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Dannebrog  
800 år ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2 Sogneudflugt  

til Viborgegnen ����4 Halloween  
for børn ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � 5

De gamle landsby kirker er altid fotogene, og de bliver endnu smukkere  
i et perspektiv lidt fra oven. Vi har fået fotograferet pastoratets tre kirker.  
Her er det Øls Kirke i efterårslandskabet.
Foto: Søren Gytz Olesen

Foto: Søren Østergaard



»Om Dannebrog jeg ved, det faldt 
fra himlen ned«. Sådan synger vi i 
sangen Den tapre landsoldat. Or-
dene spiller på legenden om, at 
Dannebrog faldt ned fra himlen 
under slaget ved Lyndanisse i Est-
land i 1219. Det er i år præcis 800 
år siden. I den anledning var hen-
des majestæt Dronning Margrethe 
II af Danmark på besøg i den estisk 
hovedstad, Tallinn, for at fejre det 
højtidelige jubilæum. Her skulle 
hun blandt andet indvie en danne-
brogsfane, som var blevet skænket 
af Danmarkssamfundet til Tallins 
domkirke. 
Præsterne fra Hobro-Mariager 
provsti fik en lille forsmag på det 
royale stjernestøv, da de deltog i en 
anden gudstjeneste samme sted 
ugen før majestætens besøg. Her 
blev fanen officielt overrakt til den 
estiske lutherske kirke ved en højti-
delige og festlig gudstjeneste.

Et kraftfuldt symbol 
Det er stor ståhej på grund af et 
flag. Men hvorfor er det, vi danske-
re er så glade for Dannebrog? Fla-
get er noget, der samler os. Det er 
et kraftfuldt symbol, let genkende-
ligt med sine røde og hvide farver 
og med korsets enk-
le struktur. 
Flaget er en del af 
vores historie, det 
var med ved neder-
laget i 1864 såvel 
som ved fodboldsej-
ren ved EM i 1992. 
Også i vores person-
lige liv spiller flaget 
en rolle: Vi bruger 
det til fødselsdage, 
fester og jubilæer. Ja, selv til begra-
velse bruger vi det, når det får lov at 
stå på halv. Flaget er en del af vores 
identitet, det er med til at fortælle 
os, hvem vi er. 

Det er vigtigt at kende sin egen hi-
storie og nationale identitet. Men 
man kan jo også blive lidt for lukket 
om sig selv i sin nationale begej-
string. Hvis vi kun fokuserer på det, 
der samler os som danskere, så 
kommer vi let til at vende ryggen til 
verden. Ja, vi forfalder til national 
selvfedme, hvor vi tror, at Danmark 
er det bedste land i verden, og dan-
skerne er klogere end alle andre. Så 
bliver Dannebrog til et skjold mod 
verden, en mur der skal værne os 
imod enhver form for fremmed 
indflydelse. Fremmedhadet lurer 

lige om hjørnet.
Heldigvis rummer 
Dannebrog selv en 
modgift mod den 
udvikling. For fla-
gets symbolik pe-
ger ud over lande-
grænser. Først og 
fremmest er der jo 
korsets tegn, som 
peger på en for-
tælling, der i den 

grad er global: Fortællingen om Je-
sus Kristus som verdens frelser. 
Den røde farve er blodets farve. 
Den peger på, at vi mennesker er 
skabt med et fælles grundvilkår: 

Blodet, som løber i vores årer, er 
rødt, uanset hudfarven. Endelig er 
der flagets historie: Det har fulgt os 
i sejre såvel som nederlag. Det for-
tæller os om et andet grundvilkår, 
som er fælles for alle mennesker: 
Der er ingen af os, der kommer 
gennem livet uden skrammer. Vi 
oplever både sejre og nederlag: 
Nogle gange står flaget på hel, nog-
le gange står flaget på halv. 

