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Nu er kirkegårdenes gravsteder smukt pyntede 
med gran og klar til juletiden. Graver Jens Tinglev 
Kristensen gjorde forarbejdet stående ved et bord i 
værkstedet – til glæde for graverens knæ og ryg. 
Foto: Søren Østergaard



Julen er familiens fest, hvor vi sam-
les og danser om juletræet. 
Men julen er også den tid på året, 
hvor det mærkes allermest tydeligt, 
hvis der er nogen i kredsen, der 
mangler. Som oftest er det en bed-
stefar eller oldemor, der er faldet 
bort i årets løb. Men det sker også, 
at det er en mor eller far, som ikke 
er der mere. Eller måske endda et 
barn.

Hjælp til børn, der har  
mistet en forælder
Menighedsrådet har netop startet 
en sorggruppe for børn og unge, 
der har mistet en forælder eller sø-
skende. Arbejdsgruppen bag initia-
tivet består af familieterapeut Han-
ne Dige Baagø, kirkeværge i Dø-
strup Sogn Rita Serup Hansen, for-

mand for Øls-Hørby-Døstrup Me-
nighedsråd Elin Juul Hedegaard og 
sognepræst Anders Tranholm-
Bjerg. Tanken er, at 
sorggruppen skal le-
des af vores fa mi lie-
terapeut, Han ne, og 
sognepræst Anders i 
fællesskab. De har 
begge været på kur-
sus i sorggrupper 
for børn og er såle-
des godt rustede til 
opgaven. 
I sorggruppen kommer barnet et 
par timer hver anden uge og får 
mulighed for at dele oplevelser, fø-
lelser, tanker, sorg og savn med an-
dre børn eller unge i en lignende si-
tuation. Sorggruppen giver plads til 
at leve med de svære følelser og 

mulighed for at spejle sig i andres. 
Dette mindsker følelsen af at være 
ensom og anderledes og skaber 

overskud til at indgå i 
venskaber og skoleli-
vet på lige fod med 
kammeraterne.
Sorggruppen optager 
medlemmer løbende. 
Det vil sige, at man 
kan melde sig til når 
som helst ved at kon-
takte Hanne på tlf. 25 
30 70 06, baagoehan-

ne@gmail.com, eller Anders på 
atb@km.dk. Vi mødes i sognehuset 
Løgstørvej 71.  

Sognepræst  
Anders Tranholm-Bjerg

Sorggruppe for børn og unge

Hanne Dige Baagø, Rita Serup Hansen, Elin Juul Hedegaard og Anders Tranholm-Bjerg.  (Foto: Line Lykkegaard Skou)

I sorggruppen 
kommer barnet et par 
timer hver anden uge 
og får mulighed for  
at dele oplevelser, 
følelser, tanker, sorg 
og savn med andre 
børn eller unge i en 
lignende situation.
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Babysalmesang er et musikalsk 
tilbud for babyer fra 1 til 10 måne-
der. Mødet i og med musikken er 
ofte en indgang til et fællesskab, 
og børnene får gennem musikal-
ske aktiviteter stimuleret deres 
sanser.
Babysalmesang handler om at 
skabe kvalitetstid gennem sang, 
musik, bevægelse og stemning i et 
samspil mellem barn og mor/far.
Vi har en fantastisk sang- og sal-
meskat, som barnet her får del i. 

Derudover er der til babysalme-
sang også mulighed for at være i 
det smukke kirkerum og nyde den 
særlige klang på en uformel måde. 
Babysalmesangsforløbet varer 11 
uger, og man er meget velkom-
men, selv om man ikke har mulig-
hed for at deltage alle gange. 
Vi mødes første gang tirsdag d. 7. 
januar kl. 10.00-11.00. Herefter 
er der mulighed for at drikke en 
kop kaffe sammen.
Det er Ditte Maria Otte Mølgaard, 

der står for babysalmesangen. 
Ditte kommer fra Hobro og var i 
mange år en del af kirkekoret i 
Hobro Kirke. I 2018 blev hun kan-
didat i klassisksang fra Det Jyske 
Musikkonservatorium i Aarhus.
Desuden vil sognepræst Anders 
Tranholm-Bjerg og organist Lene 
Rolighed Andersen kigge forbi 
engang imellem.
Tilmelding:
dittemariamolgaard@gmail.com

