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Så er konfirmationerne 
vel overstået.  
I alt 42 konfirmander 
blev det til fordelt på 
fem gudstjenester  
i Bededagsferien.  
Alle tre kirker var i brug. 
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen



Jeg holder af hverdagen – sådan 
skrev Dan Turéll engang i et af sine 
kendteste digte. Digtet står den dag 
i dag som en påmindelse til os alle 
om at huske at værdsætte den dag-
lige trummerum. De fleste af os tri-
ves vel i grunden bedst med kendte 
og forudsigelige rammer. Bliver der 
lavet alt for meget om på tingene, 
kan man hurtigt blive bragt ud af 
kurs. Det skaber utryghed og usik-
kerhed, hvis der kommer for man-
ge forandringer på en gang. Nej, 
må jeg så bede om hverdagen, tak.

Alligevel så taler vi tit grimt om hver-
dagen. Vi kalder den for »den grå 
hverdag«, for »trædemøllen« eller 
»den daglige trummerum«. Det er, 
som vi hele tiden længes efter noget 
andet, end det vi er i her og nu. På 
denne tid af året taler alle om som-
merferie: Nej, hvor bliver det dejligt 
at holde ferie og få ladet lidt op, siger 
vi. Det må jo så betyde, at hverdagen 
er der, hvor vi bliver afladet, drænet 
for energi. Ferien bliver stillet op som 
det sted, hvor alle de daglige proble-
mer forsvinder som dug for solen. 
Hverdagen, den skal bare overstås, så 
vi kan komme afsted til Mallorca.

Men måske er det ikke så enkelt 
end da. Måske er det sådan, at de to 
ting, hverdagen og ferien, betinger 
hinanden. Man kan sige, at det ville 
være en trist hverdag, hvis ikke 
man en gang imellem kunne kom-
me på ferie. Men ville det i grunden 
ikke også være trist at holde ferie, 
hvis ikke der var en tryg hverdag at 
vende tilbage til? En daglig trum-
merum, hvor man kender sin plads. 

I kirken er hverdagen ikke grå, den 
er grøn. Vi kalder den også for Tri-
nitatis. Trinitatistiden er den lange 
periode fra pinse til advent, hvor 
der ikke rigtig sker noget specielt i 
kirkeåret. Det er »bare« hverdag. 
Den liturgiske farve for trinitatis er 
grøn. Kirkens hverdag er nemlig 
væksttid, en tid hvor Guds rige kan 
vokse og gro lige så stille og roligt i 
takt med kornet, der vokser på 
markerne. 

Hverdagen er fuld af muligheder. 
Det er de stille miraklers tid. Det er 
kirkens syn på hverdagen. Det rimer 
vel i grunden rigtig godt med Dan 

Turélls hyldest til hverdagen, hvor 
han gang på gang fremhæver de 
små lyspunkter, som gør, at hverda-
gen ikke bare er til at holde ud, den 
er faktisk et rigtig rart sted at være. 

Med disse ord vil jeg ønske jer en 
rigtig god sommerferie. Vær ikke 
bange for at vende tilbage til hverda-
gen – for hvad 
ville ferien være 
værd uden dén? 

Sognepræst 
Anders  

Tranholm-Bjerg

Jeg holder af hverdagen

Præstens ferier og fridage 
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg holder fri d. 2.-25. juli. 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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Sommerudflugt 
Onsdag d. 10. august

Vi mødes kl. 8.30 ved kirken i Døstrup, og der-
efter går turen til Fur. Der er en kop kaffe, et 
rundstykke og måske en lille skarp undervejs.

Vi tager på museumsbesøg, inden vi får mad på 
Fur Camping (en busmenu) – det bliver ved 
11.30-tiden.  Efter endt spisning vil der være en 
guidet rundtur på øen. 

På hjemturen vil der være en kop kaffe. Vi reg-
ner med hjemkomst ca. kl. 18.00.

