
Kirkebladet
kirkebladet.nu

Øls - Hørby - Døstrup
Marts - Maj  2020

Langfredags-  
koncert i Øls ��� � � � � � � � � 3 Sådan flytter  

man et fyrtårn ���� � �4 Info om valg til  
menighedsråd ���� � � 9

Minikonfirmanderne mødes i konfirmandstuen hver 
fredag efter skole. Her er det Ane, Karla og Signe fra 
3B, som er i færd med at lave bønneblade. 



I programmet Mandefald på DR 
kunne man hen over vinteren følge 
nogle eksemplarer af en gruppe, 
som er i kraftig vækst her i landet: 
Enlige mænd uden uddannelse el-
ler arbejde. De har aldrig fået taget 
den uddannelse, de drømte om, de 
evner ikke at bide sig fast på ar-
bejdsmarkedet, de har ikke nogen 
kone til at holde sig på ret køl eller 
børn at tage sig af. De lever en til-
værelse, hvor de ikke har nogen 
forbindelse til resten af samfundet. 
På en måde har de total frihed. Men 
man kan også sige, at de er i frit fald 
ned mod samfundets bund. Deraf 
programmets titel: Mandefald. 

Ingen forventer noget
Konfirmanderne har været på be-
søg hos Kirkens Korshær i Århus, 
hvor de mødte korshærspræst 
Morten Aagaard. Han medvirker i 
programmet Mandefald, fordi han 

gennem sit arbejde møder mange 
enlige mænd, som har ramt sam-
fundets bund. Der er ingen, som 
forventer sig noget af denne grup-
pe, og det er netop det, der er pro-
blemet. Hvis først folk holder op 
med at forvente noget af én, så mi-
ster man for alvor sin selvrespekt. 
I forbindelse med besøget sagde 
han noget, jeg aldrig glemmer: Det 
kan godt være, at de mennesker al-
drig kommer til at rejse sig igen, 
uanset hvor meget vi hjælper dem. 
Det er meget muligt, at deres situa-
tion altid vil være håbløs. Men vi, 
det vil sige os alle, kan godt gøre 
noget for de mennesker alligevel: 
Hils på dem, når du møder dem på 
gaden. Vis, at du har set dem, i ste-
det for at haste forbi. Det betyder 
alverden, at man bliver set af andre, 
også selv om ens situation i grun-
den ikke ændrer sig. Der er respek-
ten til forskel. 

Gud ser os
Langfredag hang Jesus på korset 
blandt samfundets udstødte, de to 
røvere som hang på hver sin side af 
ham. Korsfæstelse var i det hele ta-
get en straf, som var forbeholdt 
samfundets laveste udskud. Jeg 
tror, det er Guds måde at sige til os, 
at han ser os, også når vi er knuget 
til jorden af sorg og elendighed. 
Når jeg føler mig svag og ussel, så 
retter Gud sit blik imod mig og si-
ger: Jeg ser dig. Også selv om du ik-
ke tør være dig selv bekendt. Også 
selv om du ikke kan holde ud at se 
dig selv i øjnene. Det er Guds løfte 
til os, som lyder gennem Langfre-
dags mørke: Jeg ser dig – og jeg har 
brug for dig!

Sognepræst  
Anders Tranholm-Bjerg

Det betyder alverden  
at blive set af andre

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 

PRÆSTENS SIDE2



Pinsevandring fra Øls Kirke
2. pinsedag – mandag d. 1. 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

Langfredags- 
koncert

Fredag d. 10. april kl. 19.00 i Øls Kirke

Musikgudstjeneste med opførelse af Joseph 
Haydns strygekvartet: Jesu syv ord på korset.

Medvirkende: Coma-kvartetten.

Coma-kvartetten kan opleves i Øls Kirke

Fællesspisning
Skærtorsdag d. 9. 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. 

