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To minikonfirmander i fuld sving med at male billeder 
til Johannes Johansens aftensalme: Du, som har 
tændt millioner af stjerner. Læs mere inde i bladet. 
Foto: Søren Østergaard



»Sandelig, sandelig siger jeg jer: 
Hvis hvedekornet ikke falder i jor
den og dør, bliver det kun det ene 
korn; men hvis det dør, bærer det 
mange fold«. Johannesevangeliet 
kapitel 12, vers 24.

Hvem har ikke som barn prøvet at 
plante karse i vindueskarmen? Det 
er en af de aktiviteter, der hører sig 
til i det tidlige forår. Jeg husker, 
hvordan mine egne børn kom hjem 
fra børnehaven med deres småbitte 
karseplanter i marts måned. Kon
ceptet er enkelt: Klip bunden af en 
mælkekarton, fyld den op med vat, 
put karsefrø på og vand og vips! I 
løbet af ganske få dage har du din 
egne lille minikøkkenhave i vindu
eskarmen. Rammen kan udsmyk
kes på forskellig vis, kun fantasien 
sætter grænser. 

Skikken med karsefrøene i vin
dues karmen har en pædagogisk ef
fekt, de lærer børnene noget om, 
hvordan planter trives, hvis de bli
ver vandet og får masser af sol. Men 
den giver også en elementær glæde 
hos barnet ved at se noget gro, no
get der tilmed kan spises bagefter.

Påsken
Hos mig vækker karsefrøene min
der om det, der sker i påsken. Jesus 
beskriver sig selv, ikke som et kar
sefrø, ganske vist, men som et hve
dekorn, der lægges i jorden for at 
dø, hvorefter det vokser op og bæ
rer mange fold. Dermed beskriver 
han sin egen skæbne, da han døde 
langfredag og genopstod påskedag. 

Man kan undre sig over, hvad det er 
for en kraft, der kan få et hvede
korn eller et karsefrø til at spire i 
jorden og vokse op til en ny plante. 
Der må gemme sig en stor kraft i 
det lille frø. Jesus er som et hvede
korn, der rummer en enorm gro
kraft. Det er Guds kærlighed, som 
giver ham den kraft. 

Guds kærlighed
Guds kærlighed er så stærk, at den 
kan overvinde døden. Derfor kan 
han oprejse Jesus fra de døde og 
give ham fornyede kræfter. Derfor 
kan Guds kærlighed bære os igen

nem mørke og død, når vores kræf
ter er brugt op, og vi ikke længere 
magter at holde os selv oppe. 

Guds kærlighed giver os fornyede 
kræfter til at gå ud i livet og være  
til for hinanden. Det er den histo 
rie, som karsefrøene i vindueskar 
men er med til 
at fortælle.

Glædelig påske!

Sognepræst 
Anders 

Tranholm-Bjerg

Karse

Præstens ferier og fridage 
Sognepræst Anders TranholmBjerg holder fri i Kr. Himmelfartsferien d. 26.29. maj.  

Præstens faste fridag er mandag. I præstens fravær henvises til provst Jørgen E. Pontoppidan, Hvornum,  
tlf. 98 54 60 68, email jpo@km.dk

Fastnetnummer nedlægges
Vi følger med tiden – derfor nedlægges det gamle fastnetnummer 
98 52 00 34. Skal du have fat i din sognepræst, sker det herefter på 
tlf. 52 23 25 20.
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Den Store Bagedyst 
Hørby Forsamlingshus og Aktivitets- 

forening inviterer til bagedyst  
søndag d. 27. marts kl. 13.00

Vi får besøg af Anna-Kathrine Dybt- 
ved, fra Den store bagedyst, der kommer og 
fortæller om sin rejse ind i bagedystverdenen.

Efterfølgende vil An-
na-Kathrine bedøm-
me jeres medbragte 
kager. Tøv ikke med 
at deltage, kagebag-
ning skal være sjov. 
Kagerne vil efterføl-
gende være en del af 
kaffe/kagebord.

