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Færdigt arbejde. Graver Jens Tinglev Kristensen og gravermedhjælper Frederik Mark Oppelstrup puster ud efter at have rettet stenene op
på stien ved Hørby Kirke. Den handicapvenlige
sti levede ikke op til sit navn, efter at nogle af
stenene var begyndt at synke. Nu er problemet
rettet op, og man kan igen trygt færdes på stien.
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PRÆSTENS SIDE

Kompost
Jesus siger: »Sandelig, sandelig siger
jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder
i jorden og dør, bliver det kun det
ene korn; men hvis det dør, bærer
det mange fold«. Johannesevangeliet kapitel 12, vers 24.
Den står godt gemt af vejen bag
plankeværket ude i min have: Den
store grønne kompostbeholder, som
jeg har arvet fra min forgænger i
jobbet. De første mange år brugte
jeg den slet ikke, toppen var faldet
af, væltet omkuld af vejr og vind.
For et par år siden fik jeg den samlet, og nu fungerer den udmærket. I
hvert fald er den efterhånden 1/3
fuld af alt det affald, vi har smidt
derud.

kan jeg, når processen er tilendebragt, hente kompostjord fra beholderen til min køkkenhave. På
den måde kommer alt det affald,
der gik til kompost, til at indgå i en
cyklus, hvor nye planter kan vokse
frem.

Noget lever videre

Indgår i en naturlig proces

Man genererer temmelig meget affald i en almindelig husholdning
med fire personer. Jeg tør slet ikke Her om efteråret ser vi mange ting,
tænke på alle de papkasser, jeg har der går til ude i naturen: Visne blakørt på genbrugspladde, æbler der ligger og
sen gennem tiden.
rådner i græsset. Prøv
Når vi mennesker
Genbrugsskraldeat se det som komdør, bliver vi også til
spanden, som vi har
post: Også de planter,
kompost. Men måske der ikke havner i komfået stillet til rådighed,
vi alligevel har efter- postbeholderen, gør
slår slet ikke til. Og så
ladt os lidt, som lever gavn i naturen. Bladeer der alt det husholdvidere blandt vore
ningsaffald, der bare
ne og æblerne bliver
efterkommere
ryger på forbrændinspist af snegle, orme
gen. Posen skal da
og fugle. Hvad der blimindst tømmes hver anden dag. Jo, ver tilbage, formulder og bliver opdet bliver hurtigt til noget.
taget i jorden. Intet går til spilde, alt
Så er det rart at vide, at noget kan optages i naturens store kredsløb.

❞

gå til kompost. Her indgår det i en
naturlig proces til gavn for myrer,
bænkebidere, regnorme, snegle og
andre insekter. Om alt går vel, så

sten lærdom. Jesus døde på korset,
for at noget nyt kunne blive til. En
kristen menighed rejste sig på ruinerne af det, han havde skabt gennem sit alt for korte virke her på
jorden. Vi tror på, at der er et liv på
den anden side af døden. For Jesus
har lært os, at døden ikke skal få
det sidste ord.

Det er lige som med kompost: Der
er liv i det affald, vi smider i kompostbeholderen. Ikke bare i form af
de myrer, snegle og orme, som mæsker sig med de lækkerier, vi smider ud. Men også i form af den næring, komposten kan give, når vi
bruger den i køkkenhaven. Der spirer nyt liv af døde planter. Det er,
som Jesus siger: Hvis hvedekornet
ikke falder i jorden og dør, bliver
det kun det ene korn; men hvis det
dør, bærer det mange fold.
Når vi mennesker dør, bliver vi også til kompost. Men måske vi alligevel har efterladt os lidt, som lever
videre blandt vore efterkommere:
Et erindringsbillede hos børn og
børnebørn. En tanke eller en holdning, som de fandt interessant. Eller måske bare: Et glimt af kærlighed. Og tro mig: Det er nok. Hvis
nogen kan forbinde vores navn
med et kærligt minde, så har vi givet vores bidrag til naturens store
kredsløb. Amen.