Familiegudstjeneste 
med fællesspisning

Tirsdag d. 14. april kl. 17.00 i Døstrup
Vi sætter fokus på påsken i denne børnevenlige 
gudstjeneste med efterfølgende spisning i for-
samlingshuset. Deltagelse er gratis.
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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.

 Marts

02. Gavespil.

09.  Alfred Frederiksen fortæller bl. a. om sit 
arbejde i Blå Kors og i værestedet »Madam 
Blå«, Hobro. 

16.  Henning Sørensen, Hobro, fortæller om sit 
liv med byggebranchen og cykelsport.

23.  Karl Primdahl, Frederikshavn, fortæller 
om sit togt med skoleskibet »Danmark« i 
foråret 2019.

30.  Tove Kristensen, Hobro, underholder med 
sang og musik.

 April

06. Gavespil.

20. Tøj og Sko. Modeopvisning.

27.  Afslutning med spisning kl. 17.00, pris 140 
kr. Erik Jensen, Randers, underholder. Til-
melding senest 20. april på tlf. 20 13 68 42.

Centerrådet

Mariagerfjord  
Kirkehøjskole

14. marts kl. 10.00: Islændingesagaernes ver-
den. Foredrag v. lektor Annette Lassen, Køben-
havns Universitet. Efter frokostpausen vises et 
afsnit af Njals Saga. Dagen slutter med general-
forsamling kl. 13.30.

18. april kl. 10.00: Kunstudflugt med Anne Lie 
Stokbro. Den kunstfaglige medarbejder ved 
Kunstetagerne i Hobro vil tage os på en bustur 
rundt til en række himmerlandske kirker med 
moderne kirkekunst. Der er arrangeret frokost 
på Als Kro. Afgang kl. 10.00 fra kirkecentret og 
tilbagekomst ca. 16.00 sammesteds. 

Vi begynder hver gang med formiddagskaffe kl. 9.30 
i Hobro kirkecenter. Tilmelding sker til sekretær Ben-
te Pontoppidan på bente.pontoppidan@youmail.dk

Skelund Kirke

Sådan flytter  
man et fyrtårn!
Torsdag den 26. marts kl. 18.30

Spis sammen og foredrag med muremester Kjeld 
Pedersen fra Lønstrup, som vil fortælle om flyt-
ningen af Rubjerg Knude Fyr.

Spisning kl. 18.30. Foredraget starter kl. 19.30.
Vi har denne gang to forskellige muligheder:
• Spisning, foredrag og kaffe: 130 kr.
• Foredrag og kaffe: 95 kr.
Tilmelding efter først til mølle princippet til
Jette Søndergård, telefon 29 76 07 52.
Sidste tilmelding er den 23. marts.

Hørby Forsamlingshus

Rubjerg Knude Fyr

Babysalmesang
Der er gang i holdet med babysalmesang i Hørby kirke 
ved vores nye medarbejder, Ditte Mølgaard.

SIDEN SIDST
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Fællesspisning 
Døstrup Kultur- og Forsamlingshus 

Den 1. onsdag i hver måned, kl. 18.00 
(Undtagen juli og august). 

 

Pris 75,- kr. Børn 3-12 år ½ pris. 
Kaffe og kage 15,- kr. 

 

Tilmelding på tlf.: 60 84 83 03 

På gensyn 
Jane Andersen 

 

Døstrup  
 

 

 

 

Ved et klyngemøde blev det besluttet at oprette en sanggruppe, 

hvor vi samtidig oplever den skønne natur i landsbyklyngen. 

Alle er velkomne. 
 

 

 

 

Hørby Kirkeby  

 
Brøndum  

Nørre Onsild  

Sønder Onsild  

Hvornum 

Klejtrup 

Snæbum/
Hannerup 

Hvilsom 

Stenild 

”Kom og syng med” 

Det er gratis at deltage. Tidsrum: mandage kl. 19-20. 