1. præmie er et gave-
kort til en kage lavet 
af Anna-Kathrine. 

Man er selvfølgelig også velkommen uden kage. 

Pris: Børn til og med 12 år 50,- Voksne 80,- 

Tilmelding senest 23. marts til Jette Sønder-
gaard, tlf. 29 76 07 52, eller Jette Jensen, tlf. 21 
79 21 25.

Kom med  
din hjemme-
bagte kage

Strikkeaften med 
Annette Danielsen 

Mandag d. 25. april kl. 19.00  
i Hørby Forsamlingshus

»Mine yndlingsteknikker«. Med baggrund i min 
strikkebøger, vil jeg gerne fortælle lidt om, hvor
dan jeg arbejder. Jeg vil gerne snakke lidt om,  

hvordan jeg finder min 
inspiration – og hvorfor 
inspirationen er så vigtigt 
for mig i min kreative 
proces, hvor jeg gerne 
skal ende med et strikde
sign. Men vi skal også 
strikke, så jeg tager strik
keprøver med på forskel
lige strikketeknikker. Det 
bliver en skøn blanding 

af forskellige strukturer, vævestriksteknik, sno
ning og hulmønster. Teknikker, som jeg selv hol
der af at strikke, og teknikker jeg gang på gang 
vender tilbage til i mine designs.

I skal medbringe strikkepinde nr. 3 – 3½ – 4. Jeg 
har garn med.

Pris 150, Tilmelding senest d.  
20. april til Jette Jensen, tlf. 21 79 21 25,  
eller Jette Søndergaard, tlf. 29 76 07 52.

Spar frokosten
Orienteringsmøde ang. menighedsrådsvalg

Søndag d. 22. maj er alle inviteret til højmesse i 
Hørby Kirke. Efterfølgende vil der for hele fa-
milien være frokost i forsamlingshuset. Trakte-
mentet er gratis og hele familien er velkommen.

Efter frokosten vil de voksne blive informeret 
om menighedsrådets arbejde og blive oplyst om 
den kommende tids spændende opgaver. Der er 
valg til menighedsrådet i september. Under mø-
det vil der være arrangeret underholdning og 
leg for både store og små børn.

Af hensyn til bestilling af mad bedes I venligst 
melde til hos sognepræst Anders Tranholm-
Bjerg på atb@km.dk senest d. 16. maj.

FDF-spejderne 
Tema: Mod på naturen

Snart er der landslejr hvor temaet er MOD. Der
for skal vi i FDF Hobro gøre os modige og det 
skal vi selvfølgelig der hvor vi bedst kan lide at 
være – i den skønne natur. 

Er I klar på fælles
skab, udfordringer og 
eventyr i naturen? 
Det er vi ledere og 
står derfor klar til at 
møde jer med tema
et MOD PÅ NATU
REN.    

Vi glæder os til at se 
jer til nogle spæn
dende mødeaftener.
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Filmaften for damer
Den 29. og 30. marts kl. 19.00 i Sognehuset

Filmgruppen glæder sig til Filmaften for damer, 
og til at vise »Mit ustyrlige hjerte«, der er omtalt 
på  Filmstriben sådan:

»Lenny er en rigmandssøn 
i 30’erne. Han er arbejds-
løs og bruger sin fars pen-
ge. Hans far får nok og 
stopper pengestrømmen, 
hvis ikke Lenny tager sig 
af farens 15-årige hjerte-
patient David. Det går 
Lenny modvilligt med til, 
og det ændrer hans liv.«

Efter filmen vil der være et glas vin og hapsere 
og tid til at snakke. Der er kun plads til et be-
grænset antal, så alle får bedst mulighed for at 
se. Seneste tilmelding er d. 25. marts på sogne-
hushorby@gmail.com, vælg selv hvilken aften 
der passer bedst. Pris for deltagelse er 60 kr.

Alle damer er velkommen.

Døstrup Ældrecenter
v. Jenny Lyngaa, tlf. 40 36 18 52. Mandage kl. 
14.00, hvis intet andet er angivet. Kaffe a 30 kr.