Noget må dø

At noget må dø, for at noget nyt
kan komme til, det er en god kri-

Sognepræst
Anders Tranholm-Bjerg

Præstens ferier og fridage
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 16.-24. oktober. 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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Høstfest
Tordag den 16. september kl. 17.00
i Hørby Kirke og Forsamlingshus
Kl. 17.00: Høstgudstjeneste i Hørby Kirke v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg
Kl. 18.00: Fællesspisning i Hørby forsamlingshus
Kl. 19.00: Foredrag v. Anette Blichfeldt Kattrup: »Når
udlængsel, eventyrlyst
og vandring forenes«.
Anette Blichfeldt Klattrup fortæller om sin rejse til Israel i efteråret
2019. Med utallige kilometer af
vandring gennem ørken, i ulidelig varme, i bjerge, langs havet og i jødiske og arabiske bosætninger, møder hun gæstfrihed og næstekærlighed i
særklasse.
Anette er født (1962) og opvokset nær de Himmerlandske heder. Hendes eventyrlyst har indtil
videre ført hende til 18 forskellige lande.
NB! Af hensyn til bespisningen vil vi gerne bede
om tilmelding senest mandag den 13. september
til sognepræst Anders Tranholm-Bjerg på e-mail
atb@km.dk eller tlf. 98 52 00 34.

Filmeftermiddag
for damer
Mandag den 27. sept. kl. 14.00 i sognehuset
Filmstriben skriver om filmen »Edie«: Den 83-årige
Edie lægger sit gamle liv bag
sig, dropper snakken om alderdomshjemmet og begiver
sig ud på det ultimative eventyr: At bestige 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.
Sognehuset er vært ved kaffe og brød. Tilmelding senest 13. september på sognehushorby@
gmail.com

Filmaften for både
damer og mænd
Mandag den 25. okt. kl. 19.00 i sognehuset
Filmstriben skriver om filmen »Breathe«:

Koncert med Zenobia
Torsdag den 25. nov. kl. 19.30 i Døstrup Kirke
Zenobia er en trio,
der har den danske
sangskat under huden: viserne, salmerne og fællessangen.
Men ud over det fortolker og komponerer Zenobia også, så
det mærkes, at livet er her og nu. Trioen laver nye melodier til kendte sange eller nye sange i tråd med den
danske tradition. Zenobias koncerter er især kendt for
tre ting: Et intenst nærvær til publikum, fortællinger,
der bygger bro fra traditionens soundtrack til nutiden
– og stor musikalsk livsglæde. Det er i mødet mellem
rigsspillemanden Mette Kathrine Jensen Stærk på harmonika, den prisbelønnede sangerinde Louise Støjberg
og pianisten Charlotte Støjberg – der har både har salmer og tango i blodet – at traditionen videreføres og
fornys. Glæd dig til en unik koncertoplevelse.
Der er fri entré til koncerten.

»Den succesfulde Robin har hele livet foran sig, da
han bliver lammet af polio. Lægerne ønsker at påbegynde behandling og holde ham på sygehuset,
men hans hustru beslutter at tage ham med hjem.
Med hendes grænseløse hengivenhed, nærvær,
humor og beslutsomhed formår hun at skabe rammerne om et liv, hvor Robins
handicap blot bliver en naturlig del af deres forhold.«
Pris 50 kr. Tilmelding
senest 11. oktober på
sognehushorby@gmail.com

