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Er glasset halvt tomt eller halvt 
fyldt? Det er et af den slags spørgs-
mål, som aldrig kan besvares. For 
svaret afhænger altid af, hvem man 
spørger. Spørger man pessimisten, 
vil han svare: Halvt tomt. Spørger 
man optimisten, vil han svare: 
Halvt fyldt. Digteren Benny An-
dersen indleder sin kendte forårs-
salme således: »Det er forår, alting 
klippes ned«. Her er det pessimi-
sten, der taler. For man skal da væ-
re pessimist for ikke at kunne glæ-
des over foråret. Det er jo tiden, 
hvor træerne springer ud, og vin-
tergæk, krokus og erantis spirer 
frem i haven akkompagneret af 
fuglenes sang. Hvem kan ikke glæ-
de sig over det? Svar: Pessimisten. 

Digteren Holger Lissner, som også 
er præst, har lavet et mod-digt til 
Benny Andersens for-
årssang. Den begyn-
der sådan her: »Det er 
påske, alting springer 
ud«. Det er optimi-
stens svar på pessimi-
stens deprimerende 
livssyn. Hvor Benny Andersen – 
drillende – vender det hele på ho-
vedet og kun ser de negative sider 

af foråret, så insisterer Holger Lis-
sner på de positive sider. Ikke på alt 
det, der klippes ned, men på alt det, 
der vokser og gror.

Hvad er det, der afgør, om man bli-
ver pessimist eller optimist? For 
Lissners vedkommende er der in-

gen tvivl: Han hen-
ter sin optimisme 
fra budskabet om 
Jesu opstandelse fra 
de døde påskedag. 
Man hører det alle-
rede fra begyndel-

sen: »Det er påske, alting springer 
ud«. Foråret er påskens tid. Og hør 
bare omkvædet: »Og når Gud gir liv 

og gør det underfuldt og grønt, bliver 
det påske og opstandelse og skønt«. 
Set i lyset af påskens budskab bliver 
foråret et tegn på Guds livgivende 
kræfter. De gule erantis, der spirer 
op af jorden mellem vinterens is og 
sne, bærer budskab om Jesus, der 
besejrede djævelens magt og rejste 
sig fra de døde påskedag.

Jeg er gået på jagt i præstegårdsha-
ven for at finde spor af de gule på-
skebebudere, og resultatet kan I se 
her på siden. 

Glædelig påske!

Sognepræst  
Anders Tranholm-Bjerg

Det er påske...

Nyt kirkeblad
Kære læser! Som du nok vil have bemærket, har kirkebladet skiftet 
udseende. Det skyldes, at vi har allieret os med Videbæk Bogtryk-

keri, som har stor erfaring med trykning og distri-
bution af kirkeblade. 

Vi håber, at det nye kirkeblad vil leve op til jeres 
forventninger, både hvad angår indhold og layout. 

En anden ændring er, at bladet fremover vil blive 
husstandsomdelt, hvor det før blev bragt ud sam-
men med Hobro Avis. 

Ris og ros modtages gerne på atb@km.dk. 
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Set i lyset af påskens 
budskab bliver for- 
året et tegn på Guds 
livgivende kræfter

❞

Præstens  
ferier og fridage 

Sognepræst Anders 
Tranholm-Bjerg holder fri 

d. 30. maj - d. 2. juni. 
Præstens faste fridag  

er mandag. 
I præstens fravær  
henvises til provst  

Jørgen E. Pontoppidan, 
Hvornum,  

tlf. 98 54 60 68,  
e-mail: jpo@km.dk
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Strikkeklub
Husk, at der er strikkeklub i konfirmandstuen 
hver anden torsdag i ulige uger kl. 19.30. 
Kom, som du er, og tag dit  
strikketøj med. Der serveres  
kaffe og kage hver gang. 
Næste gang er d. 11. marts. 

Fastelavn i Hørby
Søndag d. 3. marts kl. 13.00

Vi begynder med en børnevenlig gudstjeneste i 
Hørby Kirke kl. 13.00. Herefter går vi i Hørby 
Forsamlingshus, hvor borgerforeningen og for-
samlingshuset i fællesskab har arrangeret tønde-
slagning. Der uddeles priser for bedste og mest 
fantasifulde udklædning. 