 Marts
07.  Gavespil – plader á 10 kr.
14.  Tøj og Sko.
21.   Hans Flou, Hadsund, viser film om slotte 

og herregårde i Østhimmerland og om 
kilderne ved Mariager Fjord.

28.  Generalforsamling (i stedet for den aflyste 
24. jan. 2022).

 April
04. Gavespil
11.  Der vises på DVD tre gamle film fra 

Døstrup.
25.  Afslutning kl. 17, pris 150, kr. Drikkevarer 

betaler man selv. Underholdning v. Svend 
Bisgaard, Svendstrup. Tilmelding senest 
18. april på tlf. 23 24 41 60.

Centerrådet

Formiddagskaffe 
for mænd

Torsdag d. 24. marts kl. 9.30-11.30  
i Sognehuset

Formiddagskaffe for mænd vil igen byde på en 
lokal mand, Jens Nielsen, Elcold, der har noget 
på hjerte fra et langt liv. Efter Jens Nielsen har 
berettet, er der tid til kaffe med brød, som Sog
nehuset er vært ved, og ikke mindst tid til at 
snakke med dem ved bordet. 
Alle mænd er velkommen.
Kirkebil kan bestilles.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole

Lørdag d. 23. april: Udflugt til Vendsyssel med 
kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro, 
Kunstetagerne i Hobro. 
Kl.  9.30: Formiddagskaffe i Hobro Kirkecenter
Kl. 10.00: Afgang fra kirkecentret i bus
Tilmelding til Anni Engedal:  
anniengedahl@hotmail.com
Pris: Medlemmer kr. 50,,  
ikkemedlemmer kr. 100,. 

Børnegudstjeneste i Hørby Kirke
Tirsdag d. 26. april kl. 17.00

Vi holder børnevenlig gudstjeneste med påsken som tema. Efter gudstjene
sten er der fællesspisning i forsamlingshuset.
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Mal en salme
Minikonfirmanderne fra 3B har malet billeder til at illustrere salmen Du, som har tændt millioner af stjerner 
af Johannes Johansen. Billederne blev vist ved kyndelmissegudstjenesten i Døstrup Kirke d. 9. februar. Vor 
fotograf Søren Østergaard fangede børnene midt i den kreative proces. Se også forsiden af bladet.

Langfredag
Fredag d. 15. april kl. 19.00 i Hørby Kirke

Liturgisk gudstjeneste med kirkekoret og medlemmer af 
menighedsrådet. Vi højtideligholder denne den sørgelig
ste dag i kirkens historie ved at læse Jesu lidelseshistorie. 
Historien krydres med fællessang og musikalske indslag 
ved kirkekoret under ledelse af organist Lene Rolighed 
Andersen. Der er ingen prædiken eller altergang ved den
ne gudstjeneste.

De forbudte sange
Lørdag d. 2. april kl. 13.00-15.00  i Hørby Sognehus

»Sangene ophidser deltager
ne«, står der i den tyske lov 
som forbød visse sange at 
blive sunget i Sønderjylland i 
perioden 18641920. Denne 
aften vil vi synge nogle af de 
sange som har været forbudt. 
Både nogle af dem der blev 
forbudt af tyskerne, men og
så andre som har en sjov for
budshistorie.
Højskoleforstander Tyge Mortensen fortæller historierne 
og synger for, akkompagneret af Kristian BondeHansen 
og Lars Emil på hhv. på kontrabas og klaver. 
Der bliver også lejlighed til selv at synge med på nogle af 
sangene. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.

Orgelindvielse 
skærtorsdag 
Torsdag d. 14. april kl. 17.00  
i Døstrup Kirke v. organist  
Lars Rosenlund Nørremark

»Jorden rundt på 60 minutter«.
Velkommen til en orgelindvielseskon-
cert udformet som en jordomrejse i 
både tid og sted. Vi skal bl.a.  besøge 

den lille ø, Iona, i de 
skotske hebrider. 
Vi skal mindes de 
faldne i Første Ver-
denskrig, vi skal til 
stumfilmsfremvis-
ning i London i 
1930erne, og så 
skal vi sidst men 
ikke mindst et 
smut til Fanø og 
danse med på de-
res berømte søn-
derhoning-danse.

