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Julegudstjenesterne blev aflyst, men julen blev reddet på målstregen af coronaorkestret, som 
stillede op og indspillede tre julesalmer, der blev delt med menigheden på facebook og på 
hjemmesiden� Fra venstre: Anders Tranholm-Bjerg, Marie Tranholm-Bjerg,  
Lene Rolighed Andersen (med ryggen til) og Mette Egedal� 



Jeg tror – jeg håber – at påsken bli-
ver vores vendepunkt. Sådan sagde 
statsminister Mette Frederiksen i 
sin nytårstale, som gik over skær-
men d. 1. januar 2021. Anlednin-
gen var den verserende coronakri-
se, som man spåede ville toppe i 
februar. Men når foråret kommer, 
mente eksperterne, vil vi kunne be-
gynde at se en tilbagegang i epide-
mien. På det tidspunkt vil vaccinen 
være udbredt til en stor del af be-
folkningen, og vi vil igen tage fat på 
udendørs aktiviteter, hvilket mind-
sker udbredelsen af smitten. Efter 
som påsken falder om foråret, i år 
nærmere betegnet d. 4. april, kan 
påsken meget vel komme til at 
markere vendepunktet i kampen 
mod epidemien. Sådan omtrent lød 
ræsonnementet.
Man kunne godt fristes til at korri-
gere udtalelsen og sige: Vi ved, på-
sken bliver vendepunktet! For det 
er jo sådan, det forholder sig i den 
kristne tradition. Påsken er vende-
punktet, hvor håbet bryder frem på 

trods af mørket, år efter år. Hvert 
eneste år fejrer vi til påske livets sejr 
over døden. Påsken rummer både 
den værste og den bedste dag i ver-
denshistorien: Den værste dag er 
Langfredag, hvor Jesus, Guds søn, 
dør på korset. Den bedste dag er 
Påskedag, hvor han opstår fra gra-
ven igen og gør døden til skamme. 
På den måde kan man sige, at på-
sken udgør et vendepunkt: Et ven-
depunkt fra det sorteste budskab til 
det bedste budskab i hele verden. 

Håbet
Nu er der det specielle ved vende-
punkter, at de er svære at få øje på, 
når man står i situationen. Vende-
punktet er jo først der, hvor kurven 
knækker. Det betyder, at vi skal helt 
op på det allerhøjeste smittetal, før 
man kan tale om et vendepunkt. 
Selv da kan man ikke vide, om kur-
ven begynder at stige igen. Det ved 
vi først bagefter. Men man kan hå-
be.
I 1944 under den tyske besættelse 

af Danmark skrev digteren Halfdan 
Rasmussen disse linjer i et illegalt 
blad: 
Men det bli’r atter stille efter stormen.
Og det bli'r godt at leve her på ny.
For her er lys og sol og glade stemmer,
og mørket kommer til en fredfyldt by.
Det var nok svært at se vendepunk-
tet i 1944, da krigen rasede på det 
højeste. Men digteren gav sig selv 
lov til at håbe og dele håbet med 
andre. Det kan vi også godt tillade 
os her i dag. Vi har påskens bud-
skab i ryggen, som fortæller os, at 
døden aldrig skal få det sidste ord. 
Det budskab kan vi læne os op af, 
når coronaepidemien raser, eller 
når vores tilværelse er truet på an-
den vis. Lad os holde fast i håbet, 
og lad os gøre som digteren: Dele 
det med hinanden. 
Glædelig påske til jer alle! 

Sognepræst  
Anders Tranholm-Bjerg

Påsken bliver vendepunktet!
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Filmeftermiddag 
for damer

Mandag d. 22. marts kl. 14-17  
i Sognehuset

Tilmelding på mail senest 8. marts til 
sognehushorby@gmail.com

Sognehuset er vært ved kaffe og brød.

Filmaften 
for damer

Tirsdag d. 23. marts kl. 19-22  
i Sognehuset

Tilmelding på mail senest 8. marts til 
sognehushorby@gmail.com

Pris 50 kr.

Formiddagskaffe 
for mænd

Mandag d. 3. maj kl. 9.30-11.30 i Sognehuset

Bent Lambertsen, Hørby, fortæller om sit liv, 
Sognehuset byder på kaffe og brød.