Babysalmesang i Hørby Kirke 

Sognepræsten  
medvirker somme- 

tider, når der er  
babysalmesang

Folkekirkens Familiestøtte
Vil du gerne have hjælp til at bryde familiens dårlige vaner i familien, få et bedre 
fællesskab eller få fokus på god kommunikation? Så er Folkekirkens Familiestøt-
te måske noget for dig. Vi tager altid udgangspunkt i din situation og dine øn-
sker, og vi har ingen holdning til, hvordan du vælger at opdrage dine børn. 
Det kan også være, at du har lyst til at være frivillig i familiestøtten? Som frivillig 
kommer du ud i familierne og bidrager med sparring og samtale. 
Kontakt koordinator Lone Bøgh, tlf. 24 76 17 91, mail loboe@km.dk
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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.

 December

02. Gavespil.
09.   Adventsmøde v. Anders Tranholm-Bjerg. 

Der serveres gløgg og æbleskiver.
16.   Afslutning kl. 17.00. Spisning à 140,- kr. 

Underholdning ved Leif Todborg. Tilmel-
ding senest 9. december på tlf. 20 13 68 42.

 Januar

06.  Gavespil
13.   Lisbeth Basballe viser billeder fra en rejse 

til Cuba.
20.  Jørgen Tøttrup: På 2 hjul ad Hærvejen 2019.
27.  Generalforsamling.

 Februar

03.  Gavespil.
10.   100 året for Genforeningen. Knud Pedersen, 

Hvilsom, fortæller om sin store interesse 
for genforeningsstenene i Danmark.

17.   Torben Andersen fortæller videre om sit liv 
i Døstrup.

24.   Fællesspisning kl. 17.00, pris 80,- kr. Tilmel-
ding senest 17. februar på tlf. 20 13 68 42. 

 Med venlig hilsen Centerrådet

Mariagerfjord  
Kirkehøjskole

D. 29. februar: Udflugt med kunstfaglig medar-
bejder Anne Lie Stokbro, Kunstetagerne i Hobro.

Kl. 9.30: Formiddagskaffe i Hobro Kirkecenter.

Kl. 10.00: Afgang 
fra Hobro Kirke-
center med bus.

Før frokost besø-
ges Brorstrup Kir-
ke med altertavle af 
Anita Houvenaghel og Skelund Kirke med alter-
udsmykning af Maja Lisa Engelhardt.

Der spises frokost på Als Kro.

Herefter besøges Dokkedal Kirke med udsmyk-
ning af Hein Heinsen og Gudumholm Kirke 
med altertavle af Poul Anker Beck og døbefont 
af Niels Helledie.

Forventet hjemkomst til kirkecentret ca. kl. 16.00.

Spis sammen  
og foredrag 

Torsdag den 23. januar kl. 18.30
Menu: Karbonader med grønærter og kartofler 
– kaffe med kage/dessert.
Pris 75 kr. Børn under 12 år 35 kr.
Efter spisningen er der foredrag ved Jenny Lyng-
aa, som fortæller om sit liv og ikke mindst om 
tiden efter 1967, da hun kom til egnen.
Tilmelding til Jette Søndergård, tlf. 29 76 07 52, 
eller Lis Kristensen, tlf. 98 52 22 24, senest den 
20. januar.

Hørby Forsamlingshus De ni læsninger
D. 16. december kl. 19.00 i Døstrup Kirke. Med-
virkende: Elever fra Mariagerfjord Kulturskole.

