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På grund af corona blev konfirmationerne 
udsat til d. 13.-14. juni. Her er fotograf og 
kirkesanger Heidi Kjærsgaard Nielsen i færd 
med at fotografere de unge mennesker.  
Se også billederne inde i bladet. 
Foto: Søren Thostrup Østergaard



Så blev det efterår. Træerne er be-
gyndt at falme, blomsterne er vis-
net, og kun georginerne står tilbage 
på deres høje, slanke stængler. Men 
æbler og mirabeller hænger modne 
på træerne, klar til at plukkes. Kor-
net, som har vokset sig modent 
gennem sommeren, er blevet høstet 
og lagt i laden. Sommeren er ikke 
glemt, vi nyder stadig dens frugter.

Døgnfluer og evergreens
Efteråret er forfaldets tid. Men det 
er også tiden til at tænke på det, 
som har længere værdi end bare en 
enkelt sommer. Inden for musik-
ken taler man om døgnfluer og 
evergreens: Døgnfluer er dem, der 
går ind ad det ene øre og ud af det 
andet. Som tæppebankermusik fra 
radioen, der bare skal være i rum-
met som akkompagnement til ar-
bejdet, men som man egentlig ikke 
tænker nærmere over.
Evergreens, derimod, det er melo-
dier, vi alle – eller mange af os – 
kender og elsker. En evergreen har 
bevist sit værd gennem tiden. Det 
er musik, som er blevet spillet igen 
og igen, fordi den har et eller andet 
i sig, der gør, at man ikke sådan lige 
glemmer den igen. På moderne 
dansk hedder det hitpotentiale. 
Men man kunne også sige: Et glimt 
af evighed.
I sommer døde den danske kom-
ponist og entertainer, Bent Fabrici-
us-Bjerre, 95 år gammel. Han har 

gennem tiden leveret både døgn-
fluer og evergreens. Filmmusik, 
kendingsmelodier, sange, orkester-
musik. Der er meget af hans musik, 
der er gået i glemmebogen. Men 
det lykkedes ham også af og til at 
skrive nogle melodier, vi ikke glem-
mer så let. Kendingsmelodien fra 
Matador er én af dem. Temaet fra 
Olsenbanden en anden. De to me-
lodier kommer formentlig til at le-
ve videre i vores fælles kulturelle 
hukommelse i mange år endnu.

Hvordan kan det være, at netop de 
to melodier har opnået noget nær 
kultstatus? Det skyldes måske, at de 
hver på sin vis opsummerer karak-
teren i det persongalleri, de skal 
præsentere. Matadormelodien har 
noget melankolsk over sig, man ser 
næsten Elisabeth Friis for sig sid-
dende ved klaveret, mens hun sør-
ger over sin tabte kærlighed. 

Cigar, lægetaske og gule sokker 
Musikken til Olsenbanden, deri-
mod, er fræk og pågående, med en 

hylende klarinet, en energisk kon-
trabas og skarpe, rytmiske akkor-
der fra banjoen. Man kan næsten 
ikke høre musikken uden at se den 
berømte trio for sig, mens de spad-
serer afsted på havnefronten: Egon 
med cigar i munden, Benny med de 
gule sokker og den hoppende gang-
art, Kjeld halsende bagefter med 
lægetasken i favnen. 

Dansk kulturarv
Med de to melodier har komponi-
sten givet os noget, som ikke for-
svinder så let igen: To evergreeens, 
der trækker tråde til et persongal-
leri og nogle historier, vi både ken-
der og elsker. To melodier, der sam-
ler os og minder os om en central 
del af den danske kulturarv.
Et menneskeliv er kort. Selv en im-
ponerende levealder på 95 år svin-
der ind til ingenting set i evighe-
dens perspektiv. Men engang imel-
lem sker det, at det lykkes for men-
nesker at skabe noget, der rækker 
ud over deres egen levetid. Det 
skyldes, at Gud har tændt sin gud-
dommelige gnist i vores hjerter og 
lånt os et glimt af sin evighed. Lad 
os sige Ham tak for det her, midt i 
efteråret, mens vi nyder de sidste 
frugter af sommerens varme.
Amen. 

Mange hilsner fra  
jeres sognepræst  

Anders Tranholm-Bjerg

Efterår

Bent  
Fabricius- 

Bjerre

Præstens ferier og fridage 
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg er på kursus  

d. 28. september – 2. oktober.  
Han holder fri d. 5.-6. september og d. 12.-18. oktober.  

