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Organist Lene Andersen og sognepræst
Anders Tranholm-Bjerg får nogle travle
juledage. På grund af corona-situationen
afholdes ekstra julegudstjenester, og
de gør klar til ni styk på fire dage.
Se kalenderen på bagsiden.

Julegudstjenester
med tilmelding � ���������

3

Filmeftermiddag
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Den spanske
syge / Covid-19 � ��
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I campingvogn hele året
I nogle lande bor den fattigste del af
befolkningen i såkaldte trailer parks:
Et område med campingvogne, der
er klodset op og bliver anvendt til
helårsbeboelse. Trailer parks er for
folk, der ikke har råd til at bo i en
almindelig bolig, men må nøjes
med noget, vi andre ville anse for
noget midlertidigt.
Normalt er det noget, jeg forbinder
med England og USA, hvor det sociale sikkerhedsnet ikke er nær så
finmasket som herhjemme. Men
sandelig, om ikke også fænomenet
eksisterer i Danmark. Her findes
der mennesker, som af forskellige
årsager ser sig tvunget til at bo i en
campingvogn hele året. Det er
mennesker, som falder uden for
rammerne i det sociale system: De
har ikke råd til egen bolig. Men af
en eller anden grund kan de ikke få
tilkendt den pension eller sociale
ydelse, som gør, at de kan leve et
normalt liv. De befinder sig med
andre ord i et slags limbo, hvor de,
populært sagt, hverken har råd til
at leve eller dø. Derfor er de henvist
til at bo i en campingvogn, indtil
deres situation er afklaret. For nog-

le ender det med at blive en permanent bolig.
Corona camping

Stor var min overraskelse, da jeg så
adressen på én af deltagerne: Corona camping hed navnet på den
campingplads, hvor hun havde slået sig ned. Det fik mig til at tænke
på, om ikke hendes situation minder lidt, om det morads, vi alle
sammen står i? Coronakrisen raser
stadig på højeste blus. Som det
fremgår af annoncerne på disse sider, er det også noget, der rammer
os her i kirken.
Coronaepidemien har kastet os ud
i et limbo, hvor vi er usikre på, hvilken vej udviklingen går. Med andre
ord: Vi er alle sammen blevet sendt
på coronacamping. Indtil vaccinen

kommer, ved vi ikke, om vi er købt
eller solgt. Vi må leve med usikkerheden og håbe på, at der alligevel er
lys for enden af tunnelen. Mens vi
venter på en afklaring, kan vi passende rette opmærksomheden mod
den stundende højtid: Julen. Her
tales der dog om, at der skinner et
lys for det folk, der vandrer i mørket. Det lys har vi brug for at se.
Lad os glæde os over det lys, som
Gud har tændt for os i sin søn, Jesus
Kristus, som kom til verden julenat.
Og lad os så håbe på, at situationen
snart løser sig for os, der lever i coronaens skygge. Det er alligevel
træls at være på coronacamping hele året.
Sognepræst
Anders Tranholm-Bjerg

Krav om mundbind
og siddende
altergang
Der skal bæres mundbind i kirkerummet, når
man går rundt i rummet, men ikke når man sidder ned. Det vil sige, fra man går ind i våbenhuset, til man har sat sig på bænken.
Husk også at spritte fingre ved indgangen.
Der bliver siddende altergang fremover, det vil
sige at præsten kommer ned i kirken med brødet
og vinen.
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Mariagerfjord
Kirkehøjskole
Lørdag d. 27. februar
Kl. 10.00: Foredrag v. Elsebeth Aasted Schanz,
leder af Dansk Plakatmuseum, Århus:
»Genforeningsplakater«.
Foredraget sætter fokus
på de afstemningsplakater, der blev anvendt
frem mod grænsedragningen i 1920. De blev
fremstillet i rigelige
mængder og klæbet op
overalt, hvor de kunne
møde vælgerne ansigt til
ansigt. Plakaterne koger
begivenheden ind til en
historisk maggiterning med den saft og kraft,
der huserede i tiden. Foredraget ledsages af en
powerpoint, så det er muligt at se de plakater,
der omtales.
Kl. 12.30: Lærer Jenny Lyngaa fortæller om genforeningssten i nærområdet.

Julegudstjenester
med tilmelding
På grund af corona kræves der tilmelding
til følgende gudstjenester:

Onsdag d. 23. december
Øls Kirke.......................... kl. 13.00
Hørby Kirke...................... kl. 14.00
Døstrup Kirke. . .................. kl. 15.00

Kl. 13.30: Generalforsamling.

Torsdag d. 24. december
Lørdag d. 17. april
Udflugt med kunstfaglig medarbejder
Anne Lie Stokbro, Kunstetagerne i Hobro.