For dette skal man betale 375,00 kr. Prisen er 
inklusiv enten en vand, øl eller vin pr. person 
under middagen.

Tilmelding: Aase (21 78 02 69) eller Ellen (23 24 
41 60) senest d. 1. august.

Håber på stort fremmøde og en hyggelig dag.

Humørholdet & Centerrådet

Fur Camping

Bispehuen

Sogneudflugt
Tag med på en dejlig og spændende tur  

langs Mariager Fjord
Tid: Lørdag d. 3. september kl. 9.30 til ca. 16.00.
Mødested: P-pladsen ved Rosendalhallen.
Pris: Deltagerbetaling: 200,- kr.  ekskl. drikke-
varer til frokosten.
Øls-Hørby-Døstrup menighedsråd står for bus, 
frokost og kaffe.
Tilmelding senest d. 20. august hos Jenny 
Lyngaa, bj-lyngaa@dlgmail.dk, tlf. 40 36 18 52.

På menighedsrådets vegne:
Rita Hansen, Else Lund og Jenny Lyngaa 

Mariager Klosterkirke

Kom og syng med
Landsbyklyngen inviterer til fællessang 

Tidsrum: Mandage kl. 19-20

 25/4 Sdr. Onsild 4/7 Stenild
 9/5 Hvornum  18/7 Døstrup
 23/5 Snæbum/Hannerup 1/8 Hørby Kirkeby
 6/6 Klejtrup  15/8 Brøndum
 20/6 Hvilsom  29/8 Nr. Onsild

Hvis der findes en lokalsang, begynder vi  
med den + evt. en fortælling om byen.

AFLYST
AFLYST

Udsigt over Mariager Fjord
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Strikkeklub
Strikkeklubben mødes i Hørby Sognehus hver 
anden mandag. Vi får kaffe 
og kage og en god snak 
undervejs. Tag dit strikketøj 
med og mød op. Vi starter 
igen d. 19. september.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole

Lørdag d. 10. september kl. 10.00 i Hobro Kir-
kecenter: »Folkekirke, brugerkirke, kirke i mis-
sion«. Et sociologisk blik på Folkekirken v. Hans 
Raun Iversen, lektor i teologi v. Københavns 
universitet. NB! Pris kr. 50,-. Der serveres kaffe i 
kirkecentret fra kl. 9.30.

Filmeftermiddag 
for damer

Mandag d. 19. september kl. 14.00-16.30

Tilmelding til arrangementet skal ske senest d. 
16. september på sognehushorby@gmail.com

Formiddagskaffe 
for mænd

Onsdag d. 28. septembe kl. 9.30-11.30 
Dagens fortæller er  
Jørgen Tøttrup.
Sognehuset er vært  
ved kaffe og brød.

Livskvalitet i Kirken 
og på Kroen

Foredrag og spisning  
torsdag d. 22. september kl. 18.30

Pris for hele arrangementet 198 kr.
Foredrag og kaffe  150 kr.
Sidste tilmelding er d. 18. septembe. Tilmelding 
til Jette Søndergård, tlf. 29 76 07 52, eller Jette 
Jensen, tlf. 21 79 21 25.

Vore oldeforældre var tilfredse bare de overle-
vede, vore forældre bare de fik fjernsyn, men vi 
vil mere, vi vil have livskvalitet. Og hvor og 
hvordan finder vi så det? 
Nogle finder den måske på kroen – andre i kir-
ken. Vi er så gået sammen kirke og kro for at give 
vores bud livskvalitet, det sker bl.a. med sang, 
med optrin, foredrag og historier. Det skal jo ik-
ke teori det hele!