Det vil være muligt at følge med i or-
gelspillet via en storskærm.

Lars Rosenlund Nørremark er adjunkt 
ved Det Jyske Musikkonservatorium.

BEMÆRK: Der er fællesspisning i for-
samlingshuset kl. 18.00 efter koncerten. 
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Et 100-års jubilæum
I begyndelsen af 1850’erne var landevejsanlægget fra 
Randers nået frem til Hobro. Den nye landevej mod 
Aalborg, den senere Hostrupvej, blev kaldt »Chaussé
en«. Langs den sydligste strækning af den opstod en ny 
bebyggelse, som med tiden blev benævnt Hostruphuse 
sammen med de tidligere få huse ved de veje, der se
nere fik navnene Hegedalsvej, Gammelvej og Bane
gårdsvej.

1 1869 nåede jernbanen hertil, og terrænforholdene 
gjorde, at Hobro Banegård blev pla ceret i Hørby sogn, 
omtrent en kilometer fra Hobros bygrænse. Både øst 
for banegården og vest for banelinjen ved Haldbakken 
blev der også bygget, blandt andet af folk beskæftiget 
ved jernbanen. 

Hvad var baggrunden for indlemmelse af Hostruphuse 
i Hobro by?
Fra omkring1840 frem til 1970 var der to slags kom
muner i Danmark, købstæder og sognekommuner 
(landkommuner). Styreformen for dem var meget for
skellig, og lovgivningen også. Lovene var ændret flere 
gange. I begyndelsen af 1900tallet var købstæderne 
styret af et folkevalgt byråd, der var ledet af en »konge

valgt« borgmester, som var en statstjenestemand, som 
ofte også var byfoged og fungerede både som politi
mester og dommer. Købstaden var under tilsyn af in
denrigsministeriet. 

Sognekommunerne var styret af et sogneråd, der 
blandt medlemmer selv valgte sin formand. Sognerå
det var underlagt tilsyn af amtmanden, og i forhold til 
købstæderne var selvbestemmelsen meget begrænset.

Øgede udgifter til bl.a. skolevæsen
Befolkningstilvæksten, flytninger fra rene landområ
der til bynære distrikter og nogle steder helt nye by
dannelser ved jernbanestationerne skabte sammen 
med samfundets generelle økonomiske udvikling pro
blemer, der krævede løsninger. Allerede i 1873 var der 
vedtaget en lov om ændring af købstædernes grænser 
ved indlemmelser. Men den var hidtil i de fleste tilfælde 
kun blevet brugt ved indlemmelse af én eller ganske få 
ejendomme. Der var også lovgivning om deling af sog
nekommuner. Men disse love kunne ikke bruges i den
ne sag.

Selv om den spredte bebyggelse Hostruphuse langt fra 

Hobros første banegård i venstre side af billedet. Den lå ca. 100 m nord for den nuværende stationsbygning. Derfor fik 
vejen, som gik op til banegården, navnet »Banegårdsvej«.
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var vokset sammen til noget bymæssigt først i 1900tal
let, opstod der også her ønske om at ændre på områ
dets status. Det var først og fremmest i sognekommu
nen, man ønskede en ændring. Skatteprocenten her var 
lavere end i købstaden, og den voksende bebyggelse 
betød større udgifter til infrastruktur og skolevæsen og 
også øgede sociale udgifter. 

1 1904 blev Hostruphuse Borgerforening stiftet, og her 
arbejdede man fra starten hen mod en indlemmelse af 
området i købstaden. En henvendelse til byrådet i Ho
bro herom blev blankt afvist med begrundelsen, at man 
her havde fattige nok i forvejen! Blandt stifterne af bor
gerforeningen var overlærer Karl S. Svanum, som også 
i flere år var dens formand. I de følgende år flyttede 
flere af Hobros mere velstillede borgere ud i området, 
der jo fungerede som skattely. Det lykkedes at få flere 
beboere indvalgt i ØlsHørbyDøstrup sogneråd, og ef
terhånden bedredes forholdene en del. 