Hørby Kirke...................... kl. 13.00
Døstrup Kirke. . .................. kl. 14.00
Øls Kirke.......................... kl. 15.00

Kl. 9.30: Formiddagskaffe i Kirkecentret.
Kl. 10.00: Afgang for udflugt i bus.
Før frokost besøges Brorstrup Kirke med altertavle af Anita Houvenaghel og Skelund Kirke
med alterudsmykning af Maja Lisa Engelhardt.
Frokost på Als Kro.
Derefter besøges Dokkedal Kirke med udsmykning af Hein Heinsen og Gudumholm Kirke
med altertavle af Poul Anker Beck og døbefont
af Niels Helledie.
Hjemme igen formodentlig kl. 16.
Pris: Kr. 50 pr. gang eller kr. 175 for alle fire gange.
Alle højskoledage finder sted i Hobro Kirkecenter
Søndergade 3 og starter med formiddagskaffe kl.
9.30. Programmet findes også på Kirkehøjskolens
hjemmeside: www.mariagerfjordkirkehoejskole.dk.

Torsdag d. 31. december
Hørby Kirke...................... kl. 16.00
Tilmelding kan ske i perioden
d. 10.-20. december på e-mail: atb@km.dk

Strikkeklubben
Strikkeklubben mødes i sognehuset Løgstørvej
71 9500 Hobro mandag kl. 19.30 i lige uger.
Tag dit strikke- eller hækletøj med
og få en god snak med ligesindede.
Tilmelding ikke nødvendig.
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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 Tranholm-Bjerg. Sorggruppen mødes i Hørby sognehus Løgstørvej 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

Folkekirkens
Familiestøtte

Formiddagskaffe
for mænd

Folkekirkens Familiestøtte hjælper familier, som
har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen.

Mandag d. 3. maj kl 9.30-11.30

Vi har desværre måttet sige farvel til vores dygtige koordinator, Lone Bøgh, som har valgt at
søge nye udfordringer. Vi siger tak til Lone for
indsatsen og håber, at vi finder en værdig afløser
på posten.

Arrangementet bliver omtalt nærmere i næste
nummer af kirkebladet.

Indtil Lones afløser er
fundet, kan du henvende
dig til Helene Selmer
Kristensen på tlf. 29 11
18 10, hvis du er i en familie, der har brug for
støtte, eller hvis du er frivillig og gerne vil hjælpe.

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Torsdag d. 24. december kl. 10.00
Onsdag d. 20. januar kl. 10.00
Onsdag d. 24. februar kl. 10.00

Præstens ferier og fridage
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri
d. 19.-20. december, d. 16.-17. januar og d. 15.-21. februar.
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

DET SKER

Film for damer
Filmgruppen måtte aflyse arrangementer i efteråret,
men regner med at gennemføre tre arrangementer i
foråret.
Vi introducerer Filmeftermiddag for damer, som en
pendant til Formiddagskaffe for mænd.

Filmvalget er vurderet ud fra, at det er den ældre
generation, der vil komme til sådan en eftermiddag.
Filmaften for damer og Formiddagskaffe for mænd
vil også være på programmet.

Filmeftermiddag for damer d. 22. marts kl. 14-17 i Sognehuset
Tilmelding på mail sognehushorby@gmail.com
senest d. 8. marts, begrænset antal pladser.
Edie: (97 min.) Den 83-årige, der tager på eventyr.
Den 83-årige Edie mener ikke, at der findes noget, som hedder »for sent«. Derfor lægger hun
sit gamle liv bag sig, dropper snakken om alderdomshjemmet, pakker sin rygsæk og begiver sig
ud på det ultimative eventyr: At bestige det
mægtige bjerg, Mount Suilven i Skotland.
»Edie« er en herlig og livsbekræftende film om
at stoppe op og nyde og udnytte den sparsomme
tid som udgør det, vi kalder livet. Fantastiske billeder, stærke karakterer og en hjertevarm historie danner rammerne for en vandretur, som ikke
bare er en del af filmen, men som rent faktisk
gjorde skuespillerinden Sheila Hancock til den
ældste person, der har besteget Mount Suilven
– i virkeligheden!

Filmaften for damer d. 23. marts kl. 19-22 i Sognehuset
Tilmelding på mail sognehushorby@gmail.com
senest d. 8. marts, begrænset antal pladser. Efter
filmen er der en let servering og et glas vin, arrangementet koster 50,-.
Breathe: (118 min.)
Baseret på den sande historie om 28-årige Robin
Cavendish, der rammes af den dødelige sygdom
polio.
Lægerne giver ham tre måneder at leve i, men
Robins kone Diane finder en måde at sørge for
ham ved at opsætte den livsnødvendige respirator i deres hjem.
Robin genfinder glæden ved livet og beslutter sig

for at få mest muligt ud af sin sidste tid samt at
hjælpe patienter i samme situation.
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Den spanske syge/
Covid-19
Når man læser om Den spanske Syges opståen i 1918 og udviklingen af den over de næste par år, kan man ikke lade være med
at sammenligne med Covid-19’s forløb i 2020. Det har overrasket mig, at der under Den spanske Syge også fra sundhedsstyrelsen var lavet officielle landsdækkende plakater med henvisninger til folks adfærd. Følgende avisudklip er fra forskellige aviser,
og flere relaterer sig til egnen omkring Hobro.  Jenny Lyngaa