Sognepræst Anne Kirstine Langkjer  
og krokone Ellen Dahl fra Kolind

Hørby Forsamlingshus

Sankthans- 
gudstjeneste  

i Døstrup
Der er sankthansgudstjeneste 
på Døstrup sportsplads d. 23. 
juni kl. 19.30. Herefter er der 
båltænding på Bytoften. 
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Invitation til valgforsamling
Tirsdag d. 20. september kl. 19.00 i Sognehuset, Løgstørvej 71

Brænder du for en spændende 
fritidsaktivitet der rummer alt 
i livet fra vugge til grav?

Vi søger en engageret menig-
hedsrådskollega, der har lyst 
til at indgå i et stærkt fælles-
skab med en lang tradition, 
der rækker over 2.000 år til-
bage tiden.

Vi tilbyder dig:
•   Mulighed for at deltage i et 

stort netværk
•   Relevante kurser med fuld 

forplejning
•  En årlig studietur
•   Månedligt samvær i vores 

hyggelige, lokale menig-
hedsråd

•   Et spændende udvalg af muligheder for at fordybe dig i lige netop den gren af menighedsrådsarbejdet, 
du går op i, hvad enten det er bygninger, arrangementer, økonomi eller grøn kirke

•   Og ikke mindst: Rammerne for at være dér, hvor det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse

Interesseret? Så ses vi tirsdag d. 20. september kl. 19.00 i Sognehuset, Løgstørvej 71.

Byfest  
i Døstrup 
i uge 33

Byfesten skydes i gang med 
friluftgudstjeneste på græs-
plænen bag Døstrup Kirke 
med udsigt over Mølledam-
men søndag d. 14. august 
kl. 10.15. Herefter følger en 
masse spændende aktiviteter 
i løbet af ugen. Hold øje med 
programmet på hjemmesi-
den www.dostrupif.dk og på 
facebookgruppen Døstrup 
By og Omegn.

Høstfest i Døstrup 
14. september

Jeg er så glad for min cykel – det bliver te-
maet for årets høstfest, hvor den lokale cy-
kelentusiast Bent Ringgaard vil fortælle om 
sit arbejde med at arrangere cykeltur til 
Berlin med udsatte unge.

Program:
Kl. 17.00 Høstgudstjeneste i kirken
Kl. 18.00 Fællesspisning i forsamlingshuset
Kl. 19.00 Foredrag v. Bent Ringgaard 

Af hensyn til spisningen vil vi gerne bede 
om tilmelding til arrangementet senest d. 
7. september til sognepræst Anders Tran-
holm-Bjerg på atb@km.dk
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Konfirmeret lørdag d. 21. august 
kl. 9.00 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre:  
Mathias Hornbæk Larsen,  
Daniel Schou,  
Henrikas Pintveris,  
Lars Pedersen Farreny
Forreste række fra venstre:  
Cathrine Tolstrup Høffner,  
Merle Maagaard Andersen,  
Cecilie Christensen,  
Alberte Bjørn Justesen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret lørdag d. 21. august  
kl. 11.30 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre:  
Jacob Brixen Fjelsted,  
Frederik Hagen Jakobsen,  
Marcus Harry Pedersen,  
Malou Mikkelsen Severinsen, 
Tommi Strøm Kallio Christensen
Forreste række fra venstre:  
Balder Both Nielsen,  
Merle Mai Wie Højgaard,  
Anna Elisabeth Vandborg,  
David Weirauch Villadsen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret lørdag d. 21. august  
kl. 10.15 i Øls Kirke

Bageste række fra venstre:  
Oswald William Christensen, 

Simone Bech Andersen,  
Andreas Møller Jensen,  

Oscar Lindberg
Forreste række fra venstre:  

