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Maleren bag altertavlen i Hørby
I efterårsferien blev jeg kontaktet af en
kunsthandler fra København, Therese
Bülow Bonfils. Hun er indehaver af firmaet Bülow Arts, som specialiserer sig i
oliemalerier fra det 19. og 20. århundrede af primært danske og skandinaviske
kunstnere. Therese var kommet i besiddelse af en skitse til vores julealtertavle
i Hørby kirke, som er malet af Rudolf
Rud-Petersen. Inden han malede selve
tavlen, lavede han en skitse i oliemaling
på lærred. Lærredet lyser op med sine
klare farver, og billedet er i det hele taget
utrolig velbevaret. Som kunsthandleren fortalte mig: Man bliver glad af at se på det.
Nu kan I andre så få del i glæden, eftersom billedet pryder både forsiden og
s. 2 i nærværende udgave af kirkebladet.
Det er altså skitsen og ikke selve altertavlen, I ser, selv om det kan være svært at
se forskel. Hvem var han så, den maler
som var mester for dette værk? Rudolf
Siegfred Rud-Petersen, som hans fulde
navn lyder, er født i Sundby, København,
i 1870. Han blev udlært malersvend i
1890, gik på teknisk Skole og blev herefter optaget på Kunstakademiet. Uddannelsen blev suppleret med studier på
Zahrtmanns skole.
Rud-Petersens karriere har stået
noget i skyggen af Joakim Skovgaard,
som han hjalp med at udsmykke Viborg
Domkirke. Alterbilledet i Hørby kirke bærer da også tydeligt præg af Skovgaards
stil: Enkelheden i opbygningen og personernes lidt kantede, næsten statueagtige karakter. Samarbejdet med Joakim
Skovgaard førte til flere rejser til Holland,
Sverige, Frankrig og Tyskland. Rud-Petersen rejste desuden til Italien, hvor han i
flere omgange studerede den specielle
encausto-teknik, voksmaleriet, hos italieneren Tito Venturini. Han blev selv lidt
af en ekspert på området og udgav en
bog om denne specielle teknik i 1935.
Rud-Petersens altertavler kan beses
i flere jyske kirker: ”Den store nadver” i
Aars kirke, ”Den fortabte søn” i Tjele samt
”Emmaus” i Hornum ved Hedensted.
Hans største opgave var et freskomaleri
til Grundtvigs hus af ikke mindre end 77
legemsstore figurer iklædt nationaldrag-
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ter. Herudover lavede han en del mindre arbejder inden for forskellige genrer
såsom illustrationer, bogtryk, raderinger,
keramik. Hertil kom oliemaleriet, som
han dyrkede flittigt. Rud-Petersen blev
lærer på teknisk skole i København. Han
døde i 1961 og ligger begravet på Solbjerg Parkkirkegård på Frederiksberg.
Rud-Petersen var knap 80 år gammel, da han malede alterbilledet til
Hørby kirke i forbindelse med kirkens
restaurering i 1950. Det er altså en gammel mands værk, vi ser. Men man mærker ikke alderdommens spor på billedet.
Det er tidløst i al sin enkelhed, personerne står der bare og lyser med deres
klare farver. Klarest stråler midterfeltet
med den hellige familie, Jesus og hans
forældre. Josef og Maria er klædt i lyse
klæder og har glorier på hovedet. Hyrderne står i lidt mere dunkel belysning
ude i siden. Men det er alligevel, som
om stråleglansen fra Jesusbarnet også
skinner på dem.

Jesus er et meget usædvanligt
spædbarn, han sidder oprejst og troner
med udbredte arme, som om han ejer
hele verden. Det er en symbolsk, og ikke
en realistisk skildring, maleren her giver.
Maleren viser os ikke, hvordan et nyfødt
barn ser ud, men han fortæller om den
betydning, som Jesusbarnet har: Det lille
myr, som kom til verden i en stald i Betlehem, og som ser ud af så lidt, er mægtigere end alle andre kræfter på jorden.
Det er kærlighedens magt, han bringer
med sig, den kærlighed som stråler fra
Gud gennem Jesusbarnet ud til alle
mennesker julenat.
Det er en god prædiken, som maleren giver os med det billede, bedre end
det kan siges fra en prædikestol. Det
tronende spædbarn, som breder sine
arme ud i en herskergestus, fortæller om
julens dybe hemmelighed: At kærlighedens magt altid er større end herskernes
og tyrannernes magt.
atb

