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Kusinerne Mille Wie Højgaard (tv) og Maria Bolander Højgaard var blandt de første af årets 52 konfirmander.
De blev konfirmeret bededag i Hørby Kirke. Se billeder af alle konfirmander inde i bladet.
Foto: Søren Østergaard

 Efter festen
Konfirmationerne er netop overstået, og
mange familier ånder lettet op. De unge
er blevet fejret til den store guldmedalje.
Men hvad sker der egentlig efter festen?
Læs præstens artikel

s. 2

 Nyt fra menighedsrådet
Den lille P-plads ved Hørby kirke over
mod Vielshøjgaard er blevet renoveret
og forskønnet i et samarbejde mellem
menighedsrådet og Fonden Odamsgaard.
Læs om dette og andre tiltag fra menighedsrådet

s. 3

 Konﬁrmandfoto
Som altid har vor lokale fotograf Peter
Jepsen leveret nogle fremragende billeder
af vore unge konfirmander.
Se dem

s. 6
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Efter festen

Øls · Hørby · Døstrup

v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

Konfirmationerne er overstået og dermed
også en stor begivenhed i mange unge
menneskers liv. Mange forberedelser er
gået forud, og mange mennesker har været involveret, hvadenten man har holdt
festen inden for egne rammer eller i lejede lokaler. I ﬂere måneder, ja for nogle
i ﬂere år, er der blevet lagt planer for den
store dag, lavet gæstelister, bestilt menuer, arrangeret borddækning, købt konfirmationskjoler og andendagstøj, skrevet
sange og taler.

Normalt siger man, at hverdagen er grå.
Men i kirkeårets kalender er trinitatistiden
grøn. Trinitatistid er væksttid. Det er her, vi
bearbejder de gode minder fra festen og
nye idéer kan spire frem på fundamentet
af den tid, som er forbi. Det er nu, vi skal
bruge alle de gode ting, vi har lært i løbet
af kirkens højtider: Jul, påske og pinse.
Hvis vi er bare en lille smule opmærksomme, vil vi opdage, at festen ikke er
forbi, selv om vi er gået ind i kirkens hverdagstid. Hverdagen er fuld af mirakler.

Nu er det hele forbi, festen er ovre, alle
de mange forberedelser er kulmineret i
en dag, som forhåbentlig har artet sig til
alles tilfredshed. Traditionelt forlænges
konfirmationsfesten med blå mandag,
hvor de unge får fri fra skolen mandagen
efter konfirmationen og har en festlig dag
sammen, hvor nogle af konfirmationspengene kan få penge at gå på. Men så
er det også slut. Festen er forbi, konfirmationskjolen puttes i skabet for aldrig at
blive brugt igen.

Den tyske forfatter Lutz Seiler fortæller i
romanen Kruso om en ﬂok mennesker,
der arbejder sommeren over på et badehotel på en ø ved den tyske Østersøkyst.
Arbejdet er hårdt, der skal løbes stærkt
for at betjene alle de mange gæster, som
kommer væltende ved spisetid. Opvasken foregår i hånden, pladsforholdene
er små og restauranten underbemandet.
Når arbejdspresset er hårdest, opstår der
konﬂikter mellem de ansatte, mange får
stress og må dulme nerverne med alkohol.

Man kan sammenligne det med et bord,
der er dækket til fest: Der er sat bordkort
frem, hvor den enkeltes navn er skrevet
med sirlige bogstaver. Servietterne er foldet i vifteform. Der er blomster på bordet. Alt er lagt til rette: Tallerkner, glas og
bestik. Når festen går i gang, går glansen
efterhånden af det fine bord: Servietterne
bliver taget i brug, bordet bliver fyldt med
papirer, efterhånden som fællessangene
bliver delt rundt, der kommer rødvinspletter på dugen, blomsterne falder og så
videre. Når gæsterne er gået, er det fine
bord i en temmelig miserabel forfatning.
En blanding af sangblade og beskidte
servietter venter på at blive samlet ind
sammen med det beskidte service. Dugen skal vaskes og gulvet skal fejes. Det
er blevet hverdag igen.
I kirken har vi et andet ord for hverdag. Vi
kalder den for Trinitatis. Trinitatistiden, det
er den tid der går fra pinse til advent. Det
er en tid uden kirkelige højtider, så derfor
kalder man den for kirkens hverdag. Trinitatis, det er den tid på året, hvor glansen
er gået af det fine festbord, gæsterne er
gået, dugen er plettet, og tallerknerne
beskidte.

2

Men om aftenen sidder de på hotellets
terrasse og kigger ud over havet og fyrreplantagen. Efterhånden som solen
synker længere og længere ned, ser det
ud, som om fyrreskoven gløder. Tilsidst
er det, som om træerne suger lyset til
sig og barken gemmer på solens sidste
glød. For en stund glemmer alle dagens
ubehageligheder og bliver suget ind i et
magisk øjeblik.