Emanuel Rørbæk Haugaard Schliewe, 
Trisja Graversen,  

Melina Skov-Herlevsen,  
Gabriel Rørbæk Haugaard Schliewe

Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret St. Bededag  
d. 13. maj kl. 9.00 i Hørby Kirke
Forrest fra venstre:
Kathrine Svendgaard Larsen,  
Emilie Rodkjær Gundorf,  
Laura Nygaard Bang Jeppesen, 
Yazmin Marie Bach Funder,  
Gry Bang Zoega,  
Anna Dybdahl Andersen
Bagest fra venstre:
William Kristensen, Jeppe Thy, 
Victor Tinnesen Velling,  
Tristan Isaac Oldenburg Jensen, 
Adam Kargaard Madsen,  
Anton Harding Søndergaard
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret St. Bededag  
d. 13. maj  kl. 11.30 i Hørby Kirke
Forrest fra venstre: Sofie Randrup 
Tagmose Nielsen, Liva Hollerup 
Søndergaard, Amalie Maciag,  
Urte Ivaskeviciute, Emma Kusk  
Glavind, Heidi Bolander Malvang
Midterst fra venstre: Christian Axelsen, 
Silas Christensen, Magnus Bolander 
Højgaard, Theis Skovgaard Dinesen, 
Noah Johan Norup Jakobsen
Bagest fra venstre: Anton Louis Riis  
Dröscher, Nikolaj Theilgaard Sevel, 
Sebastian West Isaksen, Jeppe Bloch  
Bak, Mathias Harby Weisberg
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret St. Bededag  
d. 13. maj  kl. 10.15  

i Øls Kirke
Anders Thestrup Sørensen

Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen
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Konfirmeret søndag d. 22. august  
kl. 9.00 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre:  
Mikkel Trend Andersen, 
Oscar Kløve Møller
Forreste række fra venstre:  
Feline Dige Baagø,  
Anders Krabbe Røgild,  
Oliver Brusgaard Nielsen
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret søndag d. 22. august 
kl. 11.30 i Hørby Kirke
Bageste række fra venstre:  
Simon Piil Topholt,  
Villads Sofus Nylander Larsen, 
Noah Buus Møgelvang
Forreste række fra venstre:  
Mathias Skovgaard Dahl,  
Freja Skjoldborg,  
Phillip Elkjær Lemtoft
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret søndag d. 22. august  
kl. 10.15 i Døstrup Kirke
Bageste række fra venstre:  

Magnus Berggren Nymann Pedersen, 
Bastian Hadberg Christensen

Forreste række fra venstre:  
Amanda Johannsen,  

Sarah Nedenskov Olsen,  
Emma Rysz Krogh

Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret lørdag d. 14. maj  
kl. 9.00 i Hørby Kirke
Forrest fra venstre: 
Josefine Østergaard Olsen,  
Johanne Kruse Vendelbo Sørensen, 
Signe Fredegod Larsen,  
Ea Lisberg Nielsen
Bagest fra venstre: 
Elias Buus Møgelvang,  
Daniel Røgild Jørgensen,  
Frederik Rask
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Konfirmeret lørdag d. 14. maj  
kl. 10.15 i Døstrup Kirke

Forrest fra venstre:
Mie Mogensen,  

Viktoria Dam Olesen,  
Emilie Vigsø Frisk
Bagest fra venstre:

Cecilie Hosbond Sørensen,  
Laura Dalsgaard Vraa Andersen, 

Freja Völcker Stegger
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen

Der var trængsel 
foran kirken af 
fornemme køretøjer, 
da konfirmanderne 
skulle afhentes på 
standsmæssig vis.
Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen
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I menighedsrådet har vi et årshjul, 
hvor 1. kvartal er det kvartal, hvor 
der er færrest opgaver med regn-
skab og budget. Det levner plads til 
andre opgaver. I år har vi arbejdet 
med at organisere menighedsrådet 
på en anden måde, og den proces er 
ikke færdig endnu.
Vi er gået fra at alle opgaver skulle 
godkendes af menighedsrådet til, at 
udvalgene har fået budgetansvar. 
Det betyder også, at udvalgsarbej-
det har fået en større og mere 
tungtvejende plads.