Strikkeklubben
Strikkeklubben starter op igen mandag d. 20.
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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Mariagerfjord
Kirkehøjskole
v. Ole Bent Larsen
Efterårets to mødelørdage har hhv. befrielsen og
genforeningen som tema:
Lørdag den 9. oktober kl. 10.00 kommer museumsinspektør Jens-Christian Hansen fra Hjørring og fortæller om, hvad der gjorde unge mennesker til nazister i 30’erne. »Fascineret af nazismen – fra Frikorps Danmark til landsforræderi«
har han kaldt sit foredrag.
Over middag fortæller Jenny Lyngaa lokalhistorier fra besættelsestiden, bl.a. om mindekorset i
Tobberup.
Lørdag den 13. november er det tidl. sognepræst Erik Johansen tur til at fortælle om de kirkelige forhold i Sønderjylland før og efter genforeningen, og hvilke udfordringer kirken stod
over for ved indlemmelsen i Danmark og danske
kirkeforhold. »Genforeningen 1920 – set fra den
kirkelige synsvinkel«. Det har været en underbelyst vinkel i jubilæumsåret.
Over middag fortæller
Jenny Lyngaa om genforeningssten i Hobros nærområde.
Desuden tilbydes en kunsttur lørdag den 25.
september med kunstfaglig medarbejder ved
Kunstetagerne, Anne Lie Stokbro, som guide. Vi
skal besøge Brorstrup Kirke med en altertavle af
Anita Houvenaghel og Skelund Kirke med alterudsmykning af Maja Lisa Engelhardt.
Efter frokost på Als Kro, som man betaler selv,
besøges Dokkedal Kirke med udsmykning af
Hein Heinsen og Gudumholm Kirke med altertavle af Poul Anker Beck og døbefont af Niels
Helledie.
Turen foregår i bus, og vi forventer at være hjemme ved 16-tiden. Vi mødes i Kirkecentret kl. 9.30
til morgenkaffe, hvorefter bussen afgår.
Af hensyn til frokosten er det nødvendigt, at
man tilmelder sig. Det skal ske til Anni Engedal:
anniengedal@hotmail.com

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

04. Gavespil
11.	Torben Andersen fortæller videre om sit
liv i Døstrup
18. Generalforsamling for 2020
25. 	Anni Engedal fortæller om Den hellige
Birgitta, Birgittaforeningen i Mariager og
om Birgitta-vandringerne
November

01. Gavespil
08. Tøj og Sko. Modeopvisning
15. 	Tove Kristensen, Hobro, underholder med
sang og musik
22.	Torben Andersen afslutter sin fortælling
om sit liv i Døstrup
29. Gavespil
December

06.	Adventsmøde v. Anders Tranholm-Bjerg.
Der serveres glögg og æbleskiver
14.	Afslutning kl. 17. Spisning à 150,- kr. Underholdning ved Bente Gade, Nibe. Tilmelding senest 6. december på tlf. 23 24 41 60.
Centerrådet

Formiddagskaffe
for mænd
Torsdag d. 18. november kl. 9.30-11.30
i Sognehuset
Formiddagskaffe for mænd bliver denne gang
deltagernes egne erindringer om juleforberedelser og juletraditioner. Har du lyst til at fortælle
om din barndoms jul til dem du sidder sammen
med ved bordet? De, der har lyst til at fortælle, er
hermed inviteret til at give liv til erindringer om
barndommens juleforberedelser og
juletraditioner. Sognehuset byder på
kaffe og brød. Kirkebil kan bestilles.
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Konfirmander og minikonfirmander
På grund af corona måtte konfirmationerne udskydes til den 21.22. august. Det er vist første gang i
sognenes historie, vi har haft konfirmation på dét tidspunkt.
På grund af tidspunktet for redaktionens slutning kunne vi desværre
ikke nå at få billederne med i dette
nr. af bladet. Men bare rolig, der

kommer konfirmationsbilleder i
næste nr.

Minikonfirmanderne starter også
op lige så stille. Her vil klasserne fra
Rosendalskolens 3. årgang blive
fordelt hen over året. Præsten kommer over på skolen med invitationerne, når tiden nærmer
sig for de enkelte klasser.

Dette års konfirmander starter op
den 7. hhv. den 9. september. Invitationer er udsendt pr. brev. Har du
ikke modtaget en invitation, kan du
henvende dig til sognepræst Anders Tranholm-Bjerg på tlf. 98 52
00 34 / atb@km.dk.