På trods af de forbedringer, der var sket i bydelen, var 
situationen overordnet set uholdbar. Selv om købsta
den kunne se, at et stadig større antal gode skattebor
gere flyttede udenfor bygrænsen, var man endnu ikke 
parat til at deltage i en løsning. Lovgivningen fra 1873 
om indlemmelse var ikke tidssvarende. Da Hobro lå i 
Randers Amt og Hostruphuse i Aalborg Amt, kunne 
det måske blive et problem at skulle flytte en amts
grænse. Hobro hørte til Aarhus Stift, Hostruphuse til 
Viborg Stift, måske også et problem?

Afstemning om indlemmelse i Hobro by
Hobro Avis bragte i 1914 en række artikler, hvori for
holdene blev grundigt belyst, og året efter nedsatte 
rigsdagen en kommission, som skulle forberede revi
sion af loven fra 1873. Nu modnedes også i købstaden 
tanken om en mulig indlemmelse. Disse artikler var 
medvirkende til, at Hobros borgere fattede interesse for 
en mulig sammenslutning af købstaden med Ho
struphuse. Det blev derfor Hobro Borgerforening, der i 
1915 indkaldte til et møde med deltagelse fra Hobro 
Byråd, ØlsHørbyDøstrup sogneråd og bestyrelserne i 
Hostruphuse Borgerforening, Hobro Grundejerfor
ening og Hobro Handelsforening.

Mødet resulterede i at der blev nedsat et udvalg, og i 
1917 afgav udvalget beretning til henholdsvis byråd og 
sogneråd, som begge godkendte beretningen som 
grundlag for det videre arbejde.

Afstemningen om indlemmelsen af Hostrup Huse i 
Hobro by fandt sted mandag 13. december 1920. Ind
lemmelsen blev vedtaget, og trådte i kraft 1. april 1921. 
Søndag den 3. april 1921 var en festdag i Hobro. På 
Store Torv var forsamlet 2000 mennesker, der lyttede 
dels til musikdirektør Rammes orkester, dels til taler af 

blandt andet den netop afgåede borgmester Johs. Kar
mark og den nyvalgte borgmester, skoleinspektør Ras
mus Hansen.

Årsagen til festligheden var, at købstaden Hobro to 
dage forinden var blevet forøget med et areal på 653 ha 
og en tilvækst i befolkningen på 1780 personer, hen
holdsvis omkring 72 % arealforøgelse og omkring 46 % 
flere indbyggere.

Købstaden var vokset ved indlemmelse af de østligste 
områder af Hørby og Øls sogne i landkommunen Øls
HørbyDøstrup, først og fremmest bebyggelsen Ho
struphuse, der gennem de seneste 6070 år var etableret 
tæt på købstadens nordlige grænse, som gennem år
hundreder havde været Vesterfiord og Mariager Fjord 
og det korte åløb, som forbandt dem.

På skelstenen, der stå på Løgstørvej, står der »AAL
BORG AMT« på vestsiden og »HOBRO BY« på østsi
den. Den minder os om indlemmelsen af Hostruphuse 
i Hobro by 1921.  Jenny Lyngaa    

… og denne side, når man kører mod Hobro.