Kirkebil kan bestilles

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Onsdag d. 31. marts  kl. 10.00 . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 28. april  kl. 10.00 . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 26. maj  kl. 10.00 . . . . . . . . ATB

ATB:  
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg,  

tlf. 98 52 00 34, atb@km.dk
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Præsentation af den nye  
koordinator for Familiestøtten
Line Neve Enggaard er ansat pr. 1. februar som ko-
ordinator i Familiestøtten i Hadsund og Hobro-
Mariager provstier. Hun er uddannet cand. mag i 
dansk og psykologi og certificeret projektleder.

Line har senest været ansat som konsulent i sprog-
center A2B, hvor hun har varetaget en bred vifte af 
koordineringsopgaver. Ud over en betydelig pro-
jektledererfaring har Line bred erfaring i arbejdet 
med frivillige, herunder rekruttering og ledelse. Li-
ne har desuden i en årrække arbejdet som gymna-

sie- og HF-lærer, hvor hun har 
arbejdet med undervisning og 
vejledningsopgaver. 

Line fortæller selv om sin mo-
tivation til at søge stillingen:

»Jeg ser Folkekirkens Familie-
støtte som et fantastisk og sær-

deles relevant initiativ i 
en tid, hvor opdragel-
sesformer ikke er givet 
på forhånd, og hvor for-
ældre naturligt kan føle 
sig usikre i en verden af 
mange valg. Jeg glæder 
jeg mig utroligt meget 
til at blive en del af Fol-
kekirkens Familiestøtte, 
der gør et veldokumen-
teret og seriøst stykke 
arbejde for Danmarks 
børnefamilier.«

Line kan træffes på tlf. 24 76 17 91, hvis du er fra en 
familie, som har brug for sparring og støtte i hver-
dagen; eller hvis du er frivillig og gerne vil hjælpe.

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Lørdag d. 17. april 2021 

NB! Programmet gennemføres under forudsætning af, at restriktionerne tillader det

Udflugt med kunstfaglig medarbejder Anne Lie 
Stokbro, Kunstetagerne i Hobro:

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 Ske-
lund Kirke med alter-
udsmykning af Maja 
Lisa Engelhardt.

Frokost på Als Kro.

Derefter besøges Dokkedal Kirke med udsmykning 
af Hein Heinsen og Gudumholm Kirke med alter-
tavle af Poul Anker Beck og døbefont af Niels Hel-
ledie.

Hjemme igen formodentlig kl. 16.

Pris: Kr. 100. Tilmelding kan ske pr. mail til Anni 
Engedahl: anniengedal@hotmail.com

Dokkedal Kirke

Brorstrup Kirke
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Pinsevandring
Vi satser på at gennemføre den traditionelle pin-
sevandring mandag d. 24. maj i håbet om, at for-
samlingsloftet på fem personer er blevet ophævet 
til den tid. Desuden er det jo en coronavenlig akti-
vitet, som foregår i det fri. 

Lidt om turen: 

Vi starter med gudstjeneste i Øls Kirke kl. 10.15. 
Efter gudstjenesten starter selve turen fra parke-
ringspladsen neden for Øls Kirke kl. 11.30. 

Vandreturen, som varer ca. to timer, går gennem 

Hørby Plantage og slutter ved Døstrup Kirke. Der 
serveres sandwich og drikkevarer undervejs. 

I Døstrup får vi kaffe og kage og holder en lille an-
dagt i kirken. 

Der bliver arrangeret transport med bus til Øls 
Kirke, hvor vi regner med at være tilbage ca. kl. 
15.00.

Tilmelding kan ske til sognepræst Anders Tran-
holm-Bjerg på tlf. 98 52 00 34 eller e-mail atb@
km.dk. Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 20. maj. 

Der venter os en smuk 
vandretur gennem Hørby 
Plantage 2. pinsedag.
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Forsamlingshusenes historie I 
I slutningen af 1800-tallet var ti-
den, hvor der over hele landet stif-
tedes den ene forening efter den 
anden. Landbobefolkningen var 
blevet oplyst på højskole, og an-
delsbevægelsen gik sejrrigt over 
landet. Spøgefugle påstod, at to 
mænd – med hver sin ged – ikke 
kunne mødes på et gadehjørne 
uden at oprette en gedeavlsfor-
ening.

Den første bestyrelse
28. februar 1894 blev der indkaldt 
til møde i Døstrup skole for at stifte 
»Døstrup Sogns Foredragsfor-
ening«, der for at nå sit mål, lod 
opføre et forsamlingshus i Døstrup. 
På mødet blev lovene vedtaget, og 
der blev valgt en bestyrelse på 7 
medlemmer. Bestyrelsen skulle stå 
for bygningen af et forsamlingshus.