Hørby Forsamlingshus

Håndarbejde som sundhedsfremme
Foredrag af Mette Albæk, Mette Albæk Design – torsdag den 30. septemberkl 19.00
»Håndarbejde som sundhedsfremme« er et foredrag, som belyser de gavnlige effekter af at have en passion
og udfolde sig kreativt. I foredraget belyses, hvordan håndarbejde aktivt kan mindske stress, angst og depression, hvad videnskaben har fundet om håndarbejdes gavnlige effekt på vores mentale helbred. Der vil blive
argumenteret for, hvorfor vi skal have flere arbejder i gang på samme tid, hvorfor vi skal købe mere garn,
selvom huset er isoleret med garn, og hvorfor vi skal strikke, hækle eller brodere hver dag. Mette Albæk
fortæller endvidere om, hvordan vi passer på vores håndarbejdspassion og bevarer den. Hvilket håndarbejdsprojekt man skal vælge for at opnå den terapeutiske effekt. Det handler om mindfulness, flow, motivation og trivsel. Hun fortæller endvidere om sit kunsthåndværk, hvor hun designer og strikker puder inspireret af den nordjyske natur. Pris: 100 kr. inkl. kaffe og brød.
Tilmelding til Jette Jensen, tlf. 21 79 21 25, eller Jette Søndergaard, tlf. 29 76 07 52, senest den 25. september.

Stort julemarked og kræmmermarked
Lørdag den 6. og søndag den 7. november
Julemarkedet foregår i Hørby Forsamlingshus og kræmmermarkedet i hallen ved siden af.
Åbent lørdag kl. 10-16 og søndag kl. 10-15. Cafeen byder på lidt godt til ganen. Kaffe, vafler, kage og der er
også noget til frokost. Alt til rimelige priser. Kom og gør en god handel, der er mange fine stande med gaveartikler i forsamlingshuset, f.eks. nisser, Tupperware, smykker, forskellige håndlavede ting. I hallen er der
ligeledes mulighed for at finde noget, du måske lige mangler, nyt som gammelt.

Flytning af
Rubjerg Knude Fyr
Spisning og foredrag
fredag den 12. november kl. 18.30
Pris: 130 kr. for spisning, foredrag
og kaffe med brød. Tilmelding til
Jette Søndergaard, tlf. 29 76 07 52,
eller Lis Christensen, tlf. 98 52 22
24, senest den 8. november.

Julestue
Søndag den 28. november kl. 13.30
Der vil være bankospil, lotteri,
luciapigerne og måske kommer julemanden.
Kaffe og kage 30 kr. Børn 15 kr.
for kage, sodavand og slikpose.
Pris for bankoplader: 10 kr. pr.
stk., 4 for 35 kr.
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Forsamlingshusenes historie IIl
Tobberup Forsamlingshus
Tobberup forsamlingshus blev bygget i 1930, og bygningen ligger i
dag på »Ved Banen« nr. 10 i Tobberup. Tidligere har der gennem
mange år ligget en smedje.

Hvem der tog initiativet til at bygge
forsamlingshuset, og hvem der var
i den første bestyrelse, vides ikke,
idet der ikke findes en forhandlingsprotokol. Derimod findes der
på Lokalhistorisk arkiv på Fyrkat
en Kassebog for Tobberup Forsamlingshus 1930-1955.
Af kassebogen fremgår det, at 1. februar 1930 sælger man aktier à 5,kr./stk for 400,- kr. Derved bliver
det et I/S selskab. 3. marts er der
udgifter på 28,45 kr. for licitations
annonce. Arkitekt Skøtt, Hobro antages til at tegne forsamlingshuset,
hvilket han i april honoreres med
50,- kr. for. Vedtægterne for I/S
Tobberup Forsamlingshus bliver
offentliggjort i »Himmerland« og
koster 19,30 kr. 18. august optages
der i Landbosparekassen for Hobro
og Omegn en kassekredit på 2.000,kr.
Allerede 18. november står huset
færdigt, og der holdes indvielses-

