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Graver Tove Møller har trukket 
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at ringe med kirkeklokken�  
Nu er det slut, for auto- 
matiseringen er kommet�
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I Hamborg ligger bydelen Alster-
dorf. Straks når man kommer til 
byen, mærker man, at det er et gan-
ske særligt sted. Går man på byens 
torv, opdager man, at der er små 
forhøjninger af metal mellem bro-
stenene. Det er for, at blinde lettere 
kan finde vej.  Henne i pølsevognen 
bliver man betjent af en mand, der 
tydeligvis er udviklingshæmmet, 
men ikke desto mindre virker både 
veloplagt og professionel. 

Byens kunstforretning sælger bille-
der malet af handicappede. Bille-
derne er beregnet til at stå udenfor, 
og fortryder man et køb, kan man 
komme og få byttet til et nyt. De 
ansatte arbejder 17 timer om ugen 
med at male billeder. Hvis en af 
dem ikke dukker op på arbejde, er 
der straks nogen, der tager hjem til 
dem for at se, om der er noget galt. 
Der er omsorg for de ansatte.

Henne i idrætshallen er der ribber 
langs væggen, som vi kender det. 
Men ribberne kan lægges vandret, 
sådan at kørestolsbrugere også kan 
træne på dem. På skiltene til om-

klædningsrummene er teksten skre-
vet både med almindelige bogsta-
ver og med blindskrift. Det er tyde-
ligt, at hallen er lavet til at kunne 
bruges af både handicappede og 
ikke-handicappede. 

Ikke noget reservat
Og sådan kunne man blive ved. Al-
sterdorf er et sted, hvor handicap-
pede og ikke-handicappede bor 
dør om dør med hinanden. Skolen 
lærer børnene de samme ting, som 
på enhver anden skole. Men den 
har også fået en pris for at være en 
af de bedste skoler i Tyskland for 
børn med læsevanskeligheder. I det 
nye boligkompleks, som er under 
opførelse, er halvdelen af lejlighe-
derne handicapvenlige, mens halv-
delen er helt almindelige. 

Alsterdorf er et sted, som tilgodeser 
mennesker med handicaps. Men det 

er netop ikke et reservat for folk med 
særlige behov. Det er en levende by-
del, hvor der blot er taget lidt mere 
hensyn til dem, der ikke fungerer på 
samme præmisser som flertallet.

Handicappede beboere sendt 
til Hitlers udryddelseslejre
I 1850 oprettede præsten Heinrich 
Matthias Sengelmann et lille asyl 
for socialt belastede unge, som fik 
mulighed for at dygtiggøre sig in-
den for håndværk, gartneri og land-
brug. Siden da er projektet bare 
vokset og vokset til det handicap-
venlige Alsterdorf, vi møder i dag.

Men vejen dertil har ikke været 
uden hindringer. I nazitiden blev 
469 handicappede beboere fra Al-
sterdorf sendt til Hitlers udryddel-
seslejre som del af det såkaldte eut-
hanasi-program, hvor alle handi-
cappede skulle udryddes. På kir-
kens altertavle ser man en remini-
scens af denne dunkle fortid: På 
tavlen står en række personer ved 
Jesu kors. Nogle af dem har børn i 
favnen. Handicappede børn. Alle 
de voksne har glorier på hovedet, 
men ikke de handicappede børn!

Nu ønsker man at fjerne tavlen, ik-
ke for at destruere den, men for at 
opstille den som et minde om Hit-
lertidens forbrydelser. Forhåbent-
lig kan den være med til at minde 
os om, hvor galt det kan gå, hvis vi 
glemmer, at alle mennesker er 
skabt i Guds billede – også dem, 
der ikke kan fungere på helt samme 
betingelser som andre.

Artiklen er inspireret af en artikel i 
Hør Godt – i kirke og menighed nr. 
45/112: Diakonien, der blev til til-
gængelighed v. Søren 
Skov Johansen.