Når man kører mod Hørby ser man denne side af stenen  …
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Konfirmationer 2022
Hørby Kirke - St. Bededag d. 13. maj kl. 9.00 
 Børn fra Hørby sogn fra A-klassen
• Adam Kargaard Madsen
• Anna Dybdahl Andersen
• Anton Harding Søndergaard
• Emilie Rodkjær Gundorf
• Gry Bang Zoega
• Jeppe Thy
• Kathrine Svendgaard Larsen
• Laura Nygaard Bang Jeppesen
• Tristan Isaac Oldenburg Jensen
• Victor Tinnesen Velling
• William Kristensen
• Yazmin Marie Bach Funder

Øls Kirke - St. Bededag d. 13. maj kl. 10.15
Børn fra Øls sogn
• Anders Thestrup Sørensen

Hørby Kirke - St. Bededag d. 13. maj kl. 11.30
Børn fra Hørby sogn fra B-klassen
• Amalie Maciag
• Christian Axelsen
• Emma Kusk Glavind
• Jeppe Bloch Bak
• Silas Christensen
• Anton Louis Riis Dröscher
• Emma Kusk Glavind
• Magnus Bolander Højgaard

• Sebastian West Isaksen
• Urte Ivaskeviciute
• Noah Johan Norup Jakobsen
• Heidi Bolander Malvang
• Sofie Randrup Tagmose Nielsen
• Nikolaj Theilgaard Sevel
• Liva Hollerup Søndergaard
• Mathias Harby Weisberg
• Theis Skovgaard Dinesen

Hørby Kirke - lørdag d. 14. maj kl. 9.00
Børn fra Hørby sogn fra C-klassen
• Daniel Røgild Jørgensen
• Ea Lisberg Toft Nielsen
• Elias Buus Møgelvang
• Frederik Rask
• Johanne Kruse Vendelbo Sørensen
• Josefine Østergaard Olsen
• Signe Fredegod Larsen

Døstrup Kirke - lørdag d. 14. maj kl. 10.15
Børn fra Døstrup sogn
• Cecilie Hosbond Sørensen
• Emilie Vigsø Frisk
• Laura Dalsgaard Vraa Andersen
• Freja Völcker Stegger
• Mie Mogensen
• Viktoria Dam Olesen

Sogneindsamling d. 13. marts
Årets indsamling går til dem, 
der er hårdest ramt af klimafor-
andringerne. Det gælder bl.a. 
Grace fra Kenya på billedet her, 
som har fået hjælp til at lave en 
køkkenhave, der kan give mad 
til hende og hendes familie.
Traditionen tro er det konfir-
manderne, der kommer rundt 
med indsamlingsbøsserne. 
Man kan også betale via 
Mo bile pay: 88 00 77 eller  
sms STØT til 1911 (150 kr.).

Pinse- 
vandring

2. pinsedag – mandag  
d. 6. juni kl. 10.15 i Øls
Gudstjeneste og pinse- 

vandring med afslutning 
ved Døstrup Kirke.
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»Det kræver en hel landsby at opfo
stre et barn«. Sådan lyder et afri
kansk ordsprog, som også gjorde 
sig gældende i Danmark, da nuti
dens oldeforældre opdrog børn. 
Engang var det naturligt at give en 
hånd med og bakke hinanden op i 
forælderrollen, men i dag er fami
lier mere lukkede om sig selv, og 
forældre udfylder i højere grad alle 
rollerne i landsbyen alene. Samt
digt står forældre i dag ansigt til 
ansigt med et informationssam
fund, og alle steder bombarderes de 
med nøglen til »det gode forælder
skab«. Der er ikke noget at sige til, 
at mange forældre i dag oplever et 
enormt pres. 

I Folkekirkens Familiestøtte Mari
agerfjord har frivillige forældre
venner sagt ja til at være de med
mennesker, der udgør nutidens 
landsby – dem, der giver en hånd 
med og sparrer om familielivets 
små og store spørgmål med ud
gangspunkt i familiernes egne vær
dier og ønsker. For ofte er nøglen til 
det gode forælderskab ikke længere 
væk end forældrenes egen mave
fornemmelse, og den kan de frivil
lige hjælpe familierne med at foku
sere på.