Nyt fra menighedsrådet

v. formand Elin Juul Hedegaard

Vores nye sognehus er et godt sted at være. Der er nu plantet hække og gjort klar til cykelparkering, blot mangler cykelstativet,
for enden af p-pladsen.Vi glæder os til at byde beboere i vore tre sogne indenfor til indvielse af sognehuset, som finder sted
d. 21. januar. I Døstrup Kirke bliver juletræet pyntet af børnene fra Døstrup børnehus.Vi glæder os over, at børnene vil lave
julepynt til kirken. Ved Øls kirke arbejder vi på, at få lavet en oplagsplads til graverens materialer, som forskellig grus og jord.
Samtidig har vi fået lavet aftale med kirkens nabo om, at gøre tilkørselsvejen til p-plads og oplagsplads lidt bredere, så en
lastbil kan køre materialer derop.
Igen i år er der mange juleafslutninger for børnehaver og skoler i Døstrup og Hørby kirker.

Meddelelser fra lokale foreninger
Døstrup Børnehus - naturligvis

D. 1. august 2017 havde vi, en gruppe initiativtagere, den store glæde at slå
dørene op for en privatinstitution i Døstrup. Et projekt der har været forsøgt
et par gange før, efter at kommunen lukkede den kommunale børnehave i
2014. Tredje gang er lykkens gang, så nu er den i gang. Denne gang er den et
børnehus med både vuggestue og børnehave.
Allerede i november 2016 startede projektet. Lejeren sagde op, og så var
muligheden for igen at prøve. Jeg kendte Amalie Kastberg, og hun var næsten
færdig med pædagoguddannelsen. Hun havde givet udtryk for, at hun gerne
ville prøve privatinstitution. Hun var frisk på idéen, og fik hurtigt kontakt til Helle
Rosendahl, som tidligere har været ansat i Døstrup Børnehave, og brændte
ligeså meget for idéen.
Så var vi i gang. Vi havde stiftende generelforsamling i maj, hvor der kom
en kommende forældregruppe/bestyrelse med. Så blev der ellers brugt mange frivillige timer fra mange mennesker hen over sommerferien for at blive klar
til åbningen d. 1. august.
Børnehuset lægger vægt på meget udeliv, med brug af naturen i nærområdet, samt nærvær og tryghed i en mindre institution med fast uddannet
personale. Vuggestuen på 10 pladser er på vej til at være fyldt allerede til
februar 2018. Pt er der 15 børn i institutionen, hvoraf nogle kommer længere
væk fra, end lokalområdet.
Børnehuset giver liv i byen, og er ligeledes en spirekasse for idrætsforeningen, og ligeledes give et sammenhold om byfest og sankthans m.m. Dermed
håber vi at Børnehuset kan blive til glæde for hele Døstrup og omegn og ikke
kun forældre og småbørn.
Dorthe Hansen, Døstrup

Aktiviteter
Babysalmesang starter op torsdag d. 11/1 2018 kl. 11.45-12.30
i Hørby kirke. Hvis du har lyst til at
få en god musikalsk legeoplevelse
med dit barn, så meld dig til hos
musikpædagog Lotte Fønss på
lotte@fons.dk
Strikkeklubben mødes i vores ny
sognegård torsdage i ulige uger kl.
19.30. Næste gang er d. 7. december. Man behøver ikke at melde sig
til på forhånd. .
Information fra centerrådet
i Døstrup v. Rita Hansen:
Døstrup ældrecenter vil blive sat til salg;
men så længe det ikke er solgt, forsætter
aktiviteterne, som beskrevet i aktivitetskalenderen i sidste kirkeblad (Nr. 4). Vi
ser frem til en forsat god sæson, med
stort fremmøde.
Med venlig hilsen Centerrådet.

Siden sidst
Døbte:
Anne Nyholm Lise Haurits Nielsen, Øls
Hjalte Kjeldberg Sørensen,
Øls
Filucca Theilgaard Lodall,
Hørby
Olivia Bjørk Haurits Lykke,
Hørby
Mira Lizette Theresia Hansen,
Hørby
Alberte Neergaard Brejner,
Hørby
Tossaporn Sae-Tang,
Døstrup
Viede:
Janni Kristine Støvring Hansen
og Brian Støvring Hansen,
Hørby
Begravede/ bisatte:
Ejgil Højen Christensen,
Hørby
Birgit Pedersen,
Hørby
Karl Vestergård Andersen,
Hørby
Birgitte Thyrrestrup,
Døstrup
Tomas Thomsen,
Døstrup
Jens Peter Lund,
Døstrup
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2. søn. i advent

10. december

Septuagesima

28. januar

Seksagesima

3. søn. e. helligtrekonger

4. februar.