Sognepræst  
Anders Tranholm-Bjerg

En handicapvenlig by

Kors i Sankt Nikolaus Kirke, Alster-
dorf v. Peter David. Foto fra Evange-
lische Stiftung Alsterdorfs hjemme-
side www.alsterdorf.de

Detalje fra altertavlen i Alsterdorf 
Skt. Nikolaus. Det handicappede 
barn, som rækker armene op mod 
Jesus, har ingen glorie på!
Foto: Peter Nikolaj Frøkjær-Jensen
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Pinsevandring fra Øls Kirke
2. pinsedag – mandag d. 10. juni 

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 til-
bage 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

Kom og syng
med Landsbyklyngen

Så er det tid til at synge sammen 
igen i landsbyklyngen Mariager-
fjord Vest. Det foregår hver 14. dag 
– mandag kl. 19-20 – indtil vi slut-
ter i september.

Hvis det regner meget, vil der være 
mulighed for at komme i læ.

Kom endelig fra hele klyngen og tag 
din nabo med. Det er meget dejlige 
sang-aftener. 

På landsbyklyngens vegne 
Lise Rosendahl

Som fuglen synger vi under den åbne himmel i hver landsbys smuk-
ke natur. Her oplever vi årstiderne skifte i selskab med dejlige danske 
sange. Det er gratis at deltage – og det foregår mandage kl. 19-20.
Hvis der findes en lokalsang, begynder vi med den + en fortælling 
om byen.

Sdr. Onsild ................ 6. maj
Hvornum .................20. maj
Snæbum/Hannerup ... 3. juni
Klejtrup ...................17. juni
Hvilsom .................... 1. juli

Stenild ...............15. juli
Døstrup .............29. juli
Hørby Kirkeby ...12. august
Brøndum ...........26. august
Nr. Onsild ........... 9. september
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Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisningen er stillet i bero i skoler-
nes sommerferie, men vi starter op igen efter ferien. 3. 
klasserne vil modtage invitationer fra præsten, når tiden 
nærmer sig. I det forgangne skoleår har der været fire 
hold minikonfirmander fra A, B, C og D-klassen. Vi si-
ger tak for nogle hyggelige stunder sammen med sogne-
præst og organist.

Folkekirkens Familiestøtte
Stressede morgener, hvor alle kommer skævt ud af 
døren. Skænderier med teenageren. Børn, der næ-
sten ikke er til at hive væk fra skærmen. Det er ikke 
nemt at være forælder. Og en gang imellem kan det 
være godt at have en udefra at sparre med om hver-
dagen i familien. 
Hobro Sogn er medejere af Folkekirkens Familie-
støtte, som støtter forældre, der gerne vil have en 
bedre hverdag. Støtten kan bestå af personlig spar-
ring fra en forældreven eller via et kursusforløb.

Tilbud til børnefamilier
Du kan altid kontakte den lokale koordinator og få 
personlig sparring til udfordringer i familielivet. 
Derudover tilbyder Folkekirkens Familiestøtte vel-
afprøvede forløb for børnefamilier:
• Forældreven
• Plej jeres parforhold eller Partjek 
• Vejen videre efter skilsmisse 
• Sunde skærmvaner i familien

Bliv forældreven
Som frivillig forældreven støtter du forældre i at 
skabe de forandringer i familien, som forældrene 
ønsker. Hvis du er rolig og god til at lytte, og du kan 
sætte dig ind i andres perspektiver, er det måske no-
get for dig.

Kursus: Vejen videre efter skilsmisse
Hvordan forvalter man bedst det fælles ansvar for 
børnene efter en skilsmisse? Kursusforløbet Vejen 
videre efter skilsmisse afholdes i Hadsund over 3 af-
tener fra d. 4.6.19 + to opfølgningsaftener efter 3 og 
6 måneder. Det er både muligt at deltage på kursus-
forløbet sammen med den anden forældre og delta-

ge på forløbet alene. Uanset hvad man vælger, får 
man viden og redskaber til at tackle egne reaktioner 
i skilsmisseprocessen, man får viden om børnenes 
typiske reaktioner og man får input til et bedre sam-
arbejde med den andre forældre.
Kontakt din lokale koordinator:
Lone Bøgh
Tlf. 24 76 17 91 · E-mail: loboe@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk 
Lokal facebookside: 
www.facebook.com/ 
folkekirkensfamilie- 
stottemariagerfjord
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Strikkeklub
Strikkeklubben holder sommer- 
ferie de næste tre måneder, men  
starter op igen til september. 
Hold øje med næste nummer  
af kirkebladet angående 
starttidspunkt.