Præstens faste fridag er mandag.  
I præstens fravær henvises til provst Jørgen E. Pontoppidan,  

Hvornum, tlf. 98546068, e-mail jpo@km.dk

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Onsdag d. 23 september kl. 10.00
Onsdag d. 28. oktober kl. 10.00
Onsdag d. 25. november kl. 10.00
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Høstfest i Døstrup 
Torsdag d. 17. september

Kl. 17.00: Gudstjeneste i Døstrup kirke
Kl. 18.00: Spisning i Døstrup forsamlingshus
Kl. 19.00:  Underholdning v. sognepræst Henrik 

Oest: Besættelsen i billeder
I år markerer vi 80 året for 
Danmarks besættelse og 75 
året for befrielsen. På bag-
grund af mange års interesse 
og studier fortæller Henrik 
Oest om besættelsestiden i bil-
leder og ord, både det kendte 
og det mere ufortalte. Hør om 

den 9. april, samarbejdspolitikken, modstands-
bevægelsen, sø folkenes indsats, de tyske flygt-
ninge og meget mere. 
NB! Husk tilmelding senest d. 10. september på 
atb@km.dk eller tlf. 98 52 00 34.

Forbudte sange 
Lørdag d. 3. oktober kl. 12.00-15.00  

i Hørby Sognehus
»Sangene ophidser deltagerne«, står der i den ty-
ske lov som forbød visse sange i at blive sunget i 
Sønderjylland i tiden fra 1864-1920. Denne af-
ten vil vi synge nogle af de sange som har været 
forbudt. Både nogle af dem der blev forbudt af 
tyskerne, men også andre som har en sjov for-
budshistorie.

Højskoleforstan-
der Tyge Morten-
sen fortæller hi-
storierne og syn-
ger for, akkom-
pagneret af Kri-
stian Bonde-Han-
sen og Lars Emil 
på henholdsvis 
kontrabas og kla-
ver.

NB! Husk tilmel-
ding senest d. 25. 
september på atb@km.dk eller tlf. 98 52 00 34.

Filmaften i sognehuset
Torsdag d. 5. november kl. 18.00-21.30

Vi viser filmen »Drengen i den stribede pyja-
mas«. Aftenen indledes med at spise lidt let, 
derefter ser vi film og slutter aftenen af med en 
kop kaffe. Filmcentralen skriver om filmen:

»Drengen i den stribede pyjamas« er en film, der 
foregår under anden verdenskrig. Filmens omdrej-
ningspunkt er det forunderlige venskab, der opstår 
mellem Bruno, søn af kommandanten for en tysk 
koncentrationslejr, og den jødiske dreng Shmuel, 
der er fange i lejren.«

Deltagerbetaling på 50 kr. Maks. deltagerantal 25.

Tilmeldingsfrist 19.-30. oktober, først til mølle, 
på mail: sognehushorby@gmail.com  

Alle er velkommen.

I N V I TAT I O N : 
Valgforsamling

Kom og brug din stemme og vær med til at sam-
mensætte et nyt menighedsråd for de næste to 
år. Vi passer på områdets tre suverænt ældste 
bygninger, nemlig Øls, Hørby og Døstrup kirker. 
Vi har tre kirkegårde, som skal fremstå smukke 
og fred-fyldte. 
Vi har et sognehus, som bl.a. bruges til undervis-
ningen af konfirmanderne, men huset benyttes 
også til foredrag, filmaften, korsang mm.
Mød op, vær med i arbejdet og brug din stemme
tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Sognehuset
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Frivillige 
søges

Menighedsrådet 
vil gerne i kon-
takt med kvin-
der og mænd, 
der vil være be-
hjælpelig med at bage brød, 
kage eller lave kaffe til diver-
se arrangementer i Sognehu-
set eller i kirkerne. 
Henvendelse på mail: 
sognehushorby@gmail.com

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Lørdag d. 26. september
Kl. 10.00   I anledning af 75 året for befrielsen i 1945 

fortæller Jens Kristian Hansen, museums-
inspektør i Hjørring, om Frikorps Dan-
mark. 

Kl. 12.30  Jenny Lyngaa fortæller om mindekorset i 
Tobberup. 

Kl. 13.30 Generalforsamling 2020.

Lørdag d. 21. november
Kl. 10.00   Foredrag v. lektor Annette Lassen, Kø-

benhavns Universitet: Islændingesagaer-
nes verden. 