Mit største bidrag har været  
at lægge øre til
Inge Lise Holch Jørgensen fra Ho
bro er pensionist og forhenværen
de lærer, talepædagog, læsekonsu
lent og pædagogisk konsulent. Hun 
fortæller om sit arbejde som frivil
lig hos Folkekirkens Familiestøtte, 
hvor man som frivillig bidrager 
med ca. 4 timer om måneden: 

»Jeg har gennem ca. et halvt år væ
ret støtte for en familie med hjem
meboende teenagebørn. Jeg har bi

draget med løbende samtaler med 
forældrene omkring de problema
tikker og udfordringer, familien 
oplever. Vi har mødtes hjemme hos 
familien, men ofte har vi brugt ti
den på en fælles gåtur. Jeg synes, 
det har fungeret godt for os, idet 
samtalen på den måde løber let og 
uformelt. Mit største bidrag har 
været at lægge øre til, så der kan 
læsses af, og jeg oplever, at vi i løbet 
af samtalerne i fællesskab kan kom
me i tanke om konkrete forslag, 
som familien kan afprøve hjem
me.«

Det er meningsfuldt  
at gøre noget for andre
Inge Lise fortæller desuden, at hun 
har tilbudt sig som frivillig hos Fol
kekirkens Familiestøtte, da hun sy
nes, hun som pensionist har over
skud til at bidrage med noget, an
dre kan have glæde af. »Det kan 
forhåbentligt være positivt for an
dre, men er i høj grad også givende 
for mig selv, at jeg kan være med til 
at gøre en forskel. Jeg kan udnytte 
mine erfaringer fra mit tidligere ar
bejdsliv og min efterhånden lange 
livserfaring med min egen store fa
milie med tre børn og syv børne

børn i alle aldre,« fortæller hun og 
fortsætter: »Det har været en meget 
positiv oplevelse for mig at være 
frivillig i Folkekirkens Familiestøt
te. Det er meningsfuldt at gøre no
get for andre.«

For Inge Lise har det også været 
rart, at man som frivillig i Folkekir
kens Familiestøtte aldrig står alene: 

»Jeg har oplevet, at der gøres et 
grundigt og kvalitativt forarbejde 
fra koordinatorens side således, at 
man sikrer, at det er familier, der 
passer til tilbuddet, og at der er fo
kus på, at det er det rigtige match 
mellem familie og frivillig. Der er 
løbende opfølgning og støtte fra 
koordinatorens side. Det giver sik
kerhed og tryghed til at løse opga
ven.«

Koordinator Line Neve Christensen 
kan kontaktes på tlf. 24 76 17 91 

eller mail lnc@km.dk 

Frivillige giver forældre en 
hånd med børneopdragelse

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 sognehus Løgstørvej 71, 
9500 Hobro. 

Kontakt Hanne på tlf. 25 30 70 06 / baagoehanne@gmail.com eller 
Anders på tlf. 52 23 25 20 / atb@km.dk, hvis du har lyst til at være med.

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

Døbte
• Marius Frederiksen, Hørby
• Alma Østergaard Simonsen, Hørby
• Magnus Severin Lyngsø Jakobsen, Hørby
• Vidar Noa Skræp Kirk, Døstrup

Viede
•  Christine Susan Lehné Randrup og  

Nicklas Lehné Randrup, Øls
•  Marilena Masi Holt og  

Palle Kristiansen Barrett, Hørby

Begravede/bisatte
• Henning Pedersen, Døstrup

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Onsdag d. 30. mar. kl. 10.00. . . . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 27. apr.  kl. 10.00. . . . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 18. maj  kl. 10.00. . . . . . . . . . . ATB

ATB:  
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg,  

tlf. 98 52 00 34 / 52 23 25 20, atb@km.dk

Endelig fri af restriktioner. Både 
konfirmandundervisning, mini
konfirmander, kor, arrangementer 
og møder afvikles nu som planlagt. 
Dejligt at det er muligt for konfir
mander og deres forældre at kunne 
planlægge den store dag, og konfir
manderne kan glæde sig til konfir
mationsdagen.
I kirkebladet kan I se, at arrange
menter igen er på programmet. Vi 
byder velkommen til både orge
lindvielse i Døstrup Kirke, pinse
vandring og arrangementer i sog
nehuset.