2. søn. e. helligtrekonger

14. januar

1. søn. efter helligtrekonger

21. januar

7. januar.

31. december. Nytårsaften

26. december. 2. juledag

25. december. Juledag

24. december. Juleaften

21. december

20. december

17. december. 3. søn. i advent

14. december

1. søn. i advent

3. december

Dato

ØLS

10.15

10.15

10.15 Kirkekoret medvirker

14.00

10.15

Øls

HØRBY

Gudstjenesteliste for perioden december 2017 - februar 2018

Kirkekalenderen

Dec.

Jan.

15.00

13.00 Fastelavnsgudstjeneste

12.00 Indvielse af sognegården

10.15 Festgudstjeneste

11.30 Dåbsgudstjeneste

med champagne og kransekage

16.00 Nytårsgudstjeneste

13.00

afslutning med Rosendalskolen

8.00-11.00 Jule-

for ADHD-afdelingen

12.00 Julegudstjeneste

Juleafslutning med Rosenhaven

9.30 og 10.30

Luciaoptog v. minikonfirmanderne

10.15 Kirkekoret medvirker.

Hørby

10.15

med KFUM-spejderne

10.15 Nytårsparade

10.15 Kirkekoret medvirker

16.00

Wiegårdens børnehave

10.00 Juleafslutning med

10.15 JPO

med Hobro kirkekor

16.00 De ni læsninger

Døstrup

DØSTRUP

Øls · Hørby · Døstrup

KIRKEBLADET

Febr.

2. søn. i fasten			

25. februar.

4. marts

10.15		

10.15 Afslutning med
minikonfirmanderne fra 3B

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

I anledning af 500-året for reformationen blev der holdt festgudstjeneste i Øls kirke med efterfølgende fællesspisning i Hørby forsamlingshus. Ved gudstjenesten medvirkede både Hobro Bykor og vores
eget kirkekor. De to kor sang både sammen og hver for sig og bidrog
dermed til at skabe en festlig gudstjeneste for os alle. Tusind tak til
begge kor for en flot indsats.
Reformationsgudstjenesten var afslutningen på vores lille andel af
dette års reformationsfejring. Har man ikke fået nok af Luther, kan
man komme til foredrag i Mariagerfjord Kirkehøjskole d. 20. januar
kl. 10.00, hvor lektor Bo Holm taler over temaet: Luthersk oven i
hovedet. Se listen over arrangementer s. 6.

Reformationsjubilæum

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 16.-17. december samt d. 10.-18. februar. Mandag er fast fridag. I sognepræstens
fravær kontaktes provst Jørgen Egebjerg Pontoppidan på tlf. 98546068 eller e-mail jpo@km.dk

Præstens ferier og fridage:

3. søn. i fasten

						

10.15 JPO

1. søn. i fasten		

18. februar

lingshuset efter gudstjenesten

14.00 JPO		

						

Fastelavn.

for børn. Fællesspisning i forsam-

						

11. februar.

17.00 Kyndelmissegudstjeneste

i forsamlingshuset

6. februar				

med efterfølgende tøndeslagning

					

					

JPO: Provst Jørgen Egebjerg
Pontoppidan
Der serveres kirkekaffe efter alle
højmesser 10.15

Mar.

Kommende arrangementer
D. 7. januar
kl. 10.15
i Døstrup kirke:

D. 3. december
1. søndag i advent
kl. 16.00
i Døstrup kirke:
De ni læsninger med Hobro Kirkekor under ledelse af organist Birthe
Langdahl. Vi synger julen ind med
denne musikgudstjeneste, hvor
teksterne læses af medlemmer
af menigheden. Der bliver også
lejlighed til at synge med på nogle
af vore kendte adventssalmer.
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg
medvirker som liturg.

Nytårsparade med spejderne
fra Rosendal KFUM.

D. 31. december
kl. 16.00
i Hørby kirke:
Nytårsaftensgudstjeneste med
champagne og kransekage.

D. 20. januar
kl. 10.00
i Hobro Kirkecenter:
Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Foredrag v. lektor Bo Holm,
Århus universitet: Luthersk oven i
hovedet. Om reformationens betydning for vores måde at tænke
på. Efter frokostpausen vises
der en kortfilm om den danske
reformator, Hans Tausen.

