864.˝
Brevet blev erhvervet, og her er det med sit indhold:
„Tiendeyderne af Hørby Sogn ville mandagen d. 5.
December d. Aar Formiddag Kl. 10 levere deres Konge- Korntiende her paa Gaarden. Kornet maa og skal
være vel renset og reengjort saaledes at det for gode
Køb-mandsvarer kan pas-sere, da det ellers vil blive
kasseret.
Trinderup den 17. November 1864.
J. Kieldsen. Forvalter˝
„Bedes bekjendtgjort ved Hørby Kirke Søn-dagen den
20. Novem-ber d. Aar og derpaa sendt hertil forsynet
med Paategning over Bekjendtgørelsen. 20 sk. følger
som Betaling for Bekjendtgørelsen.˝
„Bekjendtgjort for otte vedkommende. Chr. Jensen˝
Oversat til alm. dansk, skulle sognefogeden Chr. Jensen, Hørby, søndag d. 20. november 1864 stille sig uden for Hørby kirke efter
gudstjenesten for at fortælle de 8 fæstebønder, der var i Hørby under Trinderup gods, at de mandag d. 5. december kl. 10 skulle
møde på Trinderup med deres konge- og korntiende. For at bekendtgøre dette fik han 20 skilling. Sognefogeden har efterfølgende
tilbagesendt ovenstående brev med besked om, at han har udført det pålagte arbejde.
I 1864 ejedes Trinderup gods af Johanne Stenild, enke efter godsejer M. P. Vandborg, som døde i 1859. Der er i Danmark bevaret
flere tiendelader, f.eks. i Svallerup ved Kalundborg og i Tranebjerg på Samsø.
Trap „ Danmark” ca. 1960: „I følge Pontoppidans „Danske Atlas” (udgivet o. 1770) i forbindelse med beskrivelsen af Hørby kirke,
var der i den sydlige side af kirkegårdsmuren rester af en nedreven kirkelade af kampesten.”
Fæstere på Trinderup
I 1864 var der, som det fremgår af den viste skrivelse, 8 fæstere på gårde i Hørby under godset Trinderup. I følge en kongelig bekendtgørelse af 24. juni og 23. dec. 1791 blev der mellem den daværende ejer, Laurits Ring, og gårdens hoverigørende bønder
indgået en aftale om hoveriet på Trinderup Hovedgård. I denne aftale findes et afsnit omhandlende hoveriarbejdet for Hørbys
fæstebønder: „Der er 6 halvgårde, som ikke skal deltage i tærskning og rensning , men har halv hoveri, som for hver halvgård udgør 67/8 plovdage, 17¼ spanddage og 40 gangdage.” NB! På en plovdag skal fæstebonden møde på Trinderup med
forspændt plov og arbejde en hel dag. På en spanddag skal fæstebonden møde på Trinderup med et spand heste og en vogn. På
en gangdag skal fæstebonden møde på Trinderup uden hest og vogn.
Kirketiende
I 1100-tallet indførtes i Danmark den såkaldte kirkeskat kaldet tiende. Den udgjorde en tiendedel af bøn-dernes afgrøder.
Tiende blev på daværende tidspunkt opdelt i tre dele: til biskoppen, til præsten og til kirken. Bispetienden skulle leveres til bispebyen,
præstetienden i præstegårdens lade, og til at huse kirketienden, som dannede grundlag for kirkens drift og vedligeholdelse, byggedes
der kirkelader, i dag kaldet tiendelader. Korntiende var den absolut vigtigste tiende. Den blev opkrævet i kærven, dvs. at kornet
blev vurderet på marken, hvorefter tiende blev udtaget. I store dele af landet blev kornet derefter kørt til opbevaring i de såkaldte
tiendelader, mens det i Vestjylland blev opbevaret på kirkelofterne. Herefter blev det tærsket og solgt. For bønderne var det til stadig
irritation at skulle ”svare i kærven”, da de ofte måtte vente meget længe på, at tiende blev udtaget. Dette udsatte kornet for risiko,
fordi det skulle stå længere i traver på marken end nødvendigt. De mistede også halmen, som ikke alene fodermæssigt, men også
på andre måder udgjorde en vigtig resurse. Med lov af 1852 blev det sådan, at tiendedelen fremover skulle ydes i skæppen, dvs.
udtages på gården i det tærskede korn.
Senere - måske efter enevældens indførelse i 1660 - overdrog kongen flere og flere steder ejendomsretten til kirkerne og deres
indtægter i form af tiendekorn til lokale herremænd. Disse overtog så forpligtigelsen til at sørge for kirkernes drift og vedligeholdelse.
Der blev nu ikke længere brug for tiendeladerne, da herremændene forlangte tiendekornet afleveret på deres gårde. Mange kirkelader blev derfor nedrevet eller brugt til andre formål.
Med lov af 15. maj 1903 gennemførte en tvungen tiendeafløsning , som begyndte i 1908 og blev afsluttet i 1918. Herefter blev
kirkeskatten indført i 1920.
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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. maj 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.