Naturens skønhed lokker den poetiske
åre frem i de tilstedeværende: ”Hvorfor
er lyset fra fyrretræerne så godt for øjnene?” spørger tjeneren og svarer selv:
”Fordi det er fyrretræernes sjæl, der lyser”.
”Den er beslægtet med vores”, tilføjer opvaskeren, ”sådan som man kan se det på
de store mestres billeder”. ”Nu går jeg ind
og sætter kartoﬂer over til i morgen!” siger
kokken. Og så er den diskussion forbi.
Fest og hverdag væver sig ind i hinanden
i denne lille fortælling, sådan som det
også sker i vores liv. Når festen er forbi,
starter hverdagen igen. Men festen kan
bryde ind i hverdagen som aftensolen,
der får fyrretræerne til at gløde. Vi kan
møde et magisk øjeblik midt i hverdagen,
bedst som vi troede, at festen var forbi.
Men heller ikke det magiske øjeblik varer ved, det er kun et glimt, vi ser, inden
hverdagen går videre igen. Kartoﬂerne
skal sættes over, uanset hvor smuk solnedgangen er.
Hverdag og fest væver sig ind og ud mellem hinanden. Begge er en nødvendig
del af livet, der skal både kartoﬂer og strålende solnedgange til, før livet er værd at
leve. Det er hverdagen, der fylder størstedelen af vores liv. Men festen er ikke
forbi, selv om gæsterne er gået og oprydningen venter. Miraklerne kan stadig ske
når vi mindst af alt venter det.

Meddelelser fra menighedsrådet
Kirkesyn
Kirkesyn er en årlig tilbagevendende begivenhed.
I Øls Hørby Døstrup Sogne holder vi fast i, at bygningsudvalg, formand, kirkeværge, bygningssagkyndig
og graver samlet tilser kirkerne og kirkegårdene. På
denne vandring tager vi stilling til vedligeholdelsesarbejde på kirkerne både udvendig og indvendig, og ser
på kirkegårdene og drøfter evt. nye tiltag, ændringer
og forbedringer.
I menighedsrådet vil vi gerne tage nogle gode beslutninger, på et godt og oplyst grundlag. Kirkesyn er
grundlaget for at lægge budget, så vi både kan sætte
nye ting i gang og holde den gode standard i kirker
og på kirkegårde. Også i dette arbejde gælder, at vi i
menighedsrådet sammen sætter retningen vi vil gå.
Elin Juul Hedegaard, formand

Et sidste hvilested
Det er nu muligt at få overblik over muligheder, priser og praktiske forhold i
forbindelse med gravsteder ved Øls, Hørby og Døstrup Kirker.
Karl Jørgen Ingversen, medlem af menighedsrådet og kirkeværge for Døstrup
Kirke, og graver Tove Møller ved Døstrup Kirke, har forfattet et lille værk, ”Et
sidste hvilested”, som nu udleveres til pårørende, der står over for en række
valg i forbindelse med begravelse eller bisættelse af deres nære.
Teksten kan også læses på vores hjemmeside, www.øls-hørby-døstrup.dk
Her kan man ligeledes se prislister og ordensreglementet for de tre kirkegårde.
Søren Østergaard, hjemmesideansvarlig

Flere p-pladser ved Hørby Kirke

Bevar og udbyg dit
lokalsamfund
I folkekirken finder du et demokrati, hvor menighedsrådet har
gode rammer til at lave kirke,
sætte aktiviteter igang - diakonalt
arbejde - og hvor arbejdsgruppen/menighedsrådet i meget høj
grad er selvstyrende. Sammen
med lokale foreninger og lokalråd
kan menighedsrådet måske være
med til at gøre netværksmaskerne mindre, så ﬂere kan finde et
sted eller en aktivitet de kan føle
sig hjemme i.
På Fyn er to kommuner og to
provstier ved at forsøge at udbygge samarbejdet for at styrke
lokalsamfundene. Her i Øls, Hørby, Døstrup sogne har foreninger,
lokalråd og menighedsråd indledt
et samarbejde, men vi kan forstærke samarbejdet. Netværksmaskerne kan blive mindre, når
menighedsråd, foreninger og
lokalråd tør træde nye stier sammen.
Stil op til menighedsrådsvalget
d. 13.9. og vær med til at præge
dit lokalsamfund, give kirken en
stemme, arbejde demokratisk og
lokal forankret.
Elin Juul Hedegaard, formand

Siden sidst
Plads til ﬂere biler og et smukkere område er resultatet af omlægningen af p-pladsen ud mod Kirkegårdsvej ved Hørby Kirke.
Af og til opstår der trængsel ved Hørby
Kirke, når mange forsøger at parkere
nær kirken. I ﬂere år har kirkens nabo
velvilligt ladet kirkegængere parkere på
et område ud mod Kirkegårdsvej.
Nu er dette grusbelagte areal blevet
forskønnet, og der er skabt rum for
ﬂere biler. Lejere på gården er Fonden
Odamsgård, og det er unge tilknyttet