Bestyrelsen bestod af gårdejere, 
håndværkere og skolelæreren. Der 

manglede både arbejdere og hus-
mænd og ikke mindst kvinder i be-
styrelsen. Men sådan lå det i tiden. 
Senere blev der valgt folk ind fra 
alle sam-fundslag. Især kvinderne 
har i de senere mange år været i 
flertal i bestyrelsen.

Bestyrelsen købte grund af smed 
Olesen og lod opføre et forsam-
lingshus ved siden af smedjen. Hu-
set blev færdig til den planlagte tid, 
og det blev indviet den 11. septem-
ber 1894. Byggeriet blev finansieret 
ved, at beboerne kunne tegne an-
dele á 5,- kr. Foredragsforeningen 
og forsamlingshuset var på dette 
tidspunkt to selvstændige forenin-
ger, men i 1905 blev deres kasser 
slået sammen.  

Mange foreninger  
ved århundredeskiftet
På daværende tidspunkt var der 
mange foreninger i Døstrup, og de 
lejede sig ind i forsamlingshuset. 
Flere af disse har henvendt sig til 

samme grupper af folk. Omkring 
århundredeskiftet var der en Gym-
nastikforening, Skytteforening, Ung-
domsforening, Husflidsforening, Af-
holdsforening og Missionsforening i 
byen. 
Forsamlingshuset havde købt gym-
nastikredskaberne, mod at Gymna-
stikforeningen selv vedligeholdt 
dem.

Planer om nyt forsamlingshus
Efterhånden følte Døstrup sogns 
beboere, at forsamlingshuset ikke 
var tidssvarende. 
Der indledtes i 1935 forhandlinger 
om at opføre et nyt hus. Arkitekt 
Skjødt, Hobro blev bedt om udar-
bejde tegninger. Der blev købt en 
ny grund af Stine Kjeldsen, Borre-
huset. Grunden lå på hjørnet af 
Døstrupvej og Finderupvej. 
Huset blev bygget med køkken, sal 
og kaffestue og lejlighed til værten 
på 1. sal. I kælderen blev der ind-
rettet toiletter og hestestald. Indvi-

Døstrup Forsamlingshus

Det nuværende forsamlingshus 
i Døstrup blev indviet i 1936.
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Så mange må der være i kirken
På grund af corona er der blevet 
skåret kraftigt ned på maks. an-
tal gæster på kirkebænkene. Med 
de nuværende regler er tallene:
• Øls Kirke 14
• Hørby Kirke 13
• Døstrup Kirke 18
Tallene er eksklusive kirkebetje-

ning. I øvrigt gælder det, at der 
skal bæres mundbind, når man 
bevæger sig ud og ind af kirken, 
men ikke når man sidder ned.

Der er installeret udendørs højt-
talere i Hørby og Døstrup til 
brug ved begravelser, så den del 
af følget, som ikke kan få lov at 

være indenfor, kan stå på kirke-
gården og følge med i højtidelig-
heden. Det samlede maks. antal 
for begravelsesfølget er 50 perso-
ner. 

Dette er restriktionerne p.t. Hold 
øje med vores hjemmeside ang. 
ændringer. 

elsen fandt sted den 24. september 
1936 med fælles kaffebord og dans. 
Først i 1946 blev der bygget scene 
til.

Beslaglagt af tyskerne
Under besættelsen, 17. marts 1945, 
blev forsamlingshuset beslaglagt af 
tyskerne. I første omgang var det 
russiske krigsfanger, der blev ind-
kvarteret. 

Senere kom der tyske flygtninge. 
De fleste var østtyskere, der flygte-
de foran »Den Røde Hær«. Det var 
ikke de bedste forhold, de måtte 

leve under. De lå på halm i den 
store sal, og så havde hver familie 
en afgrænset firkant. Nogle retira-
der blev bygget øst for forsamlings-
huset. Huset led en del skade ved at 
huse disse flygtninge. Installatio-
nerne af toiletter og vand var fuld-
stændig ødelagte. Aalborg stiftsamt 
betalte dog forsamlingshuset 3.050, 
25 kr. i erstatning. Da tyskerne for-
lod huset, betalte de 900,- kr. i 
check, men Sparekassen nægtede at 
indfri beløbet.