 Sdr. Onsild  ....................... 20/4-20 Stenild  .............................. 29/6-20 

 Hvornum  ........................... 4/5-20 Døstrup ............................. 13/7-20 

 Snæbum/Hannerup  ........ 18/5-20 Hørby Kirkeby ................. 27/7-20 

 Klejtrup  ............................. 1/6-20 Brøndum........................... 24/8-20 

 Hvilsom  ............................ 15/6-20 Nr. Onsild ........................... 7/9-20 

Hvis der findes en lokalsang, begynder vi med den + en fortælling om byen. 

 Kulturelle hotspots findes overalt i landsbyklyngen, de sjove, skæve og ikke mindst der hvor vi mindes!     
Ved Mindekorset i Tobberup, mandag d. 17/8-20, fra kl. 19, kan du høre om shalburgtagerne 

foretaget af tyske håndlangere i ’44 og ’45, i alt 20 ofre. Jenny Lyngå fortæller. 
Ambulancekomiteen stod bag opsættelsen af mindesmærket og det blev indviet i ’47.  

 

Der er lagt op til et par timers hyggeligt samvær og en 
god snak mand og mand i mellem, når der torsdag 12. 
marts følges op på succes’en fra i fjor med formiddags-
kaffe for mænd i det nybyggede sognehus i tilknytning 
til Hørby Præstegård. 

Det er Øls Hørby Døstrup Me-
nighedsråd, der inviterer til ny-
brygget kaffe og kage. Alle 
mænd både i og udenfor sognet 
er særdeles velkomne til at del-
tage i arrangementet, hvor man 
præcis som til premieren i fjor 
også har fået en af sognets 
mænd til at fortælle lidt om et 
langt og spændende liv.

Denne gang er det tidligere politikommissær Bent 
Lambertsen, Hørby Skoleby, som vil øse ud af sine 
erindringer. Han har haft et begivenhedsrigt liv i politi-
ets tjeneste bl.a. på Hobro Politistation og senere også 
som stationsleder ved politiet i Hjørring.

Bent Lambertsen har også markeret sig som en ivrig 
sportsmand. I de yngre år var han med bopæl i Klej-

trup en særdeles kompetent forsvarsspiller i Boldklub-
ben Sydhimmerland. Senere har han været holdleder 
for håndboldspillere i IK Rosendal, og selv om han har 
passeret de 70 år, er han stadig aktiv golfspiller.

Initiativet med formiddagskaffe 
for mænd blev taget i forlæn-
gelse af et dialogmøde i fjor, 
hvor sognepræst Anders Tran-
holm-Bjerg sammen med me-
nighedsrådet sendte mange 
bolde i luften for at finde nye 
platforme til aktiviteter i det nye 
sognehus.

- Heldigvis har initiativet fået en 
virkelig fin modtagelse. En snes 

mænd deltog i det første møde, hvor tidligere gårdejer 
Jørn Olesen, Døstrup, var foredragsholder, fortæller 
formanden for menighedsrådet Elin Juul Mortensen.

Formiddagskaffen sammen med Bent Lambertsen 
drikkes i Sognehuset torsdag 12. marts fra kl. 9.30 til 
11.30.

Jørgen Tøttrup

Mænd til kaffe i Sognehuset
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Sæt fokus på familiens trivsel i foråret 2020 

Få en forældreven 
Få personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen. Er der noget i din hverdag, som du gerne vil 
lave om, men ikke ved, hvordan du skal gribe fat i? Så kontakt din lokale koordinator til en uforpligtende 
snak om, hvordan vi kan bakke dig op. 
Kontakt koordinator Lone Bøgh på tlf. 24 76 17 91 eller mail loboe@km.dk  

Vejen videre efter skilsmisse 

Redskaber til en god hverdag for dig og dine børn  
efter skilsmissen. 5 aftener over 4 måneder 

Arden. Start onsdag d. 8.4. kl. 17-21 
 

Plej jeres parforhold 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn. 2 
dage + 2 aftener 