Sankthansfest i Døstrup
Døstrup IF inviterer til sankthansaften i Døstrup søndag d. 23. juni

Program for aftenen:

18.00:  Spisning på sportspladsen. 
Af hensyn til køkkenet er tilmelding 

nødvendig til Carsten på 40 28 45 93 
eller mail info@dostrupif.dk senest 
mandag d. 17. juni. Øl, vand og vin 
købes i klubhuset.

19.30:  Friluftsgudstjeneste med Anders Tranholm-
Bjerg på sportspladsen.

20.30:  Bålet tændes på Bytoften og båltale v. Anders 
Tranholm-Bjerg.

21.00:  Der sælges kaffe og kage – øl og vand i klub-
huset

Vel mødt! Døstrup IF

Præstens ferier og fridage 

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 30. maj -  
d. 2. juni og d. 1.-28. juli. 
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
I perioden d. 3.-6. juni er præsterne fra Hobro-Mariager 
provsti på studietur til Tallinn i Estland. Sognene vil blive 
passet af præster fra Randers provstierne. 
Man kan kontakte June Christensen, kordegn i Sct. Clemens 
Kirke, på tlf. 87 12 41 10, kirkekontor@sct-clemens.dk.
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Nye bånd knyttes
Når gamle bånd brister, må man 
knytte nye til erstatning. Brexit 
står for døren, men her i prov-
stiet står vi fast på at bevare det 
dansk-engelske samarbejde.
Søndag d. 24. marts i Hobro Kir-
ke blev der underskrevet en ven-
skabsaftale mellem Hobro-Mari-
ager og Dereham provsti i Eng-

land. Venskabet mellem vore to 
provstier har udviklet sig gennem 
årene med flere gensidige besøg 
af både præster og menigheds-
rødder. Venskabsaftalen blev un-
derskrevet af den engelske præst 
Dominique Turnham og vor egen 
provst, Jørgen Pontoppidan. 
Samtidig blev aftalen underskre-

vet i England af sognepræst Jacob 
D. Krogh Rasmussen på vores 
provstis vegne samt af den engel-
ske provst. Med aftalen forpligter 
vore to provstier sig til at fortsæt-
te det gode samarbejde og holde 
forbindelsen ved lige på tværs af 
Nordsøen. Det kan nok være 
nødvendigt i disse Brexit-tider…

SIDEN SIDST

Foto: Erling Mortensen

Byfest i Døstrup 11.-17. august 
Det starter med friluftsgudstjene-
ste søndag d. 11. august og slut- 
ter med familiehyggeaften med  

helstegt patte-
gris lørdag d. 
17. august. Der 
indimellem sker 

der en masse forskellige ting. Der 
er blandt andet krolfstævne, fa-
miliemotion, fodbold/håndbold-
stævne og bydyst.
Der vil komme opdateringer om-
kring det endelige program i lø-
bet af de næste par måneder på 

www.dostrupif.dk. Der bliver og-
så omdelt et trykt program i Dø-
strup og omegn i starten af august.
Vi håber at mange vil støtte op 
om vores arrangementer.

 
Mange hilsner Døstrup IF
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Elin Juul Hedegaard taler. 
Foto: Else Lund

Indvielse af friplejehjem
Lørdag d. 2. februar var der indviel-
sesreception på det nybyggede Ho-
bro Friplejehjem. Da plejehjemmet 
ligger i Kirketerp ved Tobberup og 

hører til Hørby sogn, falder det na-
turligt ind under Øls-Hørby-Dø-
strup pastorat hvad den kirkelige 
betjening angår. Menighedsrådet 
var da også repræsenteret ved ind-
vielsen, og både formand Elin Juul 
Hedegaard og sognepræst Anders 
Tranholm-Bjerg gav plejehjemmet 
et godt ord med på vejen. Som gave 
blev der givet en glastavle fra Fjord-
butikken i Skødstrup ved Århus 
med påskriften: Glæde og trivsel. 
Ord, som vi i menighedsrådet hå-
ber, må blive kendetegnende for li-
vet i det nye hus. Tavlen har nu fået 
en fin plads på væggen lige ved ind-
gangen på Friplejehjemmet.En af dagens gaver.

Konfirmander lavede ikoner
På denne tid af året plejer vi at 
bringe billederne af årets konfir-
mander. På grund af deadline for 

bladet kommer konfirmandbille-
derne imidlertid først i næste nr. 
Derfor må I nøjes med disse bil-

leder fra konfirmandundervis-
ningen, hvor konfirmanderne 
malede ikoner.