Socialdemokraten 9. maj 1934

fest. Musikken til festen koster 35,kr., og man køber brød til festen for
100,- kr., men der bliver brød til
overs, som sælges for 10,75 kr.
Håndværkerudgifterne beløber sig
til ca. 6.100,- kr. For at kunne betale
dette beløb, optager bestyrelsen et
lån på 6.200,- kr. og indbetaler til
gengæld kassekreditten.
Man kunne leje den store sal for
25,- kr. og/eller den lille sal (stuen)
for 8,- kr. Desuden kunne man
gennem hele perioden, indtil forsamlingshuset lukkede, leje inventar, borde og bænke. Af driftsudgifter er der bl.a. skorstensfejning,
brandtilsyn, amtsstueskat og alm.
vedligeholdelse.

nem årene jævnligt lejet forsamlingshuset til f.eks. juletræ og andre
arrangementer.
Beslaglagt forsamlingshus

Citat fra Frank Bøghs »Terror i
Tobberup«: »Værnemagten beslaglagde forsamlingshuset i Tobberup,
og i 1944 boede der et detachement
bestående af ca. 20 tyske infanterister i bygningen. Landsbybeboerne
så ikke meget til disse soldater, der
levede en relativ sorgløs og fredelig
tilværelse i det lille samfund, hvor
krigen syntes langt væk«.
Mad til disse folk blev hver dag leveret af tyskerne fra Hørby Forsamlingshus. 		

Nogle steder omtales Tobberup
Forsamlingshus også som Tobberup Foredragsforening, og som sådan arrangerede den møder af forskellig art.

Ifølge ovennævnte kassebog er der
kun noteret to indbetalinger fra
den tyske værnemagt: 29. marts
1944 53,- kr. og 16. juni 1946 452,kr., i alt: 506,- kr.

Forsamlingshuset var samlingspunkt for beboerne i Tobberup,
Kirketerp og Ulstrup, og i det er der
blevet holdt mange private fester.
Hvert år blev der også afholdt høstfester, og i november måned arrangeredes andespil.

Käte Tolstrup, f. Davidsen: »Forsamlingshuset i Tobberup blev kort
tid efter besættelsen af Danmark beslaglagt af tyskerne. Her boede de
tyske soldater under hele besættelsen. I slutningen af besættelsen var
det unge russiske knægte på 15-17
år, der boede i forsamlingshuset,
som var koldt at bo i. De gik vagt
ved jernbanen, og de frøs meget, så
de kom tit ind i købmandsbutikken,
hvor der stod en kanonkakkelovn,
hvorved de varmede sig. Det russiske
sprog forstod vi ikke, men mor kunne lidt tysk. De sultede, og en gang
kom de ind i bagbutikken og sagde
’Hungrig’. De fik nogle rå æg, som de
straks slugte.«

Der blev ofte afholdt møder med
bl.a. foredrag af datidens kendte
foredragsholdere. Områdets foreninger såsom Tobberup Transformatorforening og Tobberup Kvægavlsforening henlagde deres møder
til forsamlingshuset.
David og Margrethe Davidsen,
som drev søndagsskole for børnene
i og omkring Tobberup, har gen-

Det var tilsyneladende kun en lille
del af forsamlingshuset, der var beslaglagt af tyskerne, for gennem
hele besættelsen har huset været
udlejet. I slutningen af besættelsen
har Døstrup Gymnastikforening,
Høndrup Boldklub og Hørby
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Billede herover er fra 1967. Man kan ane, at den oprindelige udsmykning ved indgangspartiet er blevet muret til.
Døren er så flyttet til vestsiden af huset.
Foto: Per Thostrup
Idrætsforening holdt møder i forsamlingshuset, måske fordi for-

samlingshusene i Døstrup og Hørby rummede tyske flygtninge.