Gud er med i det hele
Men Gud er med i det hele, uanset 
hvordan det går. Han gik selv kor-
sets vej og var ikke bange for at 
være med dér, hvor livet gør aller-
mest ondt. Det er den historie, som 
Dannebrog på sin egen måde er 
med til at fortælle. Nok er flaget 
blevet brugt til lidt af hvert gennem 
tiden, men det er dog korsets tegn, 
det bærer. Derfor kan vi danskere 
godt være stolte af vores flag. For 
det peger ud over os selv, på den 
verden, vi lever i og på den Gud, 
der har skabt os til at leve i den. 

Sognepræst  
Anders Tranholm-Bjerg

Dannebrog 800 år

Hvis vi kun fokuserer på 
det, der samler os som 
danskere, så kommer vi 
let til at vende ryggen til 
verden. Ja, vi for falder til 
national selvfedme, hvor 
vi tror, at Danmark er 
det bedste land i verden , 
og danskerne er klogere 
end alle andre

❞

Provst Jørgen Pontoppidan med Dannebrog. 
Foto: Urmas Roos
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Fællesspisning i forsamlingshuset  
efter gudstjenesten. 

Pris: Voksne kr. 25, børn kr. 10.
Der kan købes øl og vand.

Høst- 
gudstjeneste 

for børn
Tirsdag d. 17. september kl. 17.00 i Døstrup

Høstfest
Tirsdag d. 24. september kl. 17.00 i Hørby  

Årets høstfest begynder med gudstjeneste i 
Hørby kirke kl. 17.00, hvorefter der er fælles-
spisning i forsamlingshuset. 

Efter fællesspisningen kan man høre dette 
spændende foredrag ved feltpræst Niels Peter 
Sørensen, som også er sognepræst i Ålestrup:

»Feltpræst i Afghanistan – en hverdag mellem 
soldater og talebanere«

Der venter en aften, som i lyd, 
billeder og tale byder med på en 
tur 5000 km fra Danmark – en tur 
ind i danske soldaters hverdag i Afghanistan. 
Her lever de op til pligten og løser professio-
nelt og samvittighedsfuldt den opgave, den 
danske stat har pålagt dem.

TILMELDING
NB! Arrangementet er gratis,  

men der er tilmelding til spisning  
senest d. 20. september.

Feltpræst Niels Peter  
Sørensen fortæller  
om danske sol- 
daters hverdag i  
Afghanistan
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Sogneudflugt
Tag med på en dejlig og

spændende tur i omegnen af Viborg
    Tid: Fredag d. 11. oktober kl. 12.00 til ca. 20.00.

Mødested: P-pladsen ved Rosendalhallen.
Pris: Deltagerbetaling 100 kr. 

Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd står for bus, kaffe og aftensmad.

Tilmelding senest 20. september  
til Jenny Lyngaa: bj-lyngaa@dlgmail.dk – tlf. 40 36 18 52.

På menighedsrådets vegne 
Lise Meyer, Else Lund og Jenny Lyngaa

HÆRVEJSTÆPPET
i Søndermarkskirken i Viborg. 
Hærvejens historie syet på en  

10 x 1 meter lang frise.

KONGENSHUS 
MINDEPARK

Hedens opdyrkere  
er mindet med  

mange sten.
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Foto: HedeDanmark
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Døstrup Ældrecenter
v. Jenny Lyngaa, tlf. 40 36 18 52. Mandage kl. 
14.00, hvis intet andet er angivet. Kaffe à 20 kr.

 Oktober

07. Gavespil.

14.  Erling Bisgaard, Arden, underholder  
med musik.

21.  Besøg på Friplejehjemmet på Kirketerp. 
Fælles kørsel fra Svinget 2 i Døstrup. 
Tilmelding senest 14. oktober.

28.  Fællesspisning kl. 17.00. Pris 80 kr.  
Tilmelding senest 21. oktober.

 November

04. Gavespil.

11.  Tøj og sko. Fremvisning af  
efterårets og vinterens nyheder.

18.  Torben Andersen, Døstrup, fortæller  
om sit liv i Døstrup. Viser TV-klip fra  
TVNords udsendelser om livet på  
»Sterbygård«.

25.  Inger Bøker og Jens Jensen underholder 
med sang og fortællinger.

 Med venlig hilsen Centerrådet

Halloween-
arrangement for børn

Tirsdag d. 5. november kl. 18.00 i Hørby

Det bliver uhyggeligt, når Hørby Kirke inviterer til hal-
loween for børn og barnlige sjæle.