Minikonfirmander
Minikonfirmanderne fra Rosendalskolens 3D starter 
op d. 15. marts. De vil modtage en personlig indby-
delse fra præsten, når tiden nærmer sig. 

Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag d. 23. marts kl. 10.00  

i Hobro Kirkecenter
10.00  Foredrag v. dr. theol. Kaj Mogensen:  

»Livet – det dejligste eventyr«.  
Kristendommen i H. C. Andersens 
forfatterskab.

12.30  Lektor Ole Bent Larsen læser  
H. C. Andersen-eventyr

13.30 Generalforsamling
Pris kr. 50,-.

Hæklenørderier - 
også for begyndere

Foredrag og hækleaften med Karen Klarbæk 
torsdag d. 7. marts kl. 19.00-21.00

Efter en fortælling om Karens Klarbæks univers 
af hækling og garn er det muligt at prøve teknik-
ker eller hækle produkter med kyndig vejled-
ning og gode fif. Du kan måske lære nyt, eller 
bare have en hyggelig hækleaften.
Garn og hæklenål kan medbringes eller købes på 
aftenen. Karen Klarbæk har efter 10 år som hæk-
leblogger også lavet sit eget garn-brand, der byg-
ger på den bedste kvalitet til prisen og 71 farver 
i tætte skalaer. 

Der udbydes maks. 35 billetter og prisen er 95 
kr. for foredrag/workshop og kaffe med brød. 
Billetter købes hos Jette Søndergård på SMS eller 
tlf. 29 76 07 52 – efter først til mølle princippet.

HØRBY FORSAMLINGSHUS

Gratis kirkebil
Kirkebil kan bestilles dagen før til alle de annon-
cerede 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.
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Døstrup Ældrecenter
v. Jenny Lyngaa, tlf. 40 36 18 52. Mandage kl. 
14.00, hvis intet andet er angivet. Kaffe a 15 kr.

 Marts

04. Gavespil

11.  Ann Dorte Munkholm kommer med en 
familiefortælling og vil endvidere berette 
om sit arbejde som formand i Mariager 
Fjord for SOS børnebyerne.

18.  Tøj og sko. Fremvisning af forårets  
og sommerens nyheder.

25.  Knud Erik Høgh fortæller  
om Nørlund Slot m.v. 

 April

01. Gavespil

08.  Poul Arnbak (tidligere præst i Oue og 
Valsgaard) fortæller den gode histories      
muligheder. Bl.a. historier fra Mariager 
Fjord.

15.  Lone Sondrup: Fra bypige til landmand. 
Lone vil også fortælle om sit aktive liv  
i flere organisationer.

29.  Afslutning på sæsonen kl. 17.00. 
Spisning a 140 kr. Underholdning ved  
Leif Tolborg. Tilmelding på tlf. 20 13 68 42 
senest den 16. april.

 Med venlig hilsen Centerrådet

Pårørendeaften i Sognehuset
Den Oscarvindende kortfilm Helium samt et oplæg  
af sognepræst Anders Tranholm-Bjerg danner optakt 
til en debataften om at være pårørende til syge og  
døende. 
Det foregår torsdag d. 14. marts kl. 19.00.
Vi lægger op til en snak om at være tæt på – eller knap 
så tæt på – syge eller døende, unge som gamle. 
Hvordan indlede samtalen? Tør jeg spørge? Er jeg tæt 
nok på til at spørge til sygdom og død? Vil den efter-
ladte helst undgå at blive spurgt? 
Vi ser frem til en spændende og tankevækkende aften.

Hvordan griber man samtalen an?

Sogneindsamling
Søndag d. 10. marts

Konfirmanderne samler ind igen i år, hvor te-
maet for sogneindsamlingen er: »Hvordan hjæl-
per vi de mennesker, som er ramt af klodens kli-
maforandringer?«
Tag godt imod de unge mennesker, når de ringer 
på din dør. Eller giv dit bidrag direkte til Folke-
kirkens Nødhjælp på mobile pay 7-9-13. 