Orienterings- og sognemøde
I menighedsrådet har vi valgt at 
styrke udvalgene, så man i højere 
grad kan arbejde med det, der har 
den enkeltes interesse. Det er en 
større omlægning af menighedsrå
dets arbejde, som skal falde på 

plads hen over foråret. På oriente
ringsmøde og sognemøde d. 22. 
maj kan interesserede høre nær
mere om menighedsrådsarbejdet, 
både hvad det forgangne år har 
budt på, og hvad vi tænker om 
fremtiden.

Valg til menighedsrådet
Vi har to års valg i menighedsrådet, 
det er en proces i to trin, oriente
ringsmøde i maj og valg i septem
ber. Det er en helt fast procedure. 
Menighedsrådet er en offentlig 
myndig, der har ansvaret for at dri
ve vores tre kirker. Det er altid det 
siddende menighedsråd, der finder 
ud af, hvordan det praktiske arbej
de skal udformes og afvikles. Alle 
vigtige poster, som er vedtægtsbe
stemt, er der valg til hvert år. Det 
betyder, at hvis man har påtaget sig 
en opgave som fx kirkeværge, er 

det en opgave, der kan fratrædes 
efter et år. Landsforeningen af me
nighedsråd arrangerer mange kur
ser for alle nyvalgte, og der er webi
narer og andet tilgængeligt digitalt 
materiale, til at hjælpe én i gang 
med arbejdet.
Menighedsrådsarbejdet er, som alt 
andet foreningsarbejde, lokalt for
ankret. Arbejdet giver mulighed 
for at sætte fokus på vores lokale 
kirker, og hvordan kirken kan spille 
sammen med de øvrige aktiviter, 
der finder sted i sognene, og hvor 
det giver mening, at lave et samar
bejde.

Elin Juul  
Hedegaard 

Formand for 
menighedsrådet

Formanden skriver. . .
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 Sognepræst

Anders Tranholm-Bjerg · atb@km.dk
Hørby Præstegård, Løgstørvej 71.
Tlf. 52 23 25 20 · 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. email.
Deadline: Søndag d. 1. maj.
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 webmaster 
Søren Thostrup Øster gaard: stoster@outlook.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
Torvet 4, 9574 Bælum
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: 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
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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

13. marts 2. søn. i fasten Sogneindsamling 10.15 Sogneindsamling Sogneindsamling
20. marts 3. søn. i fasten 10.15
24. marts  9.30 Sognehuset: For  

middagskaffe for mænd
27. marts Midfaste 10.15
29. marts 19.00 Sognehuset: 

Filmaften for damer
30. marts 19.00 Sognehuset: 

Filmaften for damer

 2. april 13.00 Sognehuset: 
De forbudte sange

 3. april Mariæ Bebudelse 10.15
10. april Palmesøndag 10.15
14. april Skærtorsdag 10.15 17.00 Orgelindvielse. 

Fællesspisning i 
forsamlingshuset

15. april Langfredag 19.00 Liturgisk gudstj. 
Kirkekoret medvirker

17. april Påskedag 10.15 Kirkekoret medv.
18. april 2. påskedag 10.15 Kirkekoret medv.
24. april 1. søn. e. påske 10.15
26. april 17.00 Børnegudstj. 

med fællesspisning i 
forsamlingshuset

 1. maj 2. søn. e. påske 10.15
 8. maj 3. søn. e. påske 10.15
13. maj Bededag 10.15 Konfirmation  9.00 Konfirmation   

11.30 Konfirmation
14. maj  9.00 Konfirmation   10.15 Konfirmation
15. maj 4. søn. e. påske Der henvises til nabokirkerne
22. maj 5. søn. e. påske 10.15 Orienteringsmøde 

efter gudstjenesten
26. maj Kr. Himmelfart 10.15 JPO
29. maj 6. søn. e. påske  9.00 JPO

 5. juni Pinsedag 10.15 Kirkekoret medv.
 6. juni 2. pinsedag 10.15 Kirkekor                              

11.30 Pinsevandring
12. juni Trinitatis 10.15