Aftenen omfatter blandt andet en mørkevandring i 
Hørby, hvor vi skal se, om der er spøgelser på spil. 

Der bliver også tid til et besøg på kirkegården for at 
kigge på gravsten. 

Deltagerne opfordres til at bidrage til uhyggen gennem 
diverse udklædninger såsom hekse, vampyrer og ske-
letter. 

Der sluttes af i kirken med en gudstjeneste i stearinly-
sets skær.

SYNG  
DANSK  

med Hobro  
Bykor

Tirsdag d. 29. oktober 
kl. 19.00 Hørby

Syng dansk dagen fejres 
over hele landet og er en 
hyldest til dansk musik og 
til musikglæden generelt.

Her hos os har vi fået Ho-
bro Bykor til at medvirke 
ved denne musikgudstje-
neste. 

Hobro Bykor gæster Hørby 
Kirke sidst i oktober

Uhyggen 
breder sig
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Sæt fokus på familiens trivsel i efteråret 

www.folkekirkensfamiliestotte.dk  

Find alle tilbud på  

www.folkekirkensfamiliestotte.dk  
Alle tilbud er uden deltagerbetaling 

Få en forældreven 
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i 
hverdagen.  
Kontakt koordinator Lone Bøgh på tlf. 24 76 17 
91 eller loboe@km.dk  

Vejen videre efter skilsmisse 
Redskaber til en god hverdag for dig og dine 
børn efter skilsmissen. 
Fredag-lørdag d. 20.-21.9. kl. 9-16 + to aftener 
efter 3 og 6 måneder  i Arden 
 

Sunde skærmvaner i familien 
Få viden og redskaber til at skabe gode skærmvaner. 
3 aftener kl. 18.30-21-00 
Hold 1 (Vesthimmerland): Start 5.9. i Blære 

Hold 2 (Mariagerfjord): Start 24.10. i Als 

Plej jeres parforhold 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn.  
Fredag-lørdag d. 22.-23.11. kl. 9-16 samt to afte-
ner efter 3 og 6 måneder i Aalestrup 
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Hørby Forsamlingshus og Aktivitetsforening

Et liv i kørestol i over  
25 år – kan man det?

Spis sammen og foredrag torsdag d. 10. oktober kl. 
18.30 i Hørby Forsamlingshus.

Torben Bach Holm vil for-
tælle om et liv i kørestol ef-
ter et fald fra en stige i 1991.
Menu: Kylling i fad med til-
behør – kaffe og kage/des-
sert. Pris: 65 kr., børn under 
12 år 35 kr. Drikkevarer til 
rimelige priser.
Tilmelding senest den 6. ok-
tober til Jette S., tlf. 29 76 07 
52 eller Lis, tlf. 98 52 22 24.
Håber at se jer til en hygge-
lig aften.

Julestue
Søndag d. 1. december kl. 13.30 med banko,  
lotterispil og Luciaoptog, og måske kommer 
Julemanden.
Husk at tilmelde senest d. 
26. november hvor mange 
børn I kommer med – aht.
slikposerne – til Jette Søn-
dergård, tlf. 29 76 07 52.

Julemarked i Hørby 
Forsamlingshus

Lørdag d. 9. og søndag d. 10 november  
kl. 10.00-16.00

Kom og oplev julestemning og hygge.
Der vil være mange forskellige stande, bl.a. 
Aloe Vera, smedejern, dekorationsmaterialer, 
julepynt, nisser, vinterkranse, kirkegårdspynt, 
Tupperware, smykker fra Gade og Juul, spege-
pølsemanden fra Holstebro og andet godt til 
ganen samt meget andet forskelligt.
Ønsker du en stand så kontakt Jette Sønder-
gård på tlf. 29 76 07 52
I cafeen  tilbyder vi kaffe, te, øl, sodavand, vaf-
ler  og en lun ret til frokost til rimelige priser.