Tag godt imod 
konfirmanderne, 
når de samler ind.
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Koncert med 
kammerkoret Coro Misto 

Mandag d. 8. april. kl. 19.30 i Døstrup Kirke
Som optakt til påsken har vi glæden af at kunne 
præsentere kammerkoret Coro Misto fra Ålborg 
under ledelse af dirigent Søren Birch. 
Koret har gennem mange år været et fyrtårn i det 
nordjyske musikmiljø og kan skrive flere priser og 

CD-udgivelser på CV’et. Seneste udgivelse er CD’en 
»Stemninger« med årstidssange fra de nordiske 
lande. 
Koncerten vil byde på kendt såvel som ukendt kor-
musik i en skønsom blanding. 

Familiegudstjeneste med fællesspisning 
Tirsdag d. 9. april kl. 17.00 i Hørby Forsamlingshus

Vi sætter fokus på påsken i denne børnevenlige gudstjeneste med efterfølgende spisning  
i forsamlingshuset. Pris for spisning: Voksne kr. 25, børn kr. 10.

Fællesspisning 
skærtorsdag
Torsdag d. 18. april i Hørby

Skærtorsdag holdt Jesus det sidste måltid med 
sine disciple. Derfor vil vi også samles denne dag 
og spise et måltid mad med hinanden.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 17.00, 
hvorefter vi går i forsamlingshuset og spiser. 
Deltagelse er gratis.

Billedgudstjeneste 
langfredag

Fredag d. 19. april kl. 19.00 i Øls Kirke
Jesu lidelse og død har været et yn-
det motiv for mange store kunstne-
re gennem historien. 
Ved denne gudstjeneste vil vi lade 
kunsternes værker være vores guide 
til langfredags begivenheder.
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Sæt fokus på familiens trivsel i foråret 

Få en forældreven 
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen.  
Kontakt koordinatoren 

For skilte  

For forældre 

For forældre 

For par 

www.folkekirkensfamiliestotte.dk  

Kontakt koordinator Lone Bøgh, tlf. 24 76 17 91, mail loboe@km.dk eller til-
meld dig på hjemmesiden 

Vejen videre efter skilsmisse 

Redskaber til en god hverdag for dig og dine børn efter skils-
missen. 
3 tirsdage d. 4.6., 11.6. og 25.6. kl. 17-21 + opfølgning 
(Hadsund) 

Sunde skærmvaner i familien 
Viden og redskaber til at skabe gode skærmvaner 
3 aftener d. 7.2., 28.2. og 21.3.  
kl. 18.30-21 + frivillig opfølgning (Hørby) 

Plej jeres parforhold 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn.  
3 mandage d. 11.3, 18.3. og 25.6 kl. 17-21 + opfølgning 
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Konfirmationer 2019
Hørby Kirke - bededag d. 17. maj kl. 9.30 
Konfirmander fra Hørby sogn fra A-klassen  
•  Marcus Holmberg Sloth Albrechtsen
•  Laura Dahl Bertelsen  
•  Bertram Dige Baagø  
•  Jonas Christiansen   
•  Niels Pedersen Farreny
•  Lærke West Isaksen  
•  Sebastian Klok Jensen  
•  Magnus Andie Justenborg  
•  Katrine Dahl Larsen
•  Marcus Fredegod Larsen  
•  Mathilde Kobberø Sørensen  
•  Sanne Thy  
•  Davin Gregerz Amstrup Zachariassen

Hørby Kirke - bededag d. 17. maj kl. 11.30
Konfirmander fra Hørby sogn fra B-klassen
•  Malthe Maagaard Andersen
•  Oskar Byrialsen
•  Marie Holst Bøgh   
•  Daniel Adrian Boel de Stoppelaar 
•  Jens Severin Frandsen  

•  Silas Elkjær Kristensen  
•  Sofia Ringe Kristensen
•  Simone Hvelplund Lambertsen  
•  Cille Sønderskov Langberg  
•  Hjalte Anton Nylander Larsen
•  Jakob Nyborg Løye  
•  Conrad Kløve Møller  
•  Mathilde Krabbe Røgild
•  Lucca Emilie Toxværd-Larsen

Hørby Kirke - søndag d. 19. maj kl. 10.15 
Konfirmander fra Hørby sogn fra C-klassen
•  Mikkel Kirketerp Eskildsen 
•  Kristine Hagen Jakobsen 
•  Alexander Mussie Schou