Indskrivning af nye konfirmander
Der er nu blevet åbnet op for, at man kan tilmelde sit barn til konfirmation digitalt. Forældrene vil 
dog stadig modtage et brev i papirform fra præsten med vejledning i, hvordan man bruger den di-
gitale løsning. Invitationer til næste års konfirmander sendes ud i august måned. 

Der blev hygget omkring bordet, mens de små mester-
værker tog form.

Her ser man resultatet af en intens arbejdsindsats.
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Sidste træk i klokken
Tirsdag 2. april klokken 8 var en 
særlig dag for graver Tove Møller 
ved Døstrup Kirke. Denne tidlige 
forårsmorgen trak hun for sidste 
gang i de reb, der sætter klokken 
højere oppe i tårnet i bevægelse og 
giver klang til solens opgang.  

Det er nemlig slut med den manu-
elle klokkeringning i Døstrup Kir-
ke, som i april fik installeret et auto-
matisk ringeanlæg. Nu husker et 
computerprogram tiden, sender 
signal til mekanikken ved klokken, 
der sætter den store metalkonstruk-
tion i sving, så Døstrup og omegn 
kan vide, at nu er det morgen eller 
aften. Eller tid til gudstjeneste, for 
automatikken klarer også tjansen, 
når der søndage og ved andre lejlig-
heder skal kaldes til samling.

Nogle 100.000 snoretræk
»Nu er jeg mindre bundet til at 
skulle være i kirken på de bestemte 
tidspunkter. Men det er da også lidt 
vemodigt. Jeg har aldrig været ked 
af at skulle ringe. Det er ikke hårdt 
arbejde, men jeg har godt nok truk-
ket mange gange i rebet«, smiler 
Tove Møller.

Hvor mange gang kan være svært 
præcis at regne ud, men nogle 
100.000 snoretræk er det nok ble-
vet til. I sine otte år som graver i 

Døstrup har Tove Møller stået for 
ringning klokken 8 og 16 fire dage 
om ugen. Onsdag er hendes fridag, 
mens tidligere menighedsråds-
medlem Knud Kristiansen fra Dø-
strup har vikarieret med ringnin-
gen på lørdage og i ferier.

Imponerede turister
Hver ringning kræver 100 slag af-
sluttet af de tre gange tre bedeslag. 
Graveren ringer også, når der er 
gudstjeneste i Døstrup Kirke. Så 
ringes der 100 slag plus tre bedeslag 
en time før gudstjeneste, 100 slag 
plus to gange tre bedeslag en halv 
time før tjenesten og de sidste 100 
slag plus tre gange tre bedeslag, når 
højmessen begynder.
Tove Møller fortæller, at cyklende 
turister, der kommer forbi Døstrup 
og kirken, ofte har været impone-
ret, når de har oplevet den manu-

Fakta om klokkerne 
Øls Kirke har to klokker. Den gamle klokke er støbt i 1435 af klok-
kestøber Petrus de Randrusia og forsynet med to pilgrimstegn: Skt. 
Mauritius og en hellig biskop. Den nye klokke ringede første gang 
bededag 1991, da kirken blev genåbnet efter restaurering. Den bærer 
inskriptionen: »Støbt til Øls kirke 1991 af Eijsbouts i Holland«. Klok-
kens »motto« er verslinjeme fra Johs. Johansens salme »Dommer 
over levende og døde«: »Alle knæ på jorden skal sig bøje dybt i solop-
gangen fra det høje«.

Hørby Kirke har to klokker. Den gamle klokke er støbt i 1505 af Sven 
Andersen. Inskription: »Til ære for den saligste jomfru Maria«. Den 
nye klokke kom på plads i 2012. Den vejer 485 kg, har en diameter på 
925 mm og bærer indskriften: »STØBT TIL HØRBY KIRKE ÅR 2010 
AF EIJSBOUTS I HOLLAND. SKÆNKET AF FRODE NIELSEN 
FØDT I HOSTRUPHUSE 1913«.

