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Reformationsjubilæum 2017

Øls · Hørby · Døstrup

v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

vide ifølge den store reformator. De latinske salmer blev skiftet ud med nye på
modersmålet, og Luther selv satte gang i
en salmeproduktion, der lagde kimen til
vor egen fornemme tradition med digtere som Brorson, Kingo, Grundtvig og
Ingemann. Også salmerne var en måde
at formidle kristendom på.
At det ikke står helt så godt til med kristendomskundskaberne, som man kunne håbe, fik jeg dog forleden et eksempel
på. I et antikprogram, som jeg så på TV,
havde en mand fundet en gammel bog,
som han mente måtte være en satanistisk bibel. Der stod nemlig ”nedfaret til
helvede”, og det, mente manden, måtte
være udtryk for den rene og skære satanisme. Havde han nu kunnet huske lidt af
sin kristne børnelærdom, ville han have
vidst, at ordene var en del af trosbekendelsen. I dag siger vi godt nok ”nedfaret
til dødsriget”, men betydningen er den
samme. Det har i hvert fald ikke noget
med satanisme at gøre.
I 1517 slog den tyske munk Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i
Wittenberg. Teserne indeholdt forslag til,
hvordan kirkens lære skulle korrigeres, så
den kom mere i overensstemmelse med
det, som Jesus oprindelig havde sagt og
ment. Sådan blev det dog ikke opfattet
hos paven i Rom. Paven så teserne som
et åbent angreb på kirkens lære, og en
hård kamp gik i gang mellem Luthers tilhængere og pavekirken i Rom. Reformationen var blevet skudt i gang.
Da krudtrøgen havde lagt sig mange år
efter, så man konturerne af en ny verdensorden: Landene i det sydlige Europa
var stadig under pavens åndelige herredømme. Men hele det nordlige Europa
havde skilt sig ud: Nordtyskland og de
skandinaviske lande var blevet lutheranere, hollænderne var blevet reformerte,
og englænderne gik som sædvanligt deres egne veje og skabte deres egen kirke,
den anglikanske.
Det var således lidt af en lavine, Luther
satte i gang. Hvis jeg skal sige med mine
egne ord, hvad Luther ønskede, så var
det at gøre kristendommen enkel og
nærværende for menigmand. Bibelen
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skulle oversættes til modersmålet, så
alle kunne forstå den. Hele den katolske kirkes komplicerede bodslære skulle
smides på lossepladsen. Der skulle ikke
længere sælges aﬂadsbreve eller relikvier.
Der skulle luges ud i kirkens struktur, klostrene skulle lukkes og paven og hans
kardinaler sendes på pension.
Jeg ved ikke helt, hvor godt det gik med
at rydde op i kirkens struktur. Vi kom
godt nok af med paven og kardinalerne,
men den dag i dag kan det folkekirkelige bureaukrati virke frygtindgydende for
mange. Ude i menighedsrådene kan det
ofte være svært at finde ud af, hvem der i
grunden bestemmer hvad. Men sådan er
det med bureaukrati, det har en tendens
til at vokse sig større og større, uanset
hvad man gør.
Så gik det straks bedre med at gøre kristendommen tilgængelig for alle. Luther
oversatte selv bibelen til tysk, og her i
Danmark fik vi Christian III’s danske bibel
allerede i 1550. Der blev sat ind med en
massiv pædagogisk indsats med undervisning i Dr. Martin Luthers lille katekismus, der indeholdt alle de vigtigste ting,
et kristent menneske havde brug for at

Der er altså fortsat behov for at oplyse om
kristendom. Men der er også god grund
til at fejre den begivenhed, der mere end
nogen anden har præget kristendommen
på dansk grund, nemlig reformationen.
Mariagerfjord kirkehøjskole har allerede
startet sin foredragsrække med fokus på
Luther, og til januar kommer der en stor
fælles Lutherfejring i Mariager kirke. Derudover kommer der et væld af store og
små begivenheder ude i sognene, som
er arrangeret af de lokale menigheder. Arrangementerne rækker fra foredrag over
jazzmusik til lagkagespisning.
Der vil blive fremstillet en fælles folder for
hele provstiet, hvor man kan få overblik
over de mange arrangementer i anledningen af reformationsjubilæet 2017.
Folderen vil blive lagt frem i kirker, i sognegårde, på biblioteker og mange andre
steder, hvor der kommer folk forbi. Jeg
vil også gerne opfordre dig til at holde
øje med dit sogns hjemmeside og med
dagspressen. Der skal nok være noget
for enhver smag. Med disse ord vil jeg
ønske jer alle et glædeligt reformationsjubilæum i 2017.
atb