Odamsgård, som i et beskæftigelsesprojekt har udført det praktiske arbejde,
mens Hørby Kirkes graver, Jens Kristensen, tegnede skitsen for den ny parkeringsplads. Menighedsrådet har givet et
mindre tilskud til materialer.
Søren Østergaard,
hjemmesideansvarlig

Døbte:
Laura Hyberts Rachlitz,
Frej Peters Hansen,
Willas Holmgård,

Øls
Hørby
Hørby

Viede:
Lone og Steen Birtø Steffensen, Hørby
Begravede:
Ernst Stenild Jensen,
Heino Hjortshøj Christensen,
Jens Ejgil Christensen,
Jørn Ladekarl,

Hørby
Hørby
Hørby
Døstrup
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Kirkekalenderen
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10.15

10.15 JPO

10.15

Hørby

10.15

9.00 JPO

19.30 Friluftsgudstjeneste
på sportspladsen

10.15

Brunch i forsamlingshuset

10.15 Jazzgudstjeneste.

Døstrup

DØSTRUP

Øls · Hørby · Døstrup
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Au

Sept.

Der er kirkekaffe efter alle
højmesser kl. 10.15

10.15
Konfirmandintroduktion

Vi skal selvfølgelig også have vores friluftsgudstjeneste på sportspladsen
i Døstrup som optakt til sankthansaften. Det bliver som altid d. 23. juni
kl. 19.30. 
atb

Det er blevet sommertid og dermed tid for to arrangementer, som er
blevet tradition i vores sogne. Det første er vores årlige jazzgudstjeneste i Døstrup kirke d. 12. juni kl. 10.15. Her vil guitarist Martin Granum
igen trylle med salmerne assisteret af to erfarne musikere på saxofon
og bas. Til jazzgudstjenesten hører en anden tradition, nemlig brunch
i forsamlingshuset. Således også i år, hvor man dog må undvære den
årlige beretning fra menighedsrådet, som er rykket til opstillingsmødet d.
13.9 jf. formandens notits s. 3.

Kommende arrangementer:

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 4.-24. juli. 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!

4. september 15. søn. e. trin.

						

14. søn. e. trin.			

28. august

10.15

13. søn. e. trin. 		

21. august

Konfirmanderne fra Øls, Hørby og Døstrup i 2016
Store Bededag
fredag d. 22. april
Hørby 9.00
Bageste række fra venstre:
Frederik Agerbo Højer, Jonas
Marchall, Magnus Kristensen
Forreste række fra venstre:
Mille Wie Højgaard, Maria Bolander
Højgaard, Frederik Højen Pedersen,
Thomas Guldhammer Birk

Døstrup 10.15
Bageste række fra venstre:
Victor Hosbond Sørensen, Jeppe Jul
Aldahl, Maria Louise Bech Hansen,
Emil Kragbæk Møller

Hørby 11.30
Bageste række fra venstre:
Mathias Haagen Laustsen, Frederik
Ringe Kristensen, Victor Balle
Andersen, Sine Leminen Lyngaa,
Jonas Mørk Christensen, Frederik
Haagen Laustsen
Forreste række fra venstre:
Julie West Isaksen, Kristian
Brauner Kjeldsen, Mille Bundgaard
Leth-Sørensen, Mads Ringe
Kristensen, Maria Blicher Kjellerup
Justesen, Maja Bøgh Rasmussen
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Fotograf: Peter Jepsen, PJ-Foto

Forreste række fra venstre:
Josefine Vandborg Nielsen, Kecia
Meier Andersen, Annika Johanne
Kallia Tommerup, Nikolaj Nielsen

Konfirmanderne fra Øls, Hørby og Døstrup i 2016
Søndag d. 24. april
Hørby 9.00
Bageste række fra venstre:
Patrick Damborg Clausen, Sofie
Løkkegaard Carstensen, Christine
Olivia Kjær Frederiksen, Laura Taagely
Kristensen, Tobias Krogh Kristensen
Forreste række fra venstre:
Marie Tranholm-Bjerg, Maria
Mikkelsen, Julie Andersson
Bundgaard, Marie Iversen, Signe
Troldahl Olesen, Cecilie Marie
Frandsen

Øls 10.15
Bageste række fra venstre:
Sigurd Fisker Olesen, Milan Skov
Herlevsen, Mark Piil Topholt
Forreste række fra venstre:
Morten Kjær Jørgensen, Cilje
Hornung Christensen, Silas
Toxværd-Larsen

Fotograf: Peter Jepsen, PJ-Foto

Hørby 11.30
Bageste række fra venstre:
Mathias Kvist Knudsen, Markus
Plaugborg Brandt Iversen, Mikkel
Bloch Bak, Jakob Tinmahan
Rasmussen
Forreste række fra venstre:
Sine Baandrup, Caroline Mosbæk
Johnsen, Lukas Elkjær Kristensen,
Helena Strøm Kallio Christensen
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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. august 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.