Kl. 12.30   Oplæsning fra Njals saga ved Ole Bent 
Larsen. Film: Njals saga. 

Pris: Kr. 50 pr. gang eller kr. 175 for alle fire gange. 
Alle højskoledage finder sted i Hobro Kirkecenter, Søn-
dergade 3, og starter med formiddagskaffe kl. 9.30.

Syng dansk  
gudstjeneste  

Torsdag d. 29. oktober  
kl. 19.00 i Hørby Kirke

Fællessangen fik et boost under 
coronakrisen med Phillip Fa-
bers morgensang og fællessang 
om fredagen. 
Vi fortsætter de gode toner ved 
denne musikgudstjeneste, som 
er arrangeret i anledning af 
Syng dansk ugen. 
Hobro Bykor synger for under 
ledelse af dirigent John Pil-
kington. 

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 fami-
lie- og psykoterapeut Hanne Dige Baagø og sognepræst Anders 
Tranholm-Bjerg. Sorggruppen mødes i Hørby sognehus Løgs-
tørvej 71, 9500 Hobro. 

Kontakt Hanne på tlf. 25 30 70 06 / baagoehanne@gmail.com 
eller Anders på tlf. 98 52 00 34 / atb@km.dk, hvis du har lyst til 
at være med.

Læs mere om 
sorggruppen på 
www.øls-hørby-døstrup.dk 

4 DET SKER



Canada og Alaska
Torsdag d. 24. september kl. 19.00

Anne Grethe og Helge kommer og fortæller og vi-
ser billeder fra deres tur til Canada og Alaska som-
meren 2019.
Pris: 95 kr. incl. kaffe.
Billetter : himmerlandsbilletten.dk eller hos Jette 
Søndergård tlf. 29 76 07 52.

Arrangør: Hørby Forsamlingshus og  
Aktivitetsforening, Løgstørvej 80, 9500 Hobro

Jule- og kræmmermarked
Lørdag d. 7. og søndag d. 8. november kl. 10.00-16.00

I år prøver vi noget nyt! I forsamlingshuset er det som det plejer 
– i hallen, Løgstørvej 82, er der stort kræmmermarked med lidt 
af hvert.
Hørby Forsamlingshus og Aktivitetsforening afholder stort jule-
marked og kræmmermarked på adressen Løgstørvej 80, Hobro.
Vi har mange fine stader med bl.a. gimpenisser, forskellige ting i 
strik og hækling, strømpenisser, kort- patchwork, aloe vera, 
smykker, træting, lys og kranse, trænisser til ophængning inde 
og ude, glaskunst og mange andre forskellige juleting.
Der kan ligeledes købes kaffe, te, let frokost, ostemadder, pålægs-
madder, vafler og gløgg. Der vil også være amerikansk lotteri.
Håber at se rigtig mange af jer. Vi ses! Jette og Jette

Julestue
Søndag d.  

29. november kl. 13.30
Banko, amerikansk lotteri, 
Luciaoptog, og måske kom-
mer julemanden forbi.
Kaffe og kage 30 kr.
Børn 15 kr. for en soda-
vand og kage.
Plader: 10 kr. pr. stk. eller 
3 for 25 kr.
Håber at se mange til en 
hyggelig start på julemå-
neden.

Hørby Forsamlingshus

Sådan flytter man et fyrtårn!
Fredag d. 30. oktober

Muremester Kjeld Pedersen kommer og fortæller 
om flytning af fyret.
•  Spisning, kaffe med brød og foredrag 130 kr. 

Starter kl. 18.30. 
•  Kaffe med brød og foredrag 95 kr.  

Starter kl. 19.30
Tilmelding og betaling til Jette Søndergård, tlf. 29 
76 075 2 senest den 26. oktober. Billetter sælges ef-
ter først til mølle princippet.

Rubjerg Knude Fyr

Strikkeklubben
Strikkeklubben starter op igen mandag d. 14. september 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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Døstrup Ældrecenter
v. Jenny Lyngaa, tlf. 40 36 18 52. Mandage kl. 
14.00, hvis intet andet er angivet. Kaffe à 20 kr.

 Oktober

05. Gavespil.
12.  Torben Andersen fortæller videre  

om sit liv i Døstrup.
19.   Arv og Testamente. Cand.jur Ann 

Lindgaard Pedersen, Hvornum,  
giver et oplæg om emnet.