Meddelelser fra menighedsrådet
Nyt fra menighedsrådet

Minikonﬁrmander

Menighedsrådsvalget blev aﬂyst, da
der kun var én liste, hvilket betyder,
at de opstillede kandidater alle kommer i det nye menighedsråd, som
konstituerer sig d. 24. november i
konfirmandstuen.
Samtidig med, at vi glæder os til at
komme igang med arbejdet i det nye
menighedsråd, så vil jeg
takke de afgående medlemmer for
den store og engagerede indsats,

Minikonfirmanderne fra Rosendalskolens 3A og 3B sluttede
forløbet af med et ﬂot luciaoptog 1. søndag i advent i Døstrup
kirke. Undervisningen for det nye
hold minikonfirmander fra C- og
D-klassen begynder d. 27. januar
og slutter med afslutningsgudstjeneste i én af vore kirker d. 30.
april. Undervisningen foregår som
sædvanlig i konfirmandstuen
Løgstørvej 71, og underviserne
er sognepræsten samt organist
Lene Rolighed Andersen. Der
vil blive sendt invitationer ud til
forældrene, men skriv gerne til
atb@km.dk, hvis du allerede nu
vil melde dit barn til minikonfirmand.
atb

som I har ydet i de mange år, I har
siddet i rådet.
Vi har gennem længere tid arbejdet
for at få opført et sognehus som en
tredje ﬂøj til præstegården. Hvis de
nødvendige tilladelser kommer i hus
til tiden, så skulle vi kunne påbegynde jordarbejdet til projekt sognehus
først i december.
Elin Juul Hedegaard

Siden sidst
Babysalmesang
Har du lyst til at få inspiration til synge og lege med dit nyfødte barn? Og har
du samtidig lyst til at møde andre nybagte forældre med deres børn? Så er
babysalmesang måske noget for dig. Vi starter op onsdag d. 11. januar og 12
uger frem. Tidspunktet er kl. 11.30, og vi er i Hørby kirke, Løgstørvej 84. Det er
musikpædagog Lotte Fønss, der står for løjerne. Ring til Lotte på tlf. 20820514
eller skriv på lotte.fons@gmail.com, hvis du har lyst til at være med.
atb

Strikkeklubben
Der er god tilslutning til strikkeklubben i konfirmandstuen, og der er
plads til ﬂere hver anden torsdag i
lige uger. Man møder bare op, og
kommer de gange hvor det passer
ind med andre aktiviteter. Det er
altid kl. 19.30 i præstegårdens konfirmandstue, Løgstørvej 71. Vi kan
også godt finde på at tage ud af huset for at hente inspiration: Torsdag
d. 3. november var strikkeklubben
således på studietur til Gaardbutique
Rosenlund i Sjørring. Mens vi fik lov
at sidde mellem en masse meget

lækkert garn og færdigstrikkede modeller, fortalte Margrethe Seiersen
om butikkens tilblivelse. Derudover
hørte vi om uldkvaliteter, garnkvaliteter, projekt Kuldsejlet af tekstilkunstner Sisse Fog Odgaard, Geilsk Mystery KAL Resume, nye strikkebøger
og så færdigstrikkede modeller med
anvisning af forskellige garnkvaliteter.
Vi havde også mulighed for at købe
færdig strikkede varer og selvfølgelig
mønstre og garner. En meget inspirerende aften.
Elin Juul Hedegaard

Døbte:
Anna Kull Glerup,
Carla Grønvad
Vestergaard Jensen,
Sofia Hestbech Andersen,
Merle Østergaard Hansen,
Viggo Stig Vishart,
August Juul Sørensen,
Ibi Alea Rosendal,
Jarl Fyllgraf Nørgaard,

Hørby
Hørby
Hørby
Hørby
Hørby
Hørby
Døstrup
Døstrup

Viede:
Christina Hestbech Andersen
og Kristian Hestbech Andersen, Hørby
Sasha Østergaard Hansen
og Marc Østergaard Hansen,
Hørby
Begravede:
Orla Baandrup,
Birthe Marie Cilleborg
Christensen,
Finn Dahl Nielsen,

Hørby
Hørby
Hørby
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2. søn. i advent

3. søn. i advent

4. december

11. december

2. juledag

Nytårsaften

26. december

31. december

15. januar

2. søn. e. helligtrekonger

1. søn. efter helligtrekonger

Juledag

25. december

8. januar.

Juleaften

24. december

22. december

21. december

20. december

18. december. 4. søn. i advent

15. december

1. søn. i advent

27. november

Dato

ØLS

m/ champagne og kransekage

16.00 Nytårsguds-tjeneste

16.00

Rosendalskolen, indskolingen

8.00-11.30 Juleafslutning med

10.15

Øls

HØRBY

Gudstjenesteliste for perioden december 2016 - februar 2017

Kirkekalenderen

Dec.

Jan.