Døstrup Kirke: Klokkens inskription er: »Skænket af HANS NIEL-
SØN, KAREN ALBREDSDATTER 1650 OMSTØBT AAR 1890 HOS 
CHR. CHRISTENSENS ENKE AARHUS«. Klokken har også denne 
inskription: »Jeg er ringest tjener kun Ringer ind til kirketime Men lad 
ordets klokkemund Dig til himmerige kime«.

Fra sognenes hjemmeside www.øls-hørby-døstrup.dk

Poul Erik (tv) fra firmaet Thubalka 
og elektriker Karl Emil fra Lillegår-
den arbejdede i april med at instal-
lere den automatiske ringning i Dø-
strup Kirke.  (Foto: Tove Møller)

Mens ringning med klokken i Dø-
strup hidtil har været manuel, har 
en elmotor gjort arbejdet, når det 
skulle kimes med klokken og i for-
bindelse med klokkeurets timeslag.
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elle, rebstyrede klokkeringning. Det 
ser man nemlig ikke særligt mange 
steder mere. 

Øls Kirke har stadig manuel ring-
ning, mens Hørby Kirke blev auto-
matiseret i 2012. Det krævede en 
ny klokke, fordi den gamle fra 1505 
ikke ville kunne klare belastningen 
fra den nye mekanik. 

Bom er udskiftet
Døstrup Kirkes klokke fra 1890 tå-
ler mosten. Firmaet Thubalka lave-
de en grundig analyse af klokken 
og konstaterede dog, at klokkens 
øje er støbt en smule skævt, hvilket 
giver kneblen en skæv bevægelse. 
Desuden var bommen, som bærer 
klokken, for stor. Den er derfor 
skiftet ud med en mindre, og det 
har været muligt at justere for det 
skæve øje, så klokken nu ringer 
perfekt med det nye automatiske 
anlæg.

Tekst og foto: Søren Østergaard

Nærliggende 
løsning

Menighedsrådet har i samar-
bejde med graverne ved vores 
tre kirker, arbejdet på at få 
tilpasset de tre graverstillin-
ger således, at graverne aflø-
ser hinanden i ferier og på 
fridage og ved sygdom. For at 
få den kabale til at gå op, var 
automatisk ringning en nær-
liggende løsning. Vi har væ-
ret glade for den automatiske 
ringning i Hørby og fordelen 
ved den automatiske ring-
ning er jo, at der bliver ringet 
morgen og aften alle dage.

Som tidligere nævnt kunne vi 
installere automatisk ring-
ning i Døstrup Kirke på den 
nuværende klokke, samtidig 
med at vi får installeret auto-
matisk ringning, får vi tids-
styring af dørlåsen på kirke-
døren, således at kirken er 
åben i en fastsat periode, også 
på graverens fridage. Både 
automatisk ringning og det 
arbejde, der føler deraf og 
tidsstyring af dørlåsen koster 
i alt kr 147.750. Derudover 
vil der komme et mindre be-
løb til elektrikerarbejde.

Elin Juul Hedegaard

Nu hænger den gamle klokke på en 
ny bom.

Den gamle bom var lidt for stor og 
bærer tydelige spor at århundreders 
slid.

Graver Tove 
Møller kigger 
nostalgisk ud  
af vinduet i 
tårnrummet.  
Nu har hun 
ringet med 
klokken for  
sidste gang, og 
automatikken  
har taget over. 

Med 
dette  
ur kan 
tårn-
uret 
styres. 
De to 
ure er 
synkro-
niseret.
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Døbte
•  Josefine Laursen, Hørby

•   Wilhelm Niemann Præst Kristiansen, 
Hørby

•   Mille Engelbrecht Bøgh Jørgensen, Hørby

Begravede/bisatte
•    Magda Sloth Jensen, Øls
•   Herdis Østergaard, Hørby
•   Agnes Carstensen Kristensen, Hørby
•   Erik Børge Lassen, Hørby

Som I kan læse andetsteds i kirke-
bladet, har vi fået installeret auto-
matisk ringning i Døstrup Kirke og 
fået tidsstyring på låsen i kirkedø-
ren. Menighedsrådet har været 
enige om, at det var en god løsning. 

Jordkøb ved Øls Kirke
Lige ved deadline til kirkebladet 
skriver vi under på en købsaftale 
om et mindre stykke jord ved Øls 
Kirke. Jordstykket har Øls Kirke 
haft lejet på en langtidskontrakt, og 
Kurt Kjeldsen, der ejer jorden, har 
været villig til at indgå købsaftalen, 
så vi er fremtidssikret. Jordstykket 
bliver brugt dels til lagerplads til 
grus, ral og jord og til p-plads for 
præst, medarbejdere og gangbe-
sværede.