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

 November

02. Gavespil.
09.   Tove Kristensen, Hobro,  

underholder med sang og musik
16.  Tøj og Sko. Modeopvisning.
23.   Anni Engedal fortæller om Den hellige 

Birgitta, Birgittaforeningen i Mariager og 
om Birgitta-vandringerne.

30.  Gavespil.

 December

07.   Adventsmøde v. Anders Tranholm-Bjerg. 
Der serveres glögg og æbleskiver 

14.   Afslutning kl. 17. Spisning á 150,- kr. 
Underholdning ved Leif Todborg. Tilmel-
ding senest 7. december på tlf. 20 13 68 42.

Centerrådet

Formiddagskaffe for mænd
Torsdag d. 12. november kl. 9.30-11.30 i Sognehuset

Formiddagskaffe for mænd udgik i foråret da coronaen var begyndt at 
stikke hovedet frem. Nu forsøger vi igen at afholde det arrangement, 
som oprindelig var planlagt. Vi får besøg af Bent Lambertsen, Hørby, 
der har tilbragt et langt arbejdsliv i politiet. Oprindelig er Bent Lam-
bertsen uddannet skiltemaler, og det er det, der gør ham i stand til at 
male Verdenskortets flag, som han har gjort i en lang årrække. Efter at 
Bent Lambertsen har fortalt brudstykker fra sit liv, er der mulighed 
for spørgsmål, inden kaffe og brød kommer på bordene. 

Det’ for børn . . .

Høstgudstjeneste for børn
Tirsdag d. 22. september kl. 17.00 i Hørby Kirke
Kirken er pyntet op i festlige høstfarver, når vi 
samles til børnevenlig høstgudstjeneste i Hørby 
Kirke. Efter gudstje-
nesten er der fælles-
spisning i forsam-
lingshuset. 
Pris: Voksne kr. 25, 
børn kr. 10. Der kan 
købes øl og vand.

Halloween for børn
Tirsdag d. 3. november kl. 18.00 i Hørby Kirke

Det bliver uhyggeligt, når Hørby Kirke inviterer 
til halloween 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 udklædnin-
ger såsom hekse, vampyrer og skeletter. 
Der sluttes af i kirken med en gudstjeneste i stea-
rinlysets skær. Arrangementet slutter kl. 19.30. 
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Insekthoteller

Børnene nyder synet af et af de ophængte insekthoteller, som de har lavet.

Døstrup Kirke har fået insekthotel-
ler. Selvfølgelig til insekter, men 
også for Døstrup borgerne at kigge 
på, når de går tur i vores område. 
Der er 3 ved Mølledammen, 

Og 1 indtil videre på kirkegården. 
Rammen er lavet af Lars Otkjær i 
lærketræ og fyldt ud af Døstrup Bør-
nehus. De er så flotte, synes jeg. Spej-
derne vil lave et lidt større til kirke-
gården på deres sommerlejr i år. 

Vi arbejder i øjeblikket på at blive 
Grøn kirke i Døstrup. Og det bety-
der selvfølgelig ikke, at ukrudtet får 
lov til at gro, men at vi gør mere for 
miljøet og biodiversiteten. Mejse- 
og stærekasser blev sat op for et par 

år siden. Og en kirkeuglekasse, som 
forhåbentlig engang bliver beboet. 
Alt sammen lavet af Lars. Græsset 
får lov at gro lidt højere udenfor di-
get, Henning Naur har sået eng-
sommerblandinger.

Og grene får lov til at ligge til pind-
svinene at bo i. Så vi er lidt i gang 
udenfor og så skal vi også ændre 
lidt på ting inde i kirken/graverhu-
set. F.eks har vi skiftet plastkrus ud 
med papkrus til kirkekaffen. I kan 
læse mere på gronkirke.dk

Jeg håber, I vil nyde insekthoteller-
ne ligeså meget, som jeg gør hver 
dag.

Graver Tove Møller, Døstrup

Vi blev meget glade da vi 
blev spurgt om vi ville lave 
insekthoteller til kirken i 
Døstrup. Vi fik udleveret 
nogle meget flotte rammer, 
og papirer med beskrivelse 
af hvilke insekter der gerne 
vil bo i hvad, så det var bare 
at gå i gang. 
Vi gik i skoven, børnene 
samlede poser med, grene, 
grankogler,blade, bark, alt 
hvad vi kunne tænke os var 
godt. Vi gik i engene og sam-
lede , tørt græs og mos.
Så kom Corona, og vi lukke-
de ned, bagefter lukkede vi 
gradvis op, i små grupper, 
uden kontakt, så det store 
fælles projekt blev lidt svæ-
rere. Men vi havde jo ram-
mer og materialer så det gik 
jo derud af alligevel.
Vi synes selv vi har fået lavet 
nogle flotte hoteller, og hå-
ber der vil komme mange 
beboere, vi vil ihvertilfælde 
gå forbi engang imellem og 
holde øje.