Fra november 1953 til begyndelsen
af 1956 var forsamlingshuset udlejet for 150,- kr. pr. md. til Øls-Hørby-Døstrup Kommune, som brugte
det til husvildebolig.
NB! Øls Sogn har aldrig haft et forsamlingshus. Beboerne har måske
holdt møder i skolen, eller også har
de brugt Brøndum Forsamlingshus, som er fra 1891.

Udsnit af billede fra 1935 af indgangspartiet.

Jenny Lyngaa

9. april 1956 solgte Tobberup Foredragsforening huset til maskinstationsejer Christen Thostrup, Tobberup. Han havde allerede 1954 startet
Tobberup Maskinstation. Han byggede straks et værksted, og derfra
drev han Tobberup Maskinstation indtil 1987. I 2017 overtog en søn,
Per Thostrup, bygningerne. I dag er de udlejet. 
Foto 1967: Per Thostrup
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Høstgudstjeneste
for børn
Onsdag den 6. okt. kl. 17.00 i Døstrup Kirke
Velkommen til en festlig høstgudstjeneste for
børn og barnlige sjæle. Vi laver udstilling med
årets høst, så
tag en frugt eller grønsag med,
som vi kan lægge på vores høstbord.
Der er fællesspisning i forsamlingshuset
efter gudstjenesten, og det er
gratis.
Arrangementet
slutter kl. 19.30.

Halloween
for børn
Onsdag den 3. nov. 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 udklædninger såsom hekse, vampyrer og skeletter. Der
sluttes af i kirken med en gudstjeneste i stearinlysets skær. Arrangementet slutter kl. 19.30.

Meddelelser fra formanden
Tilbage i juni lod vi maskerne falde,
– endelig blev det muligt at gå i
kirke uden maske på, og i september blev de sidste restriktioner taget væk. Det har været en omskiftelig tid, hvor alle har skullet finde
nye måder at være sammen på. I
kirkerne har restriktionerne været
lidt langsomme om at blive udfaset,
men vi glæder os over, at vi nu kan
se hinandens ansigter og synge sammen.
Sommerperioden er den rolige periode i menighedsrådet, vi har ikke
møder i juli måned, og augustmødet blev en opsamling på, hvor vi
slap i juni. Ved redaktionens slutning var godkendelsesproceduren
vedrørende udskiftning af orgel i
Døstrup Kirke netop faldet på
plads. Vi glæder os til det nye orgel.
Ser vi lidt tilbage på skoleåret 2021, så var der kun et hold minikon-

firmander, der kunne få undervisning, og konfirmanderne vendte
tilbage til udendørs undervisning i
maj måned, og har i august haft de
sidste lektioner inden konfirmationerne.
Omstillingsparat

Vi holdt indvielse af nye hynder i
Hørby Kirke og sognemøde sidst i
juni måned. Sognemødet gav anledning til at kigge tilbage på godt
et års mange ændringer i kirken.
Omstillingsparat eller forandringsparat er to ord, der dækker den situation både personale og Anders
Tranholm-Bjerg har været i. Coronaudvalget, med menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og Anders Tranholm-Bjerg, har læst og
debatteret alle restriktionerne og
fundet en måde at holde gudstjeneste på. Derudover har Anders
Tranholm-Bjerg i første nedluk-

ning udsendt prædikener på you
tube. Vi har haft et godt samarbejde
om alle de forskellige tiltag.
Menighedsrådet har ikke holdt virtuelle møder, men været afventende i forhold til at kunne mødes fysisk, og klaret ad hoc sager via mail.
Det var rart at kunne mødes fysisk,
specielt når det var et nyt menighedsråd, der skulle til at arbejde
sammen.
Efterårssæsonen for møder er godt
i gang, og vi glæder os over, at det
meste er blevet normalt, og at vi
kan mødes i kirken, i sognehuset
og i forsamlingshuset.