15. november 1918

16. januar 1919

13. januar
1919

9. februar 1920
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13. februar
1920

16. februar
1920

18. marts 1920

17. februar 1920

1. august 1920

Citat fra Kristeligt Dagblad 13. marts 2020
»Ingen smitte siden pesten kom så meget ud af kontrol som den spanske syge, som kom i tre bølger mellem 1918
og 1920, og som herhjemme førte til 15.000 dødsfald. Det, som rent sygdomsmæssigt foregår lige nu, er nøjagtig,
som da den spanske syge rullede frem. Folk blev smittet i stort antal, og også dengang greb man til lukning af
skoler og andre samfundsinstitutioner. (...) Under den spanske syge handlede de danske myndigheder famlende
og prøvede at tie problemet ihjel. Det viste sig ikke at være nogen klog strategi.«
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Konfirmandløb
Årets konfirmandløb var rykket til
vikingetidens Fyrkat, nærmere betegnet Harald Blåtands regeringsperiode, hvor præster og hedenske
spåkoner konkurrerede om folkets
gunst, og danskere og tyskere sloges
ved Danevirke. Det var Vikingecenter Fyrkat, der havde arrangeret løbet i samarbejde med Hobro-Mariager Provsti. Ved løbet medvirkede
mange frivillige fra sognene. På billedet kan du se det lokale islæt fra
Øls, Hørby og Døstrup sogne.
(Foto: Else Lund)

Høstfest
Høstfesten var det sidste arrangement, der blev afholdt, inden coronakrisen igen strammede sit greb om Danmark.
Alle andre arrangementer blev aflyst i efteråret: Børnehøstfest, halloween med mere. Heldigvis havde vi en dejlig
høstfest med godt fremmøde og et spændende foredrag om
2. verdenskrig. Tove havde som sædvanlig overgået sig selv
i pyntningen af kirken. Vi må prøve at leve højt på minderne, indtil det bliver bedre tider. (Foto: Else Lund)
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Formanden skriver
Valg til menighedsrådet – nu er det
overstået. Vi havde to valgforsamlinger for at få fyldt pladserne i menighedsrådet, og endte med at ansøge biskoppen om, at være 12 i
menighedsrådet, idet Øls sogn ikke
kunne stille 4 medlemmer, men
kun 3. Biskop Henrik Wigh-Poulsen har givet tilladelse til, at vi er 12
valgte menighedsrådsmedlemmer.
De valgte er:
Øls sogn
• Elin Juul Hedegaard
• Inger Olivia Karlebjerg Primdahl
• ens Sloth-Jensen
Stedfortræder:
• Lene Tanghus
Hørby Sogn
• Bernt Bjerregaard Iversen
• Jenny Dorothea Lyngaa
• Jette Erna Klestrup Bjærge
• Jette Johanne Rye Søndergaard
• John Ronald Larsen

Døstrup Sogn
• Else Oline Lund
• Gitte Bruun
• Ilse Poulsen
• Rita Serup Hansen
Stedfortræder:
• Randi Lyngaa
Menighedsrådet har konstitueret
sig d. 26. november, efter kirkebladet er gået i trykken, og bliver oplyst i næste nummer af kirkebladet.
Kirkegårdsudvalget arbejder med
sikring af gravsten. De berørte gravstedsejere bliver orienteret, når der
er fundet en løsning, der prismæssigt er overkommelig, og som ikke
skæmmer gravstederne.
Kirkens arrangementer er igen berørt af aflysninger, og der er stadig
begrænsninger på antal kirkegængere. Vi håber, at kirkerne må vedblive at være åbne, og så må vi leve

med begrænsningerne. Derudover
glæder vi os til, at denne pandemi
får en ende.
Sorggruppen for børn kører videre,
og der er kommet flere børn og unge, der har taget imod den hjælp,
der ligger i at være med i sorggruppen.
Menighedsrådet har fået installeret
teleslynge i Sognehuset, så besøgende i Sognehuset kan få det fulde udbytte af de arrangementer, der er.
Elin Juul
Hedegaard
Formand for
menighedsrådet

DIVERSE
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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.