Døstrup Kirke - søndag d. 19. maj kl. 11.30
Alle konfirmander fra Døstrup
•  Emil Christensen 
•  Katrine Martha Dalsgaard Vraa Andersen
•  Philip Meier Andersen 
•  Mathilde Berggreen Nymann Pedersen 
•  Katrine Abildgaard Uldal
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Døbte
•  Mads Bach Dam Nielsen, Øls
•  Ester Oline Hollerup Søndergaard, Øls
•  Ida Vaiana Kibsgaard Flou, Hørby
•  Felix Folmer Kløve Thostrup, Døstrup
•  Philip Fæster Sørensen, Døstrup

Begravede/bisatte
•  Otto Lebech Widerberg, Øls
•  Erik Henry Nielsen, Hørby
•  Agnes Carstensen Kristensen, Hørby
•  Rosa Overgård Jensen, Døstrup
•  Aase Keller Andersen, Døstrup
•  Lisbeth Sørensen, Døstrup

Det nye
menighedsråd

V. formand for menighedsrådet 
Elin Juul Hedegaard
Menighedsrådet har konstitue-
ret sig således:
Formand: Elin Juul Hedegaard
Næstformand: Bernt Iversen
Kasserer: Lene Tanghus
Kirkeværge ved Øls Kirke: Jens Sloth Jensen
Kirkeværge ved Døstrup Kirke: Rita Hansen
Kirkeværge ved Hørby Kirke: Jenny Lyngaa
Sekretær: Anders Tranholm-Bjerg
Valgbestyrelse: Bernt Iversen, Rita Hansen og 
Jens Sloth Jensen
Bygningsudvalg: Bernt Iversen, Lene Tanghus 
og Gitte Bruun

SIDEN SIDST

Pinsevandring  
fra Øls Kirke 

2. pinsedag mandag d. 10. juni

Dagen begynder med gudstjene-

ste 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 un-

dervejs. 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
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Konfirmandtur til Århus
Konfirmanderne fra Rosendalskolen var en tur til det århusianske d. 29. januar i  

samarbejde med præster fra Hvornum og Hobro. Turen bød bl.a. på et besøg i UngK,  
ungdomskirken i Århus, foruden Århus Domkirke og Moesgaard museum.

Jeppe Aakjær-aften i sognehuset
Der var solidt fremmøde ved Jeppe Aakjær aftenen i Hørby sognehus d. 31. januar.  

Programmet var meget varieret og bestod af både quizzer, sange, foredrag og fortællinger.  
Alt i alt en aften, som lover godt for de fremtidige aktiviteter i sognehuset.
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Et lapidarium er et område på eller 
ved en kirkegård, hvor særligt be-
varingsværdige gravsten opstilles - 
i et slags udendørs museum.

Kriterier for bevaringsværdige grav-
sten/monumenter:
1.  En særlig form for gravsten, tids-

typisk, med en særlig udsmykning 
eller af en anerkendt kunstner.

2. Fortæller om sognets historie.
3. Med stednavne i sognet.
4. Titler eller stillingsbetegnelser.
5. Fortjenstfulde mænd og kvinder.
6. Tidstypiske for kirkegården.
7.  Anden form for minde, f.eks. 

jernkors.

Øls kirkegårds lapidarium
Lapidariet står langs kirkegårdsmu-
ren mod vest. Graveren har ingen 
billeder af gravsten, der tidligere er 
fjernet fra kirkegården.

Hørby kirkegårds lapidarium
Lapidariet står i kirkegårdens nord-
vestlige hjørne.
Graveren har billeder af nogle af de 
gravsten, der tidligere er fjernet fra 
kirkegården.

Døstrup kirkegårds lapidarium
Lapidariet står ca. midt for kirke-
gårdsmuren mod nord.
Graveren har ingen billeder af 

gravsten, der tidligere er fjernet fra 
kirkegården.

Ældre gravstensbilleder
På Hobro Museum er jeg bekendt 
med, at der findes en kasse med bil-
leder og notater af gravsten fra de 
tre kirkegårde. Disse billeder, vil jeg 
mene, er fra ca. 1960. Hobro Mu-
seum er i øjeblikket lukket, og alle 
arkivalierne er i efteråret 2018 ble-
vet flyttet til Fyrkat Møllegård, hvor 
museet genåbner i foråret 2019. Til 
den tid vil jeg få disse arkivalier af-
fotograferet. Billederne vil derefter 
blive overdraget den enkelte graver, 
som så vil opbevare dem.
Til hver en tid er man velkommen 
til at kontakte graveren om spørgs-
mål omkring gravsten og andet.