15.00

med KFUM-spejderne

10.15 Nytårsparade

10.15 Kirkekor

13.00

vokalgruppen Tuned In

19.30 Koncert med

14.00 v. JPO

for ADHD-afdelingen

12.00 Julegudstjeneste

med Rosenhaven

9.30 og 10.30 Juleafslutning

med Hobro kirkekor

16.00 De 9 læsninger

Hørby

10.15

10.15 Kirkekor

14.00

med Wiegårdens børnehave

10.00 Julegudstjeneste

10.15

minikonfirmander fra 3A og 3B

10.15 Luciaoptog med

Døstrup

DØSTRUP
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10.15

10.15

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

Julen er en gammel hedensk fest for vintersolhverv. Gennem årtusinder
har man fejret det tidspunkt på året, hvor døgnet vender, og dagene igen
bliver længere. I den kristne tradition er det blevet Jesu fødsel, der markerer, at vi går mod lysere tider. Også halloween er en gammel hedensk
mærkedag. Oprindelig tændte man lys for at holde de dødes ånder borte.
I den kristne tradition er det blevet til allehelgen, hvor vi tænder lys for
de døde og læser deres navne højt i kirken. I børnenes halloween, som
holdes i Hørby kirke, indgår både folkelige og kristne traditioner. Børnene
klæder sig ud og går på spøgelsesvandring i Hørby. Men vi begynder og
slutter i kirken. Vi besøger kirkegården og finder inskriptioner på gravstenene, som bliver læst højt ved den afsluttende gudstjeneste. På billedet ser
du tre af de uhyggelige deltagere sammen med KFUM spejdernes mascot,
Vimmer. 
atb

Halloween i Hørby

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 11.-19. 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:

10.15

slagning i forsamlingshuset.

1. søn. i fasten

					

5. marts

Efter gudstj. er der tønde-

14.00 Fastelavns-gudstjeneste.

Fastelavn		

26. februar.

					

11.30 JPO

Seksagesima. ATB fri		

19. februar.

10.15 JPO		

Septuagesima. ATB fri

Sidste søn. efter helligtrekonger.			

12. februar.

5. februar.

10.15

10.15		

3. søn. e. helligtrekonger

4. søn. e. helligtrekonger		

22. januar

29. januar

Der er kirkekaffe efter alle
højmesser kl. 10.15

Mar. Febr.

Kommende arrangementer
D. 4. december 2. søndag
i advent kl. 16.00 i Hørby
kirke: De ni læsninger med
Hobro kirkekor
Vi glæder os over denne adventstradition, hvor vi får gæster
udefra i form af Hobro kirkekor,
der vil synge korsatser og sange,
som hører adventstiden til. Indimellem vil medlemmer af vor lokale menighed læse tekster fra bibelen, som
peger frem mod julen. Det er Birthe Langdahl, der medvirker som organist og
korleder, og sognepræst Anders Tranholm-Bjerg tager sig af liturgien.

D. 22. december kl. 19.30 i
Hørby kirke: Koncert med
vokalensemblet Tuned In
Tuned In er nok det mindste kor,
vi nogensinde har haft besøg af
her i pastoratet. Det består af blot
otte velsyngende kvinder, som
har påtaget sig opgaven med at
fylde Hørby kirke med sprøde
juletoner. Repertoiret spænder
fra pop over rock til folkeviser, og
musikken bliver ofte krydret med
smukke solistiske indslag. Det bliver et brag af en koncert – og så
er den oven i købet gratis.

D. 8. januar kl. 10.15 i Hørby
kirke: Nytårsparade med spejderne fra Rosendahl KFUM
I efteråret havde vi glæde af spejdernes indsats ved BUSK-gudstjenesten, hvor konfirmanderne
også medvirkede. Vi holder vores
gode samarbejde med spejderne
i hævd med denne nytårsparade,
hvor der vil være fanevagt, som sig
hør og bør ved en sådan lejlighed.

6

D. 31. december kl. 16.00 i
Øls kirke: Nytårsaftensgudstjeneste med champagne og
kransekage
Der er ikke altergang ved denne
gudstjeneste. Til gengæld serveres
der champagne og kransekage efter gudstjenesten på denne årets
sidste dag. Med denne gudstjeneste vil vi gerne sige tak for året der
gik, og ønske alt godt for det nye
år, hvor vi jo blandt andet skal fejre
500 året for reformationen.