Skelund Kirke
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Sorggruppe for børn og unge
Er du barn eller ung, og har du mistet en far, mor 
eller søskende? Så er sorggruppen måske noget for 
dig. Gruppen ledes af familie- og psykoterapeut 
Hanne Dige Baagø og sognepræst Anders Tran-
holm-Bjerg. Sorggruppen mødes i Hørby sogne-

hus Løgstørvej 71, 9500 Hobro. Skriv til Hanne på 
baagoehanne@gmail.com eller til Anders på 
atb@km.dk, hvis du har lyst til at være med.
Læs mere om sorggruppen på 
www.øls-hørby-døstrup.dk 

Gospelkoncert
med 

Voices Delight
Onsdag d. 18. december kl. 19.00 i Øls Kirke

Nytårsparade 
med spejderne 

Søndag d. 5. januar kl. 10.15 i Hørby Kirke 

Nytårsaftens- 
gudstjeneste 

Tirsdag d. 31. december kl. 16.00 i Øls Kirke.  
Vi slutter året af med kransekage og bobler i våbenhuset.
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Dameaften  
– med film og tapas

Torsdag d. 6. februar kl. 19.00-21.30

Filmgruppen i Hørby Sognehus inviterer til dameaften med filmen 
Vinterbørn efter bogen af samme navn af Dea Trier Mørch: På 
Rigshospitalets barselsgang mødes en række kvinder med svan-
gerskabskomplikationer og andre problemer i livet. Vi følger kvin-
derne gennem deres op- og nedture og endelige forløsning. 

Efter filmen vil der være tapas og et glas vin. Af hensyn til maden 
vil vi gerne have tilmelding på mail: sognehushorby@gmail.com 
senest d. 31. januar.

Tag din veninde/nabo med til en hyggelig aften. 

Kyndelmisse-
gudstjeneste  

for børn 
Tirsdag d. 4. februar kl. 17.00 i Døstrup Kirke

Der er fællesspisning i forsamlingshuset  
efter gudstjenesten.

Sangaften med 
nye salmer

Onsdag d. 22. januar kl. 19.00  
i Hørby Sognehus 

Der synges efter tillægget  
»100 salmer«.

SIDEN SIDST

Sogneudflugt
D. 11. oktober var der sogneudflugt 
til omegnen af Viborg. Der var god 
opbakning til turen, som bød på 
mange spændende oplevelser. 
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Høstgudstjeneste  
for børn

Døstrup Kirke var som sædvanlig pyntet op til 
den store guldmedalje, da der blev holdt høst-
gudstjeneste for børn og barnlige sjæle d. 17. 
september. Til fællesspisningen i forsamlingshu-
set måtte der koges ekstra ris på grund af de 
mange fremmødte.

Syng dansk
Syng dansk dagen d. 29. oktober blev fejret med 
besøg fra Hobro kirkekor.

BUSK-gudstjeneste
Til BUSK-gudstjenesten i Døstrup d. 27. oktober kunne man opleve konfirmanderne på slap line: 
Der blev lavet drama, sunget sange og bedt ind- og udgangsbøn med hjælp fra de unge mennesker. 
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Running dinnerRunning dinner er et nyt initiativ iværksat af Landsbyklyngen. Ildsjæle fra landsbyerne i klyngen blev invite-ret på middag forskellige steder i sognene. Der var god snak ved bor-dene, og deltagerne hyggede sig. Det var en god aften til styrke for det lo-kale sammenhold i de små sogne. Køkkenholdet i Hørby Sognehus le-verede en heroisk indsats.