Venlig hilsen 
Børnehavebørn og voksne i 

Døstrup Børnehus NaturligVis
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Konfirmeret lørdag d. 13. juni  
kl. 9.00 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre: 
Anne Primdahl,  
Nicklas Domino Svanholm,  
Oliver Løgager Pedersen,  
Oskar Harding Søndergaard
Forreste række fra venstre:
Marie Troldahl Olesen,  
Astrid Kirkegaard Pagh,  
Laura Friis Skovgaard,  
Caroline Marie Lang Sørensen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret lørdag d. 13. juni  
kl. 11.00 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre:
Mikkel Røgild Jørgensen,  
Mads Frikke Gregersen,  
Emil Kristensen
Forreste række fra venstre:
Mia-Aliki Dahl,  
Karoline Dahl Larsen,  
Anne Krøjmand Jørgensen,  
Freya Sophie Oldenburg Jensen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret lørdag d. 13. juni  
kl. 10.00 i Døstrup Kirke
Bageste række fra venstre:

Sebastian Jensen,  
Nikolaj Ømark Jensen,  

Ole Thøgersen Jul,  
Andreas Lemtoft Isaksen

Forreste række fra venstre:
Filippa Lykkegaard Voigt Eriksen, 

Selma Praastrup Aldahl,  
Silje Markmann Giversen,  

Maja Vinther Hansen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen
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Konfirmeret lørdag d. 13. juni  
kl. 12.00 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre:
Lasse Tolborg Thy,  
Emil Højen Pedersen,  
Gustav Thorsen Munkholm
Forreste række fra venstre:
Karoline Buus Nielsen,  
Julie Lynge Nielsen,  
Karla Marie Gravenslund Odgaard, 
Cecilie Buus Nielsen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret søndag d. 14. juni 
kl. 11.30 i Øls Kirke
Fra venstre:  
Annabell Amalia Fyllgraf Bugge 
Herlevsen,  
André Bak Klausen,  
Sebastian Bredegaard Hartendorf, 
Lasse Fisker Jungersen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret søndag d. 14. juni  
kl. 10.15 i Hørby Kirke

Bageste række fra venstre:
Magnus Johansen Jespersgaard, 

Albert Bundgaard Egelund,  
Alberte Harby Weisberg,  

Signe Kattenhøj Sevel,  
Marius Overgaard Svendsen

Forreste række fra venstre:
Clara Marie Juuelsgaard Hollerup, 

Liv Bloch Holm,  
Frederikke Hartmann Krabbe, 

Sarah Søgaard
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen
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Oven på et specielt forår er vores kirker nu åbnet igen 
for gudstjenester, dog med et begrænset antal kirkegæn-
gere, der stadig ændrer sig. Det gav også udfordringer til 
konfirmationerne, hvor antal gæster i kirken fra hver 
familie kunne give hovedbrud for konfirmanden og 
hendes forældre. 5 hold konfirmander blev det til i alt. 
Sommeren er en rolig periode i menighedsrådet, vi 
runder 1. halvår af med at samle op og lave status på 
projekter, der er i gang. Så er vi klar til at arbejde videre, 
når vi mødes i august måned.
Ligesom konfirmanderne har skullet sidde med god 
afstand til hinanden, har vi til menighedsrådsmøderne 
siddet med god afstand, haft håndsprit på bordene, og 
fyldt hele sognehuset – godt vi fik bygget dette hus. 
Vi har bestilt standere til håndsprit, der kommer til at 
stå i kirkerne og sognehuset. Og ellers beder vi alle om 
at vise hensyn og huske på de anvisninger, der er, og 
som bliver ændret, som tiden går.
Menighedsrådet har skudt valgåret igang med oriente-
ringsmøde d. 9. juni. Orienteringsmødet er en generel 
orientering om menighedsrådets arbejde og anledning 
til for indbyggere i sognene at gå i tænkeboks og over-
veje, om en 2-års periode i menighedsrådet vil give me-
ning for én selv. 
Menighedsrådsarbejdet er først og fremmest et arbejde 
for kirken og forkyndelsen og dernæst at forvalte kir-
kerne, kirkegårdene, samarbejde med foreninger om 
lokale arrangementer og kirkernes egne arrangementer 
og koncerter.
D. 15. september er der opstillingsmøde, hvor man 
kan stille sit mandat til rådighed. Heldigvis er der man-
ge fra det siddende menighedsråd, der har valgt at stille 
op igen, men vi har behov for nye medlemmer også. 
Menighedsrådet har ansøgt biskoppen om at kunne af-
holde 2-års valg, og fået det bevilliget, ud fra et ønske 
om at gøre menighedsrådsarbejdet mere sammenlig-
neligt med andet bestyrelsesarbejde. Menighedsrådets 