Hadsund. Start fredag-lørdag d. 6.-7.3. kl. 9-16 

Find alle tilbud på  

www.folkekirkensfamiliestotte.dk 
Alle forløb er uden deltagerbetaling  
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Konfirmationer 2020
Hørby Kirke - bededag d. 8. maj kl. 9.00 
Konfirmander fra Hørby sogn fra C-klassen
•  Selma Praastrup Aldahl
•  Filippa Lykkegaard Voigt Eriksen
•  Silje Markmann Giversen
•  Maja Vinther Hansen
•  Andreas Lemtoft Isaksen
•  Nikolaj Ømark Jensen
•  Sebastian Jensen
•  Marie Troldahl Olesen
•  Astrid Kirkegaard Pagh
•  Oliver Løgager Pedersen
•  Anne Primdahl
•  Laura Friis Skovgaard
•  Nicklas Domino Svanholm (forberedes i Hobro)
•  Oskar Harding Søndergaard
•  Caroline Marie Lang Sørensen

Døstrup Kirke - bededag d. 8. maj kl. 10.15 
Alle konfirmander fra Døstrup sogn
•  Annabell Amalia Fyllgraf Bugge Herlevsen
•  Ole Thøgersen Jul

Hørby Kirke -  bededag d. 8. maj kl. 11.30 
Konfirmander fra Hørby sogn fra A-klassen
•  Mia-Aliki Dahl
•  Mads Frikke Gregersen
•  Freya Sophie Oldenburg Jensen

•  Anne Krøjmand Jørgensen
•  Mikkel Røgild Jørgensen
•  Emil Kristensen
•  Karoline Dahl Larsen
•  Gustav Thorsen Munkholm
•  Cecilie Buus Nielsen
•  Julie Lynge Nielsen
•  Karoline Buus Nielsen
•  Karla Marie Gravenslund Odgaard
•  Emil Højen Pedersen
•  Lasse Tolborg Thy

Hørby Kirke - søndag d. 10. maj kl. 10.15 
Konfirmander fra Hørby sogn fra B-klassen
•  Albert Bundgaard Egelund
•  Clara Hollerup
•  Liv Bloch Holm
•  Magnus Johansen Jespersgaard
•  André Bak Klausen
•  Frederikke Hartmann Krabbe
•  Signe Kattenhøj Sevel
•  Marius Overgaard Svendsen
•  Sarah Søgaard
•  Alberte Harby Weisberg

Øls Kirke - søndag d. 10. maj kl. 11.30 
Alle konfirmander fra Øls sogn
•  Sebastian Halkjær Hartendorf
•  Lasse Fisker Jungersen
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FDF Hobro
Onsdag d. 29. januar har FDF Hobros Pilte som er i 
alderen 9-11 år, været på besøg i Hørby Kirke. Her 
viste præsten Anders alle børnene rundt, og han 
modtog en masse gode spørgsmål fra de nysgerrige 
Pilte.
De så hvordan døbefonten så ud og snakkede med 
Anders om, hvordan man blev døbt i gamle dage og 
i nutidens Danmark. Der blev snakket om, hvor for-
skellige kirker er både ude og inde, bl.a. loft, gulv, 
vægge, farverne m.m. Der blev heriblandt snakket 
om forskellen på Hobro kirke og Hørby kirke.
Anders lavede nogle små opgaver til piltene, hvor de 
skulle tælle bænkene i kirken og komme med et bud 
på, hvor mange personer kirken kan rumme, samt 
læse den skrevne tekst der står på prædikestolen. De 
fik også lov til at se kirken oppe fra prædikestolen.
Piltene er i gang med at tage Kristendomsmærket, 

som handler om at se kirken og høre om kristen-
dom.
En stor tak til Anders og Hørby Kirke.