Formiddagskaffe for mænd
Torsdag d. 7. november kl. 10.00-12.00 i Sognehuset

Alle har en fortælling om det liv, vi har levet. Det kan være en passi-
on for fiskeri, motorer eller fodbold, eller det kan være arbejdslivet, 
der har budt på oplevelser. Alt sammen grundlag for en fortælling. 
I Sognehuset får du mulighed for at høre bondemand og historiefor-
tæller Jørn Olsen, tidligere Døstrup, fortælle om det, der har optaget 
ham i hans liv. Det får måske tanker frem og billeder på nethinden, 
så du selv får lyst til at komme med en fortælling.
Sognehuset byder på kaffe og brød.
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Den 100-årige
Vi har modtaget denne historie fra 
Vibeke Karlsen, som vi iler med at 
bringe i bladet:  

Jeg vil gerne fortælle en lille sjov hi-
storie: Min bror og jeg havde, i an-
ledningen af min mors 100 års fød-
selsdag, inviteret hende på en treda-
ges tur til »barndommens land«. 
Min mor Dagny, blev født i Hørby i 
1919, og blev døbt i Døstrup kirke 
den 18 maj 1919. På vores tur ville 
vi se, om vi kunne finde hendes fø-
dested, men det lykkedes dog ikke, 
da vi ikke havde adressen. Da vi ved 
et tilfælde kom forbi Døstrup Kirke, 
sagde min mor, at der var hun døbt, 
så vi stoppede op for at kigge os lidt 
omkring. Vi mødte graveren, som 
lukkede os ind i kirken og tændte 
lys. Det var virkelig en stor glæde 
for min mor, at gense sit dåbssted, 
og senere sagde hun igen og igen, at 

det havde hun dog aldrig troet, at 
hun skulle stå ved døbefonten igen. 

Vi besøgte mange steder i omegnen 
de følgende dage, men kirken var 
dog den største oplevelse, og hun 
glæder sig hver dag over de fine bil-
leder, vi fik taget i kirken. 

Jeg vil afslutte historien med at for-
tælle, at min mor flyttede med sin 
familie til Hegedalsvej i Hobro i 
1921, hvor hendes forældre boede 
til min bedstefars død i 1977, hvor-
efter huset blev købt af min mors 
bror. To af min mors søstre kom på 
skift i huset hos »den fine familie« 
på Solbakken i Hobro, og da husets 
datter flyttede til Østerbro, kom 
min mor i huset der, som 17 årig, og 
har boet i København indtil om-
kring 1950, hvor hun flyttede til 
Hvidovre med min far og bror, og 
her blev jeg så født i 1952. 
Min mor bor stadig i Hvidovre og 
klarer sig selv. 

100-årige Dagny på besøg i Døstrup 
Kirke.  Foto: Vibeke Karlsen

SIDEN SIDST

Mariagerfjord  
Kirkehøjskole

Mariagerfjord Kirkehøjskole starter sin sæson d. 5. 
oktober med et foredrag af Kasper Dalgaard fra Kø-
benhavns Universitet, som er aktuel med en ny bog 
om Jesus. Hans resultater skal vi høre nærmere om. 
Efter frokost viser vi filmen »Jesus, min søn«, som er 
en videooptagelse af en teaterforestilling med Ebbe 
Trenskow, som her spiller Jesu far Josef i et skuespil 
af John Dowie.
Højskolen fortsætter lørdag d. 16. no-
vember, hvor sognepræst Torben Bram-
ming fortæller om kristendommens ind-
førelse i Danmark på baggrund af sin bog 
»Da vikingerne mødte korset«. Samme emne følger 
vi op efter frokost ved at vise Erik Kjersgaards paral-
lel-afsnit af sin berømte Danmarkshistorie. 
Møderne starter kl. 10 i Kirkecentret i Hobro.