kommunikation og arkivering er digitaliseret hen over 
en årrække, og er således blevet mere tilgængelig for 
alle medlemmerne.
På opstillingsmødet er det ikke kun eventuelle kandi-
dater, der er velkommen, men også andre  interessere-
de der kan være med til at vælge det kommende me-
nighedsråd. Så mød endelig op og være med til at 
præge valget.
Menighedsrådet har godkendt budgettet, der er udar-
bejdet ud fra den budgetramme, provstiet har meldt 
ud. Provstiets endelige godkendelse af vores budget 
forelå i august. Vi har en god økonomi, men kan mær-
ke at der ikke er plads til alle de ønsker, vi har. Ønsker 
dækker over nogle nødvendig investeringer, som vi må 
dele ud på flere år, for at kunne få råd til det. 
En ekstraordinær stor udgift ligger i det kommende år, 
hvor vi skal betale de bundne feriepenge ind til en ny-
oprettet feriefond. Det trækker meget på vores reser-
ver, så vi må lave vores prioriterin-
ger om. Vi er opmærksomme på, 
om der er puljemidler inden for kir-
keligt regi, vi kan søge for at få et 
økonomisk tilskud til nye projekter.

Elin Juul Hedegaard 
Formand for menighedsrådet

Døbte
• Isabella Møller Fjelsted, Hørby
• Alma Grønvad Vestergaard Jensen, Hørby
• Alma Theilgaard Sevel, Hørby
• Lucas Andersen, Hørby

Begravede/bisatte
• John Otte, Hørby
• Egon Chrestensen, Hørby
• Kaj Hougaard, Døstrup
• Grete Munkholm Hansen, Døstrup
• Laurits Agner Poulsen, Døstrup
• Leif Velling, Hobro Sdr. Kapel
• Kirsten Bindslev, Hobro Sdr. Kapel

Meddelelser fra formanden

Gratis kirkebil
Kan bestilles dagen før til alle de annoncerede 

gudstjenester. Det er gratis.

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. 
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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 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

06. sept. 13. s. e. trinitatis 09.00 JPO
13. sept. 14. s. e. trinitatis 10.15
14. sept. 19.30 Strikkeklubben 

starter op i sognehuset
15. sept. 19.00 Menighedsråds-

valg i sognehuset
17. sept. 17.00 Høstgudstjeneste. 

Kirkekoret medvirker. 
Efter gudstj. er der høst-
fest i forsamlingshuset

20. sept. 15. s. e. trinitatis 10.15
22. sept. 17.00 Høstgudstjeneste 

for børn. Fællesspisning
27. sept. 16. s. e. trinitatis 10.15

03. okt. 12.00 Hørby Sognehus:
De forbudte sange

04. okt. 17. s. e. trinitatis 10.15
11. okt. 18. s. e. trinitatis 10.15
18. okt. 19. s. e. trinitatis 10.15 JPO
25. okt. 20. s. e. trinitatis 10.15
29. okt. 19.00 Syng Dansk 

Musikgudstjeneste. 
Hobro Bykor medvirker

01. nov. Alle helgens dag 14.00 Oplæsning af 
navnene på årets døde

10.15 Oplæsning af 
navnene på årets døde

03. nov. 18.00 Halloween i kirken
05. nov. 18.00 Film i sognehuset
08. nov. 22. s. e. trinitatis 10.15
12. nov. 09.30 Formiddagskaffe 

for mænd i sognehuset
15. nov. 23. s. e. trinitatis Der henvises til 

nabopastoraterne
22. nov. S. s. i kirkeåret 10.15
29. nov. 1. s. i advent 10.15

06. dec. 2. s. i advent 10.15
13. dec. 3. s. i advent 10.15 Luciaoptog v. 

minikonfirmanderne. 
Kirkekoret medvirker