Rasmus Pihl Andersen, FDF Hobro

Pilte på besøg i Hørby Kirke

Århustur med konfirmander
D. 28. januar var alle konfirmanderne fra Rosendal-
skolen på tur til Århus. 
Vi besøgte Kirkens Korshær, hvor korshærspræst 

Morten Aagaard kendt fra programmet: Mandefald 
fortalte om, hvorfor det særligt er mænd, der ender 
på samfundets bund.  Fotos: Else Lund

De vilde konfirmander fra Hobro indtog Kunstmuseet Aros

Der blev arbejdet seriøst med opgaverne 
under rundvisningen på museet

Man kan blive helt grøn af  
misundelse af at gå tur i  
Regnbuen på taget af Aros
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2020 er valgår, og vi skal afprøve den nye valglov. Me-
nighedsrådet inviterer til orienteringsmøde i Sognehu-
set d. 12.maj kl. 19.00, hvor vi vil fortælle om det arbej-
de, vi laver, i de forskellige udvalg og i menighedsrådet 
som helhed. Det er en god mulighed for at få mere 
kendskab til, hvordan menighedsrådet arbejder, og 
hvordan menighedsrådet arbejder sammen med lands-
byklynger lokale foreninger. Alle er velkommen – også 
de der ikke har mod på menighedsrådsarbejdet, men 
overvejer at gøre en indsats i et udvalg.

Menighedsrådet har forespurgt provst Jørgen Pontop-
pidan om brug af kapellerne på kirkegårdene. Provsten 
skriver, at der ikke er et krav, at der skal være et kapel. 
Skulle der være brug for, at der skal stå en kiste, kan 
våbenhuset bruges, skriver provsten til os. Fremover vil 
kapellet ved Døstrup Kirke blive brugt til redskabs- og 
maskinopbevaring, og til at lave grandekorationer i sæ-
son for grandækning. 

Kirkegårdsudvalget har indkøbt nye holdere til kirke-
gårdene, så vi kan opbevare telefonnumre og gudstjene-
steliste tørt og læsbart. Derudover kommer der askebæ-
ger og cykelstativ ved Døstrup Kirke, og hundeposer 
ved Hørby Kirke. Menighedsrådet vil gerne, at kirke-
gårdene bliver brugt til at gå en tur på, og tage et hvil på 
en af bænkene.

Sognehuset har fået liv – ikke blot er der strikkeklub 
hver 2. uge, der er også sangaften, Formiddagskaffe for 

mænd og Dameaften. Arrangementerne er godt besøgt, 
og menighedsrådet vil gerne, at de frivillige grupper, 
der arrangerer, vil blive ved. Dog er der plads til flere, 
der kunne have lyst til at være med i arbejdet. Børn i 
sorg er kommet i gang, dette tiltag håber vi, bliver til 
stor gavn for dem, der kommer dér.

Menighedsrådet har indgået afta-
le med Mariagerfjord Kommune, 
Lighed i Sundhed, om lån af den 
gamle konfirmandstue til to sam-
linger, der begge drejer sig om re-
habilitering.

Elin Juul Hedegaard 
Formand for menighedsrådet

Formanden skriver
Orienteringsmøde
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i Sognehuset

Menighedsrådet inviterer alle i sognene til at 
høre om menighedsrådets arbejde, og måden vi 
arbejder på, som optakt til menighedsrådsval-
get d. 15. september.
Menighedsrådet byder på kaffe og brød under 
mødet. Vel mødt.

Ny valglov til Menighedsråd
Fra 2020 er valgloven til Menighedsråd 
ændret. 
•  Den 2. tirsdag i maj afholdes der oriente-

ringsaften.
•  Den 3. tirsdag i september afholdes der 

valgforsamling.
•  Menighedsrådet begynder sit arbejde den 

1. søndag i advent.
•  Inden 4 uger efter valgforsamling kan der 

evt. udløses et afstemningsvalg, der skal 
afholdes 9 uger efter valgforsamlingen.

•  Der er mulighed for at vælge menigheds-
rådet for en 2-årig eller 4-årig periode. Bi-
skoppen skal ansøges om 2-årige perioder.