Halloween
Børnenes allehelgen foregik i Hørby med vaskeægte uhyggestemning. Der 
blev også tid til et besøg på kirkegården og oplæsning af hilsner til de døde.
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Fire til seks uger om året er graver Jens Tinglev Kristen-
sen ved Hørby Kirke i knæ. Bogstaveligt talt. Det er den 
periode i oktober og november, hvor snesevis af grav-
steder skal pakkes ind i grangrene, så de fremstår smuk-
ke i den farveløse vintertid.
Arbejdet kræver traditionelt, at graverne må ligge på 
knæ for at pynte de små matrikler med nobilis og nord-
mannsgran. Men graveren i Hørby har rejst sig. Nu ud-
fører han sammen med sine assistenter en stor del af 
forarbejdet stående ved et bord i graverbygningens 
værksted. Her er ly for vind og regn, når »måtter« af 
gran skabes på faste skabeloner af trådnet. 
- Det er superfint, siger Jens Tinglev Kristensen om den 
nye arbejdsmetode.
- Nu får jeg ikke ondt i ryggen, over lænden og i knæene.
Han benytter også en træramme til at skabe smalle stri-
ber af gran. Det sker stående ved gravstedet, og når en 
passende længde er lavet, kan den snildt glides af ram-
men og ud på gravstedet.
På Hørby Kirkegård er 112 gravsteder grandækket. Til 

opgaven bruges 1500 kilo nordmannsgran, 750 kilo no-
bilis og 100 kilo fyrretoppe, som et lokalt skovbrug ved 
Klejtrup i mange år har været leverandør af. Plastiknet-
tene, der holder på granerne, genbruges år efter år. 
Graver Jens Tinglev Kristensen har altid været glad for 
opgaven med grandækning.
- Her er mulighed for at bruge fantasien, og intet grav-
sted ser ens ud. Jeg har ikke nogen bestemt plan, når jeg 
begynder, så jeg ved aldrig, hvordan gravstedet kommer 
til at se ud, før jeg er færdig, fortæller graveren ved Hør-
by Kirke.
Arbejdet begyndte i oktober, og Jens Tinglev Kristensen 
har altid et mål om at være færdig første søndag i ad-
vent.
- Grandækningen hører jo julen til, siger han.

Søren Østergaard

Smukke gravsteder uden 
ondt i ryg og knæ

Forarbejdet laves stående ved et bord i graver Jens Tinglev 
Kristensens værksted.

Fantasien får frit løb, når gravsteder pyntes med gran.
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Døbte
•  Emanuel Rørbæk Haugaard Schliewe, Øls
•  Gabriel Rørbæk Haugaard Schliewe, Øls
•  Conrad Jensen Rørbæk Haugaard, Øls
•  Felix Ilkjær Andersen, Hørby
•  Emma Lise Juul Sørensen, Hørby
•  Berthil Vilhelm Degn Olsen, Hørby
•  Emma Peters Hansen, Hørby
•  William Grøn Samuelsen, Hørby
•  Sofus Kirkegaard Andersen, Hørby
•  Agnete Hejlskov Mikkelsen, Døstrup
•  Lukas Kokhauge Bendixen, Døstrup
•  Karl Kokhauge Bendixen, Døstrup
•  Zenia Alice Lyngsø Jakobsen, Døstrup

Viede
•   Olivia Ramona Flohr og  

Nicolej Nysom Flohr, Øls
•   Henriette Jensen Rørbæk Haugaard og  

Jan Jensen Rørbæk Haugaard, Øls
•   Trine Kull Glerup og  

Jeppe Kull Glerup, Hørby
•   Marie Louise Schjødt Jacobsen Steffensen 

og Thomas Steffensen Jacobsen, Døstrup
•   Anne Lundsted Wulff og  

Kristian Lundsted Wulff, Døstrup

Begravede/bisatte
•  Anni Greve Brix, Øls
•  Niels Vinther, Hørby
•  Inga Jespersen, Hørby
•  Ernst Klausen, Hørby
•  Henrik Trudslev Jakobsen, Hørby