Ole Bent Larsen

»Kom og syng med«
Så er det tid til at synge sammen igen i 
Landsbyklynge Mariagerfjord Vest. Der syn-
ges viser og sange fra højskolesangbogen, 
undervejs er der en lille fortælling om byen.
Sidste gang for i år bliver den 9. september 
kl. 19-20, denne gang i Nr. Onsild Forsam-
lingshus, Præstemarken 23, 9500 Hobro.
Det er gratis og du er hjertelig velkommen. 
Der er hyggeligt ved den lille sø. Medbring 
evt. en siddeplads. Håber vi ses og på gensyn 
næste år. Folkene bag »Kom og syng med«

Strikkeklubben
Strikkeklubben starter op igen mandag d. 16. sep-
tember kl. 19.30. Tag dit strikketøj med og få 
inspiration og en god snak med på 
vejen. Der serveres kaffe og kage. 
Klubben mødes hver 14 dag. 
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Konfirmeret i Hørby Kirke  
d. 17. maj kl. 9.30
Bagest fra venstre: Niels Pedersen 
Farreny, Marcus Fredegod 
Larsen, Mathilde Kobberø 
Sørensen, Sebastian Klok Jensen, 
Magnus Andie Justenborg 
I midten fra venstre: Laura Dahl 
Bertelsen, Jonas Christiansen, 
Bertram Dige Baagø, Sanne Thy
Forrest fra venstre: Katrine Dahl 
Larsen, Marcus Holmberg Sloth 
Albrechtsen, Lærke West Isaksen, 
Davin Gregerz Amstrup  
Zachariassen

Konfirmeret i Hørby Kirke  
d. 17. maj kl. 11.30

Bagest fra venstre: Jens Severin 
Frandsen, Hjalte Anton Nylander 

Larsen, Cille Sønderskov Langberg, 
Lucca Emilie Toxværd-Larsen,  

Sofia Ringe Kristensen, Jakob Nyborg 
Løye, Silas Elkjær Kristensen

Forrest fra venstre: Mathilde Krabbe 
Røgild, Conrad Kløve Møller, Daniel 

Adrian Boel de Stoppelaar, Malthe 
Maagaard Andersen, Simone 

Hvelplund Lambertsen, Oskar 
Byrialsen, Marie Holst Bøgh

Konfirmeret i Hørby Kirke d. 19. maj kl. 10.15
Fra venstre: Mikkel Kirketerp Eskildsen, Alexander 
Mussie Schou, Kristine Hagen Jakobsen

Alle fotos v. Peter Jepsen, PJ-Foto

Konfirmeret i Døstrup Kirke d. 19. maj kl. 11.30
Bagest fra venstre: Emil Christensen, Philip Meier Andersen 
Forrest fra venstre: Katrine Martha Dalsgaard Vraa An-
dersen, Katrine Abildgaard Uldal, Mathilde Berggreen 
Nymann Pedersen 
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Døbte
•  Max Steffensen Clausen, Øls
•  Line Malou Meiner Overlade, Hørby
•  Nora Christiane Haurits Boysen, Døstrup
•  Christian Leo Haurits Lykke, Døstrup
•  Agnethe Bach Sørensen, Døstrup
•  Milas Victor Jensen, Døstrup

Viede
•   Mette Lade og  

Kasper Vestergaard Larsen, Øls
•   Anja Lodahl Pedersen og  

Tom Theilgaard Mikkelsen, Hørby

Begravede/bisatte
•  Karen Elisabeth Nielsen, Øls
•  Bjarne Petersen, Hørby
•  Ingrid Pedersen, Døstrup

Et udvalg i menighedsrådet har i 
den seneste periode arbejdet med 
en sognetur. Denne gang går turen 
ud over sognets grænser og har et 
afvekslende program.  Se opslag er 
et andet sted i kirkebladet. 

Sorggruppe for børn
Udvalget »Børn i sorg« har endelig 
fået substans, indhold og form er 

ved at blive konkretiseret og udval-
get har fået kontakt med en fami-
lieterapeut, der gerne vil samarbej-
de med menighedsrådet om en 
sorggruppe for børn. 

Gudstjeneste på friplejehjem
Der er blevet en god fast ordning 
med Hobro Friplejehjem, hvor 
præst Anders Tranholm-Bjerg og 

organist Lene Rolighed Andersen 
fast en gang om måneden holder 
gudstjeneste for og med beboerne 
på friplejehjemmet.