Efter krigen var der et stort sam-
menhold om forsamlingshuset og 

dets arrangementer. Høstfest med 
fælles kaffebord og underholdning, 
foredragsaftner, hvor tidens emner 
blev taget op til diskussion. 

Nutiden
I 1980 blev hele kælderen udgravet, 
og en mindre sal blev etableret, til-
lige med at toiletterne blev renove-
ret.

I dag hedder forsamlingshuset 
»Døstrup Kultur- & Forsamlings-
hus« og er beliggende Døstrupvej 
114.

Jenny Lyngaa

FDF Hobro
Desværre er vores 
kære FDF-hus ikke 

et sted vi kan tilbringe vores tid 
sammen, nu er udenfor heller 
ikke længere en mulighed. FOR 
EN STUND. Vi lader os ikke slå 
helt ud og har derfor planlagt vo-
res ugentlige mødeaftener og op-
gaver online.

Skulle man sidde derhjemme og 

tænke: hvad mon en FDF’er laver 
af opgaver?

Så er vores Facebook side FDF 
Hobro åben for alle og der kom-
mer hver mandag, her i lock-
down, til at være en opgave til-
gængelig. Den første opgave var 
fx at gøre en god gerning til for-
del for Danmarks Indsamlingen. 
For hver en god gerning som DU 

gør, donerer Novo Nordisk Fon-
den 20 kr! Du kan deltage på go-
degerninger.nu – en god gerning 
er alt fra at pudse sine forældres 
sko, lufte hunden og til at ringe 
mormor op til en sludder for en 
sladder.
Vi glæder os til at se alle igen!

Hilsen Rasmus Pihl Andersen,  
FDF Hobro

Præstens ferier og fridage 
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 7.-9. 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
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Sogneindsamling d. 14. marts
50’eren bliver til mad

50 kroner kan for eksempel blive til en lodret køk-
kenhave til en familie i Kakuma-flygtningelejren i 
Kenya.

Når grøntsagerne vokser opad, er der plads til mere 
mad på et begrænset areal. Det kan være spinat el-
ler kål, som sikrer en hel familie næring (kilde: Fol-
kekirkens Nødhjælp).

Der er behov for nye løsninger, så vi kan redde liv, 
når klimaforandringerne rammer. Du er med til at 
støtte mennesker, der er ramt af klimaforandringer, 
hvis du giver et beløb til Folkekirkens Nødhjælp d. 
14. marts.

På grund af coronarestriktioner gennemføres ind-
samlingen ikke fysisk. Vi opfordrer til, at man giver 
et bidrag på dagen ved enten at donere et valgfrit 
beløb via MobilePay til 114400 eller støtte med 50 kr. 
ved at sende SMS 50 til 1911.
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Vi mærker nu for alvor, at corona-
en har svært ved at slippe sit tag i 
Danmark og hele verden.

Menighedsrådet har konstitueret 
sig, og er så klar til at trække i ar-
bejdstøjet. Dog kan vi ikke mødes 
lige nu, med de restriktioner der er 
lagt ned over Danmark. Vi klarer 
nogle ting på mail, og ellers må vi 
vente. Vi har ikke haft nogle pres-
serende sager ud over nedlukning, 
men holder møde så snart det bli-
ver muligt. Derudover har vi en 
række udvalg, som vi ikke har valgt 
til endnu, det skulle være foregået 
på vores januar møde, men er udsat 
til, at vi kan mødes igen.

Menighedsrådet har ønsker om 
større arbejder, bl.a. er vi i gang 
med at få godkendt et projekt hvor 
orglet i Døstrup Kirke bliver skiftet 
ud med et andet brugt orgel, der 
har flere stemmer. Det nye orgel 
skal placeres i tårnet, i den forbin-
delse kommer der nogle mindre 
reparationsarbejder. Blytaget på 
koret i Døstrup Kirke skal udskif-
tes, dvs. blyet skal omsmeltes og 
lægges op igen, også her har vi et 
projekt undervejs i godkendelses-
processen, og endelig skal hynder-

ne på kirkebænkene i Hørby Kirke 
udskiftes, ligesom der kommer nyt 
stof på de løse stole og på knæfald 
og bedeskammel. Vi har hensat 
penge på 2020 regnskabet til brug i 
2021, da vores aktiviteter jo har væ-
ret mindre pga. corona, og vi har 
søgt om midler fra provstiet og fået 
bevilliget det ansøgte, til at supple-
re vores egne midler, så vi kan gen-
nemføre projekterne. Vi må være 
tålmodige og vente på, at ansøg-
ningsprocessen bliver gennemført.