Elin Juul
Hedegaard
Formand for
menighedsrådet
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Frivillige går hånd i hånd med småbørnsfamilier og hjælper dem til mere overskud
Her hos Folkekirkens Familiestøtte
har vi gennem de seneste fem år tilbudt familier støtte og sparring til
en god hverdag via vores frivillige
forældrevenner. Der har hele vejen
igennem været – og vil fortsat være
– fokus på, at den frivillige med
sparring og redskaber støtter forældrene i at skabe de forandringer,
familien ønsker. Forældrene er de
vigtigste i børnenes liv, og når vi
hjælper forældrene, hjælper vi også
børnene bedst på lang sigt. Vores
mål er at støtte familier, der ønsker
at skabe en god hverdag.
Når en familie ønsker en forældreven, aftaler jeg som koordinator
med familien, hvad de ønsker fokus
på, og hvad målet er med indsatsen.
Målene kan se meget forskellige ud.
F.eks. hjælp til at minimere teenageudfordringer, sparring til en god
morgenrutine eller til at få et godt
fællesskab i familien. Det kan også
være en voksen at tale med, hvis forælderen er alene med børnene. Vores evalueringer viser, at forældrene
er glade for tilbuddet og kommer
styrket ud på den anden side.
Nyt tilbud til småbørnsfamilier

Men nogle gange møder vi familier
med mindre børn, hvor målet er
mere uklart, fordi familien simpelthen er kørt over af en alt for travl

hverdag eller udefrakommende faktorer, der slider på familiens overskud. I de familier er det ikke altid
nok med sparring, men mere brugbart med en mere praktisk hjælp til
at komme ovenpå igen. Og derfor
har vi skabt et nyt tilbud til familier
med mindst ét barn i alderen 0-6 år.
Tilbuddet hedder Hånd i hånd, og
foregår på den måde, at en frivillig
besøger familier med mindst ét
barn i alderen 0-6 år i deres hjem
ca. hver 14. dag, hvor de giver familien et pusterum og støtter dem i at
finde større overskud inden for
nogle konkrete områder. I øjeblikket tilbyder vi familier Hånd i Hånd
støtte inden for overskrifterne:
Den rare middagsstund hvor målet er, at familien finder nyt overskud omkring middagsstunden.
Den frivillige tilbyder praktisk støtte og sparring omkring eksempelvis at tilberede maden, dække bord,
hjælpe med oprydning og ideer til
madplan og struktur på planlægningen af måltidet. Også i forhold
til at inddrage børnene og skabe en
god stemning.
Gode hjemlige rammer hvor målet er, at familien får konkret hjælp
til eksempelvis at skabe gode legemiljøer for børnene, skabe fysisk
plads til et godt spisemiljø eller til

Kirkesyn
Kirkerne blev gået efter i sømmene, da der blev afholdt
kirkesyn d. 6. maj. Provst Jørgen Pontoppidan og hans bygningssagkyndige, arkitekt Ebbe Schmidt, deltog i år for at
sikre kvaliteten. Generelt er kirkerne i god stand, dog skal
taget over koret i Døstrup kirke skiftes. Ved redaktionens
slutning har vi netop modtaget stiftets godkendelse af, at
der opsættes et nyt, brugt orgel i Døstrup kirke.

at skabe struktur på rutinerne vedr.
oprydning og overblik over hjemmets fysiske rammer. Den frivillige
bidrager med ny inspiration samt
en ekstra hånd til at få skabt et
hjem, hvor familien har det godt
sammen.
Hvem får støtte?

De familier, vi støtter i Folkekirkens Familiestøtte, er helt almindelige familier, der ønsker at sætte
fokus på en konkret udfordring i
deres familieliv. Navnet Hånd i
Hånd betyder, at den frivillige og
familien indgår i et samarbejde.
Den frivillige er derfor ikke barnepige eller rengøringshjælp, men
kommer med god energi og en ekstra hånd, som fremmer den gode
stemning og giver familierne et tiltrængt pusterum.
Vil du være med?