Jenny Lyngaa

Lapidarierne

Udsnit af Øls kirkegårds lapidarium

Hørby kirkegårds lapidarium

Døstrup kirkegårds lapidarium
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 Sognepræst

Anders Tranholm-Bjerg · atb@km.dk
Hørby Præstegård, Løgstørvej 71.
Tlf. 98 52 00 34 · Træffes bedst efter aftale.

 KFUM-spejderne Rosendal

Spejderhus: Vincavej 16, 9500 Hobro
Kontakt: Alexandar Laumann · Tlf. 23 67 33 05
Valmuevej 12A, 9500 Hobro.

 FDF

Kredsleder: Rasmus Pihl Andersen
Tlf. 22 26 26 23 · Hybenvej 1, 9500 Hobro.

 Kirkebladet

Udgives af pastoratets menighedsråd med sogne-
præsten som ansvarshavende redaktør. 
Stof til næste kirkeblad:
Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirke-
blad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. e-mail.
Deadline: 1. april 2019.
Layout og produktion: 
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
Oplag: 1300 stk.

 Nyttige hjemmesider

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 m.m. 
Du kan også selv bidrage til siden – kontakt web-
master Søren Øster gaard: stoster@youmail.dk

www.km.dk
Kirkeministeriets hjemmeside med information 
om Folkekirken og om hvad man gør ved fødsel, 
dåb, bryllup og begravelse.

www.sogn.dk
Oplysninger om alle sogne i Danmark med navn 
og adresse på præst, kirkepersonale og medlem-
mer af menighedsråd.

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 man bl.a. kan finde oplysninger om kirkelige 
handlinger samt nyheder om Folkekirken.

www.dendansksalmebogonline.dk
Et meget brugbart værktøj fra Kirkeministeriet, 
hvor man både kan finde teksterne og høre melo-
dierne til salmerne samt søge efter salmer til be-
stemte kirkelige lejligheder.

 Øls Sogn

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

Kirkeværge: Jenny Lyngaa
Hedemarken 2, Tobberup, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 06 68 / 40 36 18 52.
Graver og kirketjener: Jens Tinglev Kristensen
Egeholmsvej 3, 9520 Skørping.
Tlf. 23 37 77 09 · hoerbykirke@gmail.com

 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

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

SMP Magasinpost
ID-nr.: 46879

181

Dato Kirkeåret Øls Hørby Døstrup

03. marts Fastelavn 13.00 Fastelavnsgudstj. 
med efterflg. tøndeslag-
ning i forsamlingshuset

10.15

10. marts 1. s. i fasten 10.15 Sogneindsamling. 
Afslutning med min-
konfirmander fra 3C

Sogneindsamling Sogneindsamling

14. marts Torsdag 19.00 Pårørendeaften 
i sognehuset

17. marts 2. s. i fasten 10.15
24. marts 3. s. i fasten 10.15
31. marts Midfaste 10.15

07. april Mariæ bebudelse 10.15
08. april Mandag 19.30 Korkoncert med 

Coro Misto
09. april Tirsdag 17.00 Børnegudstj. med 

efterflg. fællesspisning i 
forsamlingshuset

14. april Palmesøndag 10.15 Kirkekoret medv.
18. april Skærtorsdag 17.00 Fællesspisning i 

forsamlingshuset efter 
gudstjenesten

19. april Langfredag 19.00 Billedgudstj.
21. april Påskedag 10.15 Kirkekoret medv.
22. april 2. påskedag 10.15 Kirkekoret medv.
28. april 1. s. e. påske 10.15

05. maj 2. s. e. påske 10.15
12. maj 3. s. e. påske 10.15
17. maj Bededag 09.30 Konfirmation

11.30 Konfirmation
19. maj 4. s. e. påske 10.15 Konfirmation 11.30 Konfirmation
26. maj 5. s. e. påske 10.15 Afslutning med 

minikonfirm. fra 3D
30. maj Kr. himmelfart 09.00 JPO

02. juni 6. s. e. påske 10.15 JPO
09. juni Pinsedag 10.15 Kirkekoret medv.
10. juni 2. pinsedag 10.15 Kirkekoret medv.

11.30 Pinsevandring

Der serveres kirkekaffe  
efter alle højmesser 10.15
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