Med helt nedlukning af kirkerne til 
julegudstjenesterne og henover 
nytår, kan vi nu holde gudstjeneste 
på en begrænset måde og med god 
afstand mellem kirkegængerne og 
ikke at forglemme uden salmesang.
Det gode er dog, at kirkerne er åb-
ne igen, og vi kan kun glæde os til, 
at vi igen kan synge sammen. 
Hvornår vi kan det, venter vi dog 
stadig på. 

I ultimo januar blev der meldt ud, 
at konfirmationerne er flyttet til d. 
21. og 22. august. Det er rart, at den 
beslutning er taget, så både konfir-
mander og deres forældre kan glæ-
de sig til dagen og forberede sig og 
på de nye datoer. Konfirmationer-

ne er en vigtig begivenhed i både 
børnenes og forældrenes liv, og 
derfor skal der være 
ro om tidspunktet.

Elin Juul Hedegaard 
Formand for 

menighedsrådet

Formanden skriver

Medlemmerne af det nye menighedsråd. Fra venstre mod højre er det:
Rita Serup Hansen, Jenny Dorothea Lyngaa, Gitte Bruun, Anders Tranholm-Bjerg (præst), Jette Søndergaard, John 
Ronald Larsen, Jette Bjærge, Jens Sloth Jensen, Elin Juul Hedegaard, Ilse Poulsen, Else Oline Lund, Bernt Iversen.
Fraværende på billedet: Inger Olivia Karlebjerg Primdahl samt stedfortrædere: Lene Tanghus og Randi Lyngaa.

Konstituering
Menighedsrådet har nu 
konstitueret sig som følger:
Formand Elin Juul Hedegaard
Næstformand Bernt Iversen
Kasserer John R. Larsen
Kirkeværge Øls Kirke 
Jens Sloth-Jensen
Kirkeværge Hørby Kirke 
Jenny Lyngaa
Kirkeværge Døstrup Kirke 
Rita Hansen
Sekretær og kontaktperson 
Anders Tranholm-Bjerg
Valgbestyrelse 
Bernt Iversen, Lissi Poulsen  
og John Larsen
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Døbte
• Naja Marie Sandager • Andersen, Hørby
• Elmer Christian Hytting Flohr, Døstrup
• Rasmus Lybech Hansen, Døstrup

Begravede/bisatte
• Marie Kjeldsen, Øls
• Dagny Christensen, Hørby, bisat i Snæbum
• Margit Hansen, Hørby, bisat i Suldrup
• Linda Nielsen, Hørby
• Ib Bertelsen, Hørby

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. 

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

Centerrådet

OBS! Indtil videre er arrangementerne i 
marts og april stadig aflyst grundet det 
nuværende forsamlingsforbud, pga. Co-
vid-19. Når dette hæves tilstrækkeligt, vil 
der lokalt blive annonceret om de enkelte 
arrangementer

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. 

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 

Sorggruppen  

har været nedlukket under 

corona, men vi satser på at  

gå i gang igen, så snart  

det er muligt.
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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 2021.
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

07. marts 3. s. i fasten 10.15

14. marts Midfaste 10.15 Sogneindsamling Sogneindsamling Sogneindsamling

21. marts Mariæ 
bebudelsesdag

10.15

22. marts 14.00 Sognehuset: 
Filmeftermiddag for 
damer. NB! Tilmelding

23. marts 19.00 Sognehuset:
Filmaften for damer.
NB! Tilmelding

28. marts Palmesøndag 10.15

01. april Skærtorsdag 10.15

02. april Langfredag 10.15

04. april Påskedag 10.15

05. april 2. påskedag 10.15

11. april 1. s. e. påske 10.15

18. april 2. s. e. påske 10.15

25. april 3. s. e. påske 10.15

30. april Bededag 10.15

02. maj 4. s. e. påske 10.15

03. maj 09.30 Sognehuset:
Formiddagskaffe 
for mænd

09. maj 5. s. e. påske 10.15 JPO

13. maj Kr. himmelfart 10.15

16. maj 6. s. e. påske 09.00

23. maj Pinsedag 10.15

24. maj 2. pinsedag 10.15
11.30 Pinsevandring

30. maj Trinitatis 10.15

06. juni 1. s. e. trinitatis 10.15

13. juni 2. s. e. trinitatis 10.15