Kunne du have lyst til at blive frivillig hos Folkekirkens Familiestøtte,
eller kender du en familie, der kunne have glæde af vores hjælp, så
kontakt mig meget gerne eller læs
mere på vores hjemmeside www.
folkekirkensfamiliestotte.dk
Koordinator
Line Neve Christensen
Tlf. 24 76 17 91
E-mail: lnc@km.dk

DIVERSE
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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

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Onsdag d. 6. okt. kl. 10.00........... ATB
Onsdag d. 27. okt. kl. 10.00........... ATB
Onsdag d. 24. nov. kl. 10.00........... ATB
ATB:
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg,
tlf. 98 52 00 34 / 52 23 25 20, atb@km.dk

Døbte
• Charlie Grønhøj Olesen, Øls
• Vilhelm Vestergaard Hyllested, Øls
• Carl Zacho Clemmensen, Hørby
• Knud Andersen Outzen, Hørby
• Jacob Kvist Trip, Hørby
• Sigrid Lisberg Mouritsen, Hørby
• Oscar Andersen, Hørby
• Malthe Emil Richter Sparre, Døstrup

Viede
•M
 onika Zylinski Vernersen og
Thomas Vernersen Zylinski, 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.

Begravede/bisatte
• Marie Nielsen, Hørby
• Amdi Bægaard, Hørby
• Niels Henning Knudsen, Hørby
• Jens Godthåb Nielsen, Hørby

VEJVISER

Sognepræst

Anders Tranholm-Bjerg · atb@km.dk
Hørby Præstegård, Løgstørvej 71. Tlf. 98 52 00 34 /
52 23 25 20 · 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: John Ronald Larsen · Tlf. 53 80 03 35
Kvædeparken 31, 9500 Hobro · jr.larsen@live.dk
Kontaktperson: Anders Tranholm-Bjerg
Løgstørvej 71, 9500 Hobro.
Tlf. 98 52 00 34 / 52 23 25 20 · 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. august 2021.
Layout og produktion:
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
Oplag: 1300 stk.
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KALENDER
Dato

Kirkeåret

12. sept.

15. søn. e. trin.

Øls

Hørby

9.30 i sognehuset: Formiddagskaffe for mænd

16. sept.

17.00 Høstgudstj. Kirkekoret medv. Bagefter høstfest i forsamlingshuset.
16. søn. e. trin.

10.15

20. sept.
26. sept.

19.30 Strikkeklubben
starter op i sognehuset
10.15

17. søn. e. trin.

27. sept.
3. okt.

14.00 Filmeftermiddag
for damer i sognehuset
10.15

18. søn. e. trin.

6. okt.

17.00 Høstgudstj. for
børn. Kirkekoret medvirker. Fællesspisning.

10. okt.

19. søn. e. trin.

17. okt.

20. søn. e. trin.

24. okt.

21. søn. e. trin.

10.15
9.00 JPO
10.15 JPO

25. okt.
31. okt.

19.00 Filmaften for alle
m/k i sognehuset
22. søn. e. trin.

10.15

3. nov.
7. nov.
14. nov.

18.00 Halloween for
børn i Hørby Kirke
10.15 Oplæsning af
navnene på årets afdøde

Alle helgens dag

14.00 Oplæsning af
navnene på årets afdøde
10.15

24. søn. e. trin.

18. nov.
21. nov.

Døstrup

10.15

13. sept.

19. sept.

Der serveres kirkekaffe
efter alle højmesser 10.15

9.30 i sognehuset: Formiddagskaffe for mænd
S. søn. i kirkeåret

10.15

25. nov.

19.30 Koncert m. Zenobia

28. nov.

1. søn. i advent

5. dec.

2. søn. i advent

12. dec.

3. søn. i advent

10.15 Luciaoptog v.
Minikonfirmanderne,
kirkekoret medvirker
10.15
16.00 De ni læsninger.
Kirkekoret medvirker

10.15