Menighedsrådet er opdelt i arbejdsgrupper, der arbej-
der selvstændigt med reference til menighedsrådet. 
Udvalget omkring kirkegårdene arbejder med, hvor-
dan kirkegården skal udvikle sig. Når begravelsesfor-
merne ændrer sig, skal kirkegårdene tilpasse sig disse 
ønsker. Udvalget omkring kirkegårdene er snart klar 
med et hæfte om begravelsesformer på vores tre kirke-
gårde.
Gruppen der arbejder med Børn i sorg, er nu kommet 
med en folder og en uddybning af folderens temaer på 
kirkernes hjemmeside. Derudover har der været om-
tale i Nordjyske og Hobro Avis. Vi håber, at børn og 
unge i området vil tage tilbuddet til sig, og få gavn af at 
være i en gruppe med omsorgsfulde voksne, der kan 
rumme de sorgfulde følelser og frustrationer hos børn 
og unge.
Der var god tilslutning til menighedsrådets nye tiltag 
– en sogneudflugt. Arbejdsgruppen havde planlagt en 
fin og oplevelsesrig tur.
Menighedsrådets budget er blevet godkendt, så vi kan 
arbejde videre. Dog mærkes det, at vi 
skal passe bedre på pengene, og derfor 
har budgetudvalget gennemgået udgif-
terne nøje. 

Elin Juul Hedegaard
Formand for menighedsrådet

Nyt fra formanden

Præstens ferier og fridage 
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri 
d. 8. december og d. 8.-16. februar. 
Præstens faste fridag er mandag. I præstens fra-
vær henvises til provst Jørgen E. Pontoppidan, 
Hvornum, tlf. 98 54 60 68, e-mail jpo@km.dk

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Tirsdag d. 24 dec. kl. 10.00 JPO
Onsdag d. 29. jan. kl. 10.00 ATB
Onsdag d. 26. feb. kl. 10.00 ATB
ATB: Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg, 
tlf. 27 85 90 65 · atb@km.dk
JPO: Provst Jørgen E. Pontoppidan, 
tlf. 98 54 60 68 · jpo@km.dk

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.
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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 Der serveres kirkekaffe  
efter alle højmesser 10.15
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Dato Kirkeåret Øls Hørby Døstrup

01. dec. 1. søn. i advent 10.15 Kirkekoret med-
virker. Luciaoptog v. 
minikonfirmanderne

11.30 Dåbsgudstjeneste

08. dec. 2. søn. i advent 14.00 JPO
11. dec. 10.00 + 11.00 Julegudstj. 

med Rosenhaven           
15. dec. 3. søn. i advent 10.15
16. dec. 19.00 De ni læsninger 

med elever fra Mari-
ager fjord Kulturskole

17. dec. 10.00 Julegudstjeneste 
med ADHD

18. dec. 19.00 Julekoncert med 
Voices Delight

19. dec. Juleafslutninger 09.00 Døstrup Børnehus
10.00 Wiegården   

20. dec. 08.00-11.00 Juleafslutn. 
med Rosendalskolen

22. dec. 4. søn. i advent 10.15
24. dec. Juleaften 14.00 13.00 + 15.00 16.00
25. dec. Juledag 10.15 Kirkekor
26. dec. 2. juledag 10.15 Kirkekor
29. dec. Julesøndag 10.15
31. dec. Nytårsaften 16.00 Nytårsgudstj. med 

champagne + kransekage

05. jan. Helligtrekongers 
søndag

10.15 Nytårsparade 
med KFUM-spejderne

12. jan. 1. søn. e. h3k 11.30 Dåbsgudstjeneste 10.15
19. jan. 2. søn. e. h3k 10.15
22. jan. 19.00 Hørby sognehus: 

Sangaften
26. jan. 3. søn. e. h3k 10.15

02. feb. Sidste søn. e. h3k 10.15
04. feb. 17.00 Kyndelmissegudstj. 

for børn + fællesspisning 
i forsamlingshuset

06. feb. 19.00 Dameaften i sogne-
huset med film og Tapas

09. feb. Septuagesima 10.15 JPO
16. feb Seksagesima 14.00 JPO
23. feb. Fastelavn 10.15

01. marts 1. søn. i fasten 10.15