D. 21. januar kl. 10.15 i Hørby kirke:
FESTGUDSTJENESTE
Efter gudstjenesten er der indvielse af
vores nye sognegård kl. 12.00-15.00
Program:
12.00: Velkomst v. formand Elin Juul Hedegaard.
Der serveres snitter, øl, vin og vand.
13.00 Taler
13.30 Kaffe
14.00 Koncert med elever fra Mariagerfjord Kulturskole
14.30 Koncert med ØHD kirkekor
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D. 4. februar
kl. 13.00
i Hørby kirke:
Fastelavnsgudstjeneste med
efterfølgende tøndeslagning i
forsamlingshuset.

D. 6. februar
kl. 17.00
i Døstrup kirke:
Kyndelmissegudstjeneste for
børn med efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset.

Grandækning på pastoratets kirkegårde
Af Jenny Lyngaa.
September 2017 udsendte ”Folkekirkens
Arbejdsmiljøråd” et nyhedsbrev omhandlende nye retningslinier for grandækning
af gravsteder på kirkegårde:
”Grandækning i den
kommende sæson
Den kommende sæson for grandækning står snart for dren, og bør være
et vigtigt opmærksomhedspunkt på de
folkekirkelige arbejdspladser, da meget
af dette arbejde foregår i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, fx længerevarende
knæliggende, hugsiddende og ensidigt
belastende arbejde. Arbejdsstillingerne
kan medføre nedslidningsskader især
på knæ, ryg og nakke på både kort og
lang sigt.
Hvis jeres arbejde med grandækning løber over en længere periode end 4 uger,
vil Arbejdstilsynet være ekstra opmærksomme på, om arbejdet planlægges
og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for, at undgå
uhensigtsmæssig ergonomisk belastning
af medarbejderne. Det betyder, at det
knæliggende arbejde i forbindelse med
grandækning skal begrænses så meget
som muligt.
Klip fra Nyhedsbrev september 2017.”
På Døstrup kirkegård bruger graver Tove
Møller mere end 4 uger på at grandække
ca. 80 gravsteder i forskellige størrelser.
På Hørby kirkegård bruger graver Jens
Tinglev mere end 4 uger på at grandække ca. 100 gravsteder i forskellige størrelser.

Tove Møller tænker på alle de gravsteder, hun skal have grandækket.
På Øls kirkegård har graver Ivan Andersen
22 gravsteder i forskellige størrelser, der
skal grandækkes.
Som følge ovenstående skrivelse er der
til kirkegårdene indkøbt grønt plastnet.
Dette klippes til i passende størrelser,
hvorpå graveren arrangerer pyntningen.
Selv om grangrenene sættes fast i nettet,
bliver det ikke dyrere at få grandækket på
denne måde.

Graver Tove Møller gør opmærksom på,
at det har været et meget mildt efterår
i år. Dette gør, at grangrenene let taber
nålene, idet de ikke har fået nogen frost
af betydning.

Nogle gravsteder bliver dog stadig grandækket på den gamle måde, hvor graveren er knæliggende, enten pga. gravstedets udformning, eller et ønske om en
speciel grandækning.

Her er hun i gang med at sætte gran
fast i nettet.
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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

Hørby sogn:

Graver og kirketjener:
Jens Tinglev Kristensen,
Egeholmsvej 3
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
FDF-kredsleder:
Rasmus Pihl Andersen, Hybenvej 1, 9500 Hobro,
tlf. 22262623
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.
Stof til næste kirkeblad:
Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirkeblad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. e-mail.
Deadline: d. 1. februar 2018.
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.

8

Kontaktperson:
Anders Tranholm-Bjerg,
Løgstørvej 71, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 00 34
atb@km.dk

Døstrup sogn:
Kirkeværge
Rita Serup Hansen,
Svinget 10A, Døstrup, 9500 Hobro
Tlf. 98 55 70 79/ 21 26 82 73
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
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.
www.sogn.dk
Her står oplysninger på alle sogne i hele Danmark
med navn og adresse på præst, kirkepersonale og
menighedsrødder.
www.religion.dk
Kristeligt Dagblads hjemmeside hvor man kan læse
artikler om tro, religion og etik samt deltage i religionsdebatten.
www.folkekirken.dk
Den Danske Folkekirkes officielle hjemmeside, hvor
du kan bl.a. finde oplysninger om kirkelige handlinger samt nyheder om Folkekirken.
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.