Udskiftning af blytag
Vi havde en forrygende orgelkon-
cert til orgelindvielse Skærtorsdag i 
Døstrup Kirke, et meget stort pro-
jekt er afsluttet og straks har vi an-
søgt om udskiftning eller omsmelt-
ning af blytaget på koret i Døstrup 
Kirke. Endnu et stort projekt, som 
skal styres af en ekstern arkitekt. 
Menighedsrådet har lige modtaget 
godkendelse af projektet fra Aarhus 
Stift med udtalelser fra Nationalmu-

seet og kongelig bygningskonsulent.
Sådanne store projekter kræver et 
godt overblik fra bygningsudvalget, 
og en smidig beslutningsproces, 
hvis der opstår uventede ting. Det 
har vi tidligere kunnet mønstre, 
både i orgelprojektet og da vi byg-
gede sognehus.

Kirkesyn
Vi har været på kirkesyn, hvor hver 
kirke får en gennemgang, og gra-
verne fortæller om de ønsker, der er 
for ændringer, fornyelse og mang - 
ler på kirkegårdene. Det store tema 
i år var enten udbedring af oplags-
plads, udvidelse eller etablering af 
oplagsplads til jord, forskelligt grus, 
kantsten osv. 
Menighedsrådet er opmærksomme 
på de strømninger, der er i begra-
velsesskikke. I den tid vi er i nu, er 
det mest urnegravsteder, der er ef-
terspurgt. Kirkegårdene skal rum-
me de forskellige strømninger og 
de nye tiltag vi ser, når vi er på vo-
res årlige studietur rundt og se på 

kirker, kirkegårde og andet kultu-
relt.

Budgetlægning
Budgetlægning lyder måske ikke så 
spændende, men det er det sted, 
hvor menighedsrådet planlægger 
de næste års aktiviteter, samler ide-
er og ønsker fra udvalgene og kir-
kegårdene og prioriterer noget frem 
for noget andet. 
Menighedsrådet glæder sig over, at 
normale tilstande har indfundet 
sig. Diverse arrangementer i sogne-
huset er hen over foråret blevet af-
viklet, konfirmationerne kunne 
blive fejret i maj som sædvanlig. Et 
års undervisning, tur til Sydslesvig, 
oplevelser, sange, bønner og kirke-
gang slutter med denne festlige 
dag. Tillykke til 
konfirmanderne.

Elin Juul  
Hedegaard 

Formand for 
menighedsrådet

Formanden skriver. . .

Orgelindvielse i Døstrup Kirke
Skærtorsdag var i år en ganske særlig festdag i Døstrup Kirke. Her blev kirkens nye orgel nemlig indviet ved 
organist Lars Rosenlund Nørremark. Han gav en forrygende koncert, hvor alle orglets klange kom i brug. 

I dagens anledning var der sat stor-
skærm op i kirken, så man kunne se 
organisten spille med både hænder 
og fødder.

Lars havde sin yndige frue med til 
at hjælpe ved koncerten. Hun skulle 
bl.a. registrere (skifte stemmer på 
orglet) og vende blad.

Aftenen blev sluttet af med fælles-
spisning i Døstrup forsamlingshus. 
Der stod høns i tarteletter på me-
nuen – uhm… Fotos: Jette Bjærge
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Øls, Hørby og Døstrup Menig-
hedsråd inviterer i samarbejde med 
Folkekirkens Familiestøtte til fore-
drag om konflikter i børnefamilien. 
Foredraget er et aftenarrangement 
og finder sted i Rosendalhallen 
tirsdag d. 4. oktober 2022.
Uoverensstemmelser er en del af 
hverdagen i rigtig mange familier, 
og det er helt naturligt. Men nogle 
gange kan konflikter og skæld ud 
blive hverdag, og det kan tære på 
overskud og energi hos både børn 
og forældre. Derfor kan det være 
godt at forebygge. 
Foredraget er for dig, der har lyst til 