Projektørlys på kirkeur
Da vi fik det fine tårnur op på Hør-
by Kirke, kunne vi med det samme 
se, at vi skulle have en projektør på 
uret, så det kunne i vinterhalvåret, 
det er nu gjort. Vi håber, Hørby Kir-
kebys beboere bliver glade for uret, 
der nu er oplyst af projektøren.

Huller i blytaget
Menighedsrådet har været på kir-
kesyn, hvor vi ser på bygningernes 
stand, kirkegårdene og eventuelle 
andre emner i forbindelse med kir-
kerne, ligesom Sognehus og præ-
stebolig gennemgås. Vores kirker 
er velholdte, dog fandt vi huller i 
blytaget over koret i kirken i Dø-
strup, som vi skal have udbedret. 
Indtil blytækkeren kommer, sørger 

graver Tove Møller for at sætte 
spande op, så vi ikke får flere ska-
der end højst nødvendigt. 

Tegninger af nye  
begravelsespladser
Kirkeværge Rita Hansen og graver 
Tove Møller vil udarbejde tegnin-
ger over to nye områder, hvor vi vil 
lave nye begravelsespladser. 
I Døstrup Kirke vil vi gerne kunne 
give mulighed for en anden type 
gravsted til urner. Når tegningerne 
er udfærdiget bliver de hængt op 
våbenhuset, så man 
kan se projektet.

Elin Juul Hedegaard
Formand for 

menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet

Konfirmander samlede 
3.759 kroner ind

Konfirmanderne samlede d. 10. marts ind til Folkekirkens 
Nødhjælp.
På 13 ruter blev der indsamlet 3.449 kroner. Desuden blev 
der givet 310 kroner via Mobile Pay. I alt 3.759 kroner. Der 
var 26 indsamlere.
Temaet for sogneindsamlingen var: Hvordan hjælper vi de 
mennesker, som er ramt af klodens klimaforandringer? Tak 
til konfirmander, indsamlingsledere og bidragydere fra de 
tre sogne.

Tekst og foto: Søren Østergaard

Hjalte Nylander Larsen (tv) og Jens Frandsen 
var blandt de 26 konfirmander, som søndag 10. 
marts samlede ind for Folkekirkens Nødhjælp.

SIDEN SIDST10



 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: 28. juli 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

Dato Kirkeåret Øls Hørby Døstrup

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
16. juni Trinitatis 10.15
23. juni 1. s. e. trinitatis 10.15 19.30 Friluftsgudstj. 

på sportspladsen
30. juni 2. s. e. trinitatis 09.00

07. juli 3. s. e. trinitatis Der henvises til 
nabopastoraterne

Der henvises til 
nabopastoraterne

Der henvises til 
nabopastoraterne

14. juli 4. s. e. trinitatis 10.15 JPO
21. juli 5. s. e. trinitatis Der henvises til 

nabopastoraterne
Der henvises til 
nabopastoraterne

Der henvises til 
nabopastoraterne

28. juli 6. s. e. trinitatis 09.00 JPO

04. aug. 7. s. e. trinitatis 10.15
11. aug. 8. s. e. trinitatis 10.15 Friluftsgudstj.  

på plænen bag kirken
18. aug. 9. s. e. trinitatis 10.15
25. aug. 10. s. e. trinitatis 10.15 Introduktions-

gudstjeneste for 
konfirmanderne

01. sept. 11. s. e. trinitatis 10.15 

Der serveres kirkekaffe  
efter alle højmesser 10.15
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Gratis kirkebil
Kan bestilles dagen før til 5alle de annoncerede 
gudstjenester. Til Øls og Hørby Kirker hos Hobro 
Taxa, tlf. 98 51 23 00. Til Døstrup Kirke hos Niels 
Ejvind Hansen, tlf. 98 55 71 38. Det er gratis.

Gudstjenester på
friplejehjemmet
Onsdag d. 26. juni kl. 10.00 ATB
Onsdag d. 24. juli kl. 10.00 JPO
Onsdag d. 28. august kl. 10.00 ATB