9DIVERSE



Præstens ferier og fridage 
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri 
d. 21.-24. maj. 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

Døbte
•  Oliver Phørckzen Hornung Clausen, Øls
•  Victoria Valentina Tveen Nielsen, Øls
•  Walde Flou Bach, Hørby
•  Andrea Bach Rogild, Hørby
•  Ida Funder Christensen, Hørby
•  Malthe Romby Madsen, Hørby
•  Alfred Stig Vishart, Hørby
•  Jonas Lemtoft Østergaard Isaksen, Hørby
•  Ida Dahl Bertelsen, Hørby
•  Oliver Mejlvang Lassen, Hørby
•  Emma Granvig, Hørby
•  Villas Rosenfeldt Fyllgraf Laursen, Døstrup
•  Luna Fyllgraf Lieutenant Pedersen, Døstrup
•  Nora Sand Nørgaard, Døstrup

Viede
•   Lise Dahl Bertelsen og  

Palle Dahl Bertelsen, Hørby

Begravede/bisatte
•   Anne Marie Bertelsen Søndergaard,  

Hobro Søndre Kapel
•  Edith Kristence Møller, Hørby
•  Susanne Knudsen, Hørby
•  Grethe Jensen, Døstrup

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Onsdag d. 25 marts kl. 10.00 ATB
Onsdag d. 29. april kl. 10.00 ATB
Onsdag d. 27. maj kl. 10.00 ATB
ATB: Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg, 
tlf. 27 85 90 65 · atb@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.

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. 9. marts. 

Sogneindsamling 
d. 10. marts 
Konfirmanderne samler ind igen i år, hvor temaet for 
sogneindsamlingen er: Hvordan hjælper vi de menne-
sker, som er ramt af klodens klimaforandringer? 
Tag godt imod de unge mennesker, når de ringer på din 
dør. Eller giv dit bidrag direkte til Folkekirkens Nød-
hjælp på mobile pay 7-9-13. 
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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 2020.
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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ID-nr.: 46879

181

Dato Kirkeåret Øls Hørby Døstrup

01. marts 1. søn. i fasten 10.15
08. marts 2. søn. i fasten Sogneindsamling 10.15 Sogneindsamling Sogneindsamling
12. marts 09.30 Hørby Sognehus: 

Formiddagskaffe 
for mænd

15. marts 3. søn. i fasten 10.15
22. marts Midfaste 10.15
29. marts Mariæ bebudelse 10.15

05. april Palmesøndag 10.15 Kirkekoret medv.
09. april Skærtorsdag 17.00 Fællesspisning i 

forsamlingshuset efter 
gudstjenesten

10. april Langfredag 19.00 Musikgudstj.: 
Jesu 7 ord på korset

12. april Påskedag 10.15 Kirkekoret medv.
13. april 2. påskedag 10.15 Kirkekoret medv.
14. april 17.00 Børnegudstj. med 

efterflg. fællesspisning i 
forsamlingshuset

19. april 1. søn. e. påske 10.15
26. april 2. søn. e. påske 10.15 Afslutning med 

minikonfirmander, 3C

03. maj 3. søn. e. påske 10.15
08. maj Bededag 09.00 Konfirmation

11.30 Konfirmation
10.15 Konfirmation

10. maj 4. søn. e. påske 11.30 Konfirmation 10.15 Konfirmation
12. maj 19.00 Hørby Sognehus: 

Orienteringsmøde om 
valg til menighedsrådet

17. maj 5. søn. e. påske 10.15
21. maj Kr. himmelfart 09.00 JPO
24. maj 6. søn. e. påske 10.15 JPO
31. maj Pinsedag 10.15 Kirkekoret medv.

01. juni 2. pinsedag 10.15 Kirkekoret medv.
11.30 Pinsevandring

07. juni Trinitatis 10.15
14. juni 1. søn. e. trin. 10.15 