Døbte
• Luna Lund Rehder Vestby, Øls
• Villum Fredslund Andersen, Øls
• Karl Erik Nygaard Andersen, Hørby

December

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

• Nohr Døssing Manich, Hørby
• Vilja Peters Koch Hansen, Hørby
•Alfred Frederiksen, Hørby
• Marie Karoline Flink Rasmussen, Hørby

Januar

• Anton Skjødt Sørensen, Hørby

04. Gavespil

• Pelle Laj Rolighed, Hørby

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

• Albert Kold Roursgaard, Hørby
• Max Prince Brøner, Hørby
• Naja Marie Sandager Andersen, Hørby

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

• Elmer Christian Hytting Flohr, Døstrup

25. Generalforsamling.

• Alba Hus Hyllested, Døstrup

Februar

01. Gavespil.
08.	Tove Kristensen, Hobro,
underholder med sang og musik
15.	Torben Andersen slutter sin fortælling
om sit liv i Døstrup.
22.	Jenny Lyngaa, Tobberup, fortæller
løst og fast om sit liv i lokalområdet
gennem mere end 50 år.
OBS! Indtil videre er arrangementerne
aflyst på grund af det nuværende forsamlingsbud, på grund af Covid-19. Når dette
hæves tilstrækkeligt, vil der lokalt blive
annonceret om de enkelte arrangementer.
Centerrådet

• Elli Bak Christensen, Døstrup

Viede
•K
 athrine Stadsvold Henneberg og
Kim Stadsvold Henneberg, Øls
•L
 ise Kold Roursgaard og
Erik Kold Roursgaard, Hørby
•R
 ikke Laj Rolighed og
Ruben Hyldgaard Rolighed, Hørby

Begravede/bisatte
• Erik Winther Pedersen, Øls
• Birger Thyge Jensen, Øls
• Eivind Christian Klysner, Hørby
• Finn Outsen, Hørby
• Ib Bertelsen, Hørby
• Jens Jørgen Høgh, Døstrup

Gratis kirkebil

• Marie Kjærsgaard-Nielsen, Døstrup

Kan bestilles dagen før til alle de annoncerede
gudstjenester. Det er gratis.

• Grethe Munkholm Hansen, Døstrup

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.

• Ib Robert Asmussen, Døstrup

VEJVISER

Sognepræst

Anders Tranholm-Bjerg · atb@km.dk
Hørby Præstegård, Løgstørvej 71.
Tlf. 98 52 00 34 · Træffes bedst efter aftale.

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

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

KFUM-spejderne Rosendal

Spejderhus: Vincavej 16, 9500 Hobro
Kontakt: Alexandar Laumann · Tlf. 23 67 33 05
Valmuevej 12A, 9500 Hobro.

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 webmaster Søren Østergaard: 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 medlemmer 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 melodierne til salmerne samt søge efter salmer til bestemte kirkelige lejligheder.

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

FDF

Kredsleder: Rasmus Pihl Andersen
Tlf. 22 26 26 23 · Hybenvej 1, 9500 Hobro.

Kirkebladet

Udgives af pastoratets menighedsråd med sognepræsten som ansvarshavende redaktør.
Stof til næste kirkeblad:
Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirkeblad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. e-mail.
Deadline: 1. februar 2021.
Layout og produktion:
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
Oplag: 1300 stk.
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Dato

Kirkeåret

13. dec.

3. s. i advent

Øls

Hørby

Der serveres kirkekaffe
efter alle højmesser 10.15

Døstrup

10.15

15. dec.

Juleafslutning med Rosendalskolens 0. årgang
09.00 0.A
10.00 0.B
11.00 0.C

16. dec.

10.00 Julegudstjeneste
med ADHD

17. dec.

10.00 Juleafslutning
Døstrup Børnehus

18. dec.

10.00 Juleafslutning
med Rosendalskolen

20. dec.

4. s. i advent

14.00 JPO

23. dec.

Lillejuleaften

13.00 NB! Tilmelding

14.00 NB! Tilmelding

15.00 NB! Tilmelding

24. dec.

Juleaften

15.00 NB! Tilmelding

13.00 NB! Tilmelding

14.00 NB! Tilmelding

25. dec.

Juledag

26. dec.

2. juledag

27. dec.

Julesøndag

31. dec.

Nytårsaften

03. jan.

Helligtrekonger

10. jan.

1. s. e. h3k

17. jan.

2. s. e. h3k

24. jan.

Sidste s. e. h3k

31. jan.

Septuagesima

07. feb.

Seksagesima

14. feb.

Fastelavn

21. feb.

1. s. i fasten

28. feb.

2. s. i fasten

07. marts

3. s. i fasten

14. marts

Midfaste

10.15
10.15
10.15
16.00 Nytårsgudstjeneste
NB! Tilmelding
10.15
10.15
14.00 JPO
10.15
10.15
10.15
10.15
10.15 JPO
10.15
10.15
10.15 Sogneindsamling

JPO = Provst Jørgen E. Pontoppidan · Tlf. 98 54 60 68 · jpo@km.dk

KALENDER