at blive klogere på, hvorfor konflik-
ter opstår. Du kan også blive inspi-
reret til, hvordan både børn og 
voksne kommer godt igennem de 
konflikter, som findes i alle børne-
familier. 
Foredragsholder Mette Christen-
sen Jensen har i mange år beskæfti-
get sig med børn, unge og familier 
på forskellig vis. Dels som lærer for 
børn i udsatte positioner, dels som 
lektor på UCN og nu som selv-
stændig oplægsholder og konsulent 
i Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-
ning. Meget af Mettes arbejde om-
handler børnesyn, forståelse af kon-

flikter og adfærd samt vejledning i 
forhold til konkrete og praktiske 
tilgange og strategier. 
Sæt kryds i kalenderen og hold øje 
med næste kirkeblad for nærmere 
information om tidspunkt samt in-
formation om, hvordan du booker 
din gratis billet. 

Kom til gratis foredrag om 
konflikter i børnefamilien

Folkekirkens Familiestøtte
Vi hjælper børnefamilier i en presset hverdag. 
Har du lyst til at være med? Så kontakt koordinator 
Line Neve Christensen på tlf. 24 76 17 91.

Mette Christensen Jensen

Konfirmander og minikonfirmander
De kommende konfirmander vil modtage en invitation fra præsten i august måned. Får du ikke en invi-
tation, så kontakt sognepræst Anders Tranholm-Bjerg. Minikonfirmanderne fra 3. årgang bliver inviteret 
klassevis. De bliver afviklet klassevis hen over året. Præsten kommer over på skolen med en invitation. 
Her på billedet kan du se en flok glade minikonfirmander fra 3C:
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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
• Cecilie Bruun Henriksen, Øls
• Sebastian Bruun Henriksen, Øls
• Victoria Bruun Henriksen, Øls
• Victor Bruun Henriksen, Øls
• Tristan Isaac Oldenburg Jensen, Hørby
• Johanna Agersnap Hammershøj, Hørby
• Oscar Guldbæk Betzer, Hørby
• Emma Raun Mikkelsen, Hørby
• Lise Bonde Mouritzen, Hørby
• Sia Buus Allermand Andersen, Hørby
• Alberte Bach Andersen, Hørby
• Thea Würtz, Døstrup

Begravede/bisatte
• Ove Vognsgaard, Hørby
• Per Christian Bo Poulsen, Hørby
• Margith Christensen, Hørby

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Onsdag d. 22. juni kl. 10.00. . . . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 27. juli  kl. 10.00. . . . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 24. aug.  kl. 10.00. . . . . . . . . . . ATB

ATB:  
Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg,  

tlf. 52 23 25 20, atb@km.dk

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. 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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 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. e-mail.
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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Dato Kirkeåret Øls Hørby Døstrup

12. juni Trinitatis 
søndag

10.15

19. juni 1. s. e. trinitatis 10.15

23. juni Sankthans 19.30 
Friluftsgudstjeneste 
på sportspladsen

26. juni 2. s. e. trinitatis  9.00

 3. juli 3. s. e. trinitatis Der henvises til 
nabopastoraterne

Der henvises til 
nabopastoraterne

Der henvises til 
nabopastoraterne

10. juli 4. s. e. trinitatis 10.15 JPO

17. juli 5. s. e. trinitatis Der henvises til 
nabopastoraterne

Der henvises til 
nabopastoraterne

Der henvises til 
nabopastoraterne

24. juli 6. s. e. trinitatis  9.00 JPO

31. juli 7. s. e. trinitatis 10.15

 7. aug. 8. s. e. trinitatis 10.15

14. aug. 9. s. e. trinitatis 10.15 
Friluftsgudstjeneste på 
plænen bag kirken

21. aug. 10. s. e. trinitatis 10.15

28. aug. 11. s. e. trinitatis 10.15

 4. sept. 12. s. e. trinitatis 10.15 Introgudstjeneste 
for konfirmander

11. sept. 13. s. e. trinitatis 10.15