D. 21. januar kl. 10.00 i Hobro kirkecenter: Mariagerfjord Kirkehøjskole
Kl. 10.00: Foredrag v. ass. professor Carsten Bach-Nielsen,
Aarhus Universitet: Reformationen og kunsten
Kl. 12.30: Uddrag af spillefilmen
”Luther” fra 2003 med Joseph
Fiennes i hovedrollen
Entré: Kr. 50,-

D. 29. januar kl. 19:30 i
Mariager kirke: Luther - hans
salmer og betydning for
kirkemusikken
Det er reformationsår, og med
det er der fokus på såvel teologi
som musikken, der fulgte som
følge af reformationen. Ved dette
fællesarrangement for Hobro-Mariager provsti vil der være fokus
på musik, som ikke havde kunnet
eksistere uden reformationens
ændrede fokus også på musikken. Coro Misto under ledelse af
Søren Birch står for den professionelle del af arrangementet ved
bl.a. at synge Bachs motet
”Jesu meine Freude”, som er
skrevet over salmen, vi på dansk
kender som”Gud skal alting
mage”.
Desforuden præsenteres et par
af Luthers salmer, som de været
sunget originalt, hvilket er anderledes, end vi synger salmer i
dag. Korleder Søren Birch vil også
dirigere hele forsamlingen når vi
i fællesskab synger nogle af verdens første salmer.
Arrangementet er gratis.

D. 26. februar kl. 14.00 i
Hørby kirke: Fastelavnsgudstjeneste
Til denne gudstjeneste opfordres
alle børn, og også gerne deres
forældre, til at møde udklædt.
Vi skal nemlig i Hørby forsamlingshus bagefter og slå katten af
tønden. Her kan man også købe
kaffe, saftevand og kage. Efter
tøndeslagningen er der præmier
til de bedst udklædte. Det er borgerforeningen, forsamlingshuset
og kirken i Hørby, der sammen
står for arrangementet.

Dagens tilbud: Medlemskort til Guds rige

Kirkegængere fik medlemskort til Guds rige. Nogle modtog et bronzemedlemskab,
andre var endnu heldigere…
Kirkegængerne blev mødt med et godt
tilbud ved indgangen til Hørby Kirke søndag 30. oktober. Her delte unge gavmildt
ud af medlemskort til Guds rige. Nogle
modtog et bronzemedlemskab, de mere
heldige stod pludselig med et sølv- eller
guldmedlemskort.
Der var skruet op for alternative virkemidler ved gudstjeneste i Hørby Kirke
denne søndag. Der var tale om en BUSKgudstjeneste - Børn, Unge, Sogn og Kirke
- med konfirmanderne og KFUM-spejderne som idérige aktører.
Temaet var penge, som konfirmanderne
havde arbejdet med i undervisningen hos
sognepræst Anders Tranholm-Bjerg. Budskaberne blev bygget op om dagens tekst
fra Markus Evangeliet, hvor Jesus sidder
i tempelgården og betragter, hvordan de

rige kommer med store pengedonationer til tempel, mens en fattig enke giver
en ussel mønt. (Mark 12,38-44)
Væggene i Hørby Kirke var pyntet med
plakater, der provokerende udfordrede
temaet og reklamerede med slagtilbud
som vejen til Guds rige. Sognepræst
Anders Tranholm-Bjerg filosoferede i sin
prædiken over teksten og de unges arbejde med emnet. Penge er ikke alt, og
det er gratis at blive en del af Guds rige.
Ja, faktisk får man betaling i form af kærlighed, når man er en del af Guds rige.
I dagens anledning stod konfirmanderne
for at læse indgangsbøn og udgangsbøn, ligesom de læste dagens tekster.
Desuden opførte de en sang i kanon,
og præsenterede menigheden for deres
overvejelser om, hvad man kan købe for

Hørby Kirke var helt fyldt ved ungdomsgudstjenesten 30. oktober.

De unge stod for læsning af indgangsog udgangsbøn samt dagens tekster.
Her Jeppe Gass Christiansen.
penge, og ikke mindst, hvad man ikke
kan købe for penge…
Kirkekoret deltog i gudstjenesten, som
også fik en anderledes tone, fordi der
udelukkende blev sunget salmer fra
Øls-Hørby-Døstrup Sognes nyindkøbte
salmebogstillæg, ”100 salmer”. Faktisk
var det første gang, at den nye samling af
salmer blev taget i brug ved en gudstjeneste i pastoratet.
Tekst og foto: Søren Østergaard

Konfirmanderne sang kanon.
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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

Døstrup sogn:

Graver og kirketjener:
Jens Tinglev Kristensen
Stubberhøjvej 3, St. Brøndum,
9520 Skørping
Tlf. 23 37 77 09
hoerbykirke@gmail.com

Graver og kirketjener:
Tove Møller
Viborgvej 50, St. Binderup, 9600 Aars
Tlf. 51 95 74 31
doestrupkirke@hotmail.dk

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:

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

Navnet ukendt
v. redaktionens slutning

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:
Helle Hjorthøj, Hohøje 34,
tlf. 27172763

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 2017.
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.