Elin Juul Hedegaard
Formand for 

menighedsrådet

Nyt fra formanden

Præstens ferier  
og fridage 

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri 
d. 2.-22. september og d. 14.-20. oktober. Præ-
stens faste fridag er mandag. I præstens fravær 
henvises til provst Jørgen E. Pontoppidan, Hvor-
num, tlf. 98 54 60 68, e-mail: jpo@km.dk

Menighedstur  
til Oberammergau

Med hensyn til Oberammergau-turen 14.-21. 
juli 2020 kan jeg fortælle, at jeg har været på pro-
motiontur med Felix Rejser og set byen og besøgt 
festspilhuset. Det ser særdeles lovende ud, nu 
skal gæsterne blot til at melde sig.

Jeg sender et prospekt med hele turen beskrevet 
til alle interesserede.  Kontakt pr. mail  98510262@
tdcadsl.dk eller telefon 98 51 02 62 / 29 61 84 78.

Hvad jeg ikke har skrevet om tidligere, er, at tu-
ren også er en Luther-tur. Felix Rejser og jeg har 
nemlig besluttet, at netop denne tur skal gå over 
Wittenberg på vejen hjem, således at man får lej-
lighed til at besøge Slotskirken med teserne, Lu-
ther-Haus og klostret.

Passionsspillets billetter er en pakke bestående af 
en billet til forestillingen samt to overnatninger 
og fem måltider, altså et tredages arrangement. 
Efter sigende er alle billetter solgt til de forskelli-
ge agenter, hvoraf Felix Rejser har bestilt et større 
antal, som jeg nu hjælper med at sælge ved at 
vælge netop denne rejse.

På hele turen er middagsmad inkluderet, så de 
ca. 11.000 kr., som turen koster, er faktisk ret at-
traktiv, alt  taget i betragtning. Alene den rå billet 
til spillet koster over 1.000 kr.

Jeg afholder en sogneaften i Hobro Kirkecenter 
onsdag d. 25. september kl. 19 om den helt sær-
lige by, Oberammergau ved foden af Alperne er. 
Alle er velkomne, hvad enten man er mulig del-
tager eller ej.

Ole Bent Larsen, rejseleder
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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. november 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

01. sept. 11. s. e. trinitatis 10.15
08. sept. 12. s. e. trinitatis 10.15
15. sept. 13. s. e. trinitatis 10.15
16. sept. 19.30 Strikkeklubben 

starter op i sognehuset
17. sept. 17.00 Høstgudstjeneste 

for børn. Fællesspisning
22. sept. 14. s. e. trinitatis 10.15 JPO
24. sept. 17.00 Høstgudstj. Kor 

medvirker. Derefter høst-
fest i forsamlingshuset

29. sept. 15. s. e. trinitatis 10.15 Dåb

06. okt. 16. s. e. trinitatis 10.15
13. okt. 17. s. e. trinitatis 10.15
20. okt. 18. s. e. trinitatis 14.00 JPO
27. okt. 19. s. e. trinitatis 10.15 BUSK-gudstj.
29. okt. 19.00 Musikgudstj. 

Hobro Bykor medvirker

03. nov. Allehelgensdag 10.15 Oplæsning af 
navnene på årets døde

05. nov. 18.00 Halloween for børn
07. nov. 10.00 Formiddagskaffe 

for mænd i sognegården
10. nov. 21. s. e. trinitatis 10.15
17. nov. 22. s. e. trinitatis 11.00 Konfirmandgudstj.
24. nov. S. s. i kirkeåret 10.15

01. dec. 1. s. i advent 10.15 Luciaoptog v. 
minikonfirmanderne. 
Kirkekoret medvirker

Der serveres kirkekaffe  
efter alle højmesser 10.15

JP
O

 =
 P

ro
vs

t J
ør

ge
n 

Eg
eb

je
rg

 P
on

to
pp

id
an

ID-nr.: 46879

181

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. 25. sept. kl. 10.00 ATB
Onsdag d. 23. okt. kl. 10.00 ATB
Onsdag d. 27. nov. kl. 10.00 ATB


