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Så er der gjort klar til, at de 
nye beboere kan flytte ind 
i tårnet i Døstrup Kirke.
Læs mere om mursejlere 
inde i bladet. 
Foto: Tove Møller



Årets sommerferie gik til Got-
land, hvor jeg for anden gang i 
mit liv havde mulighed for at 
bese den dejlige ø. Gotland er 
ikke mindst kendt for sine 
mange specielle kirker, der lig-
ger spredt ud over øen. De fle-
ste af dem er en hel del større 
end en almindelig dansk 
landsbykirke. Det skyldes, at 
øen var meget velstående på 
det tidspunkt, hvor kirkerne 
blev opført. 

Nogle af kirkerne ser dog lidt 
halvfærdige ud. Én har et 
kæmpestort kor og et lille bitte 
skib og tårn. En anden har en 
tyk klods af et tårn, der får re-
sten af kirken til at se lille og 
beskeden ud. Hvad er årsagen 
til disse halvfærdige byggepro-
jekter? 

Da økonomien gik bedst på Got-
land, besluttede man sig mange ste-
der for at udvide kirken. Men i 
1300-tallet kom der nedgangstider. 
Derfor kunne man i mange tilfælde 
ikke fuldføre de storstilede planer, 
og mange af kirkerne kom til at se 
lidt halvfærdige ud. Men smukke er 
de i al deres egenart.

Svært at gardere sig
I Lukasevangeliets kapitel 14 gør 
Jesus grin med dem, der påbegyn-
der et stort projekt, men ikke kan 
fuldføre det: 
Den, der ikke bærer sit kors og går i 
mit spor, kan ikke være min discipel. 
Hvis en af jer vil bygge et tårn, sæt-
ter han sig så ikke først ned og bereg-
ner udgifterne for at se, om han har 
råd til at gøre det færdigt? – for at 
man ikke skal se ham lægge en sok-
kel uden at kunne fuldføre det, så 
alle giver sig til at håne ham og siger: 
Den mand begyndte at bygge, men 
kunne ikke fuldføre det!

Hvis nu bygherrerne fra de got-
landske kirker havde fulgt denne 
opskrift, var de nok ikke gået i gang 
med at udvide kirkerne. De havde 
tænkt: Lad os nu se, om handlen 
går lige så godt til næste år. Og til 
næste år igen. Så kan vi måske gå i 
gang. Hvis de havde tænkt sådan, 
havde vi slet ikke haft de særpræ-
gede gotlandske kirker. Ja, måske 
havde vi slet ikke have haft nogen 
kirker i det hele taget. For hvem 
kan garantere økonomien i sådan 
et projekt? Hvem kan gardere sig 
mod en usikker fremtid? Hvem kan 
love, at der ikke kommer jordskælv, 
orkaner, krig eller hungersnød? 

Jeg synes, de var modige, de got-
landske bygherrer, der gik i gang 
med at udvide kirkerne i troen på 
en tryg og sikker fremtid, der nok 
skulle sikre økonomien i projektet. 
I dag kan vi glæde os over de skøre 
og mærkelige kirker, der kom ud af 
det, selv om det slet ikke var det til-
tænkte resultat. Og så kan vi jo 

tænke på, at også Øls, Hørby 
og Døstrup kirker er resultatet 
af, at nogen fik en skør idé og 
ikke tøvede med at føre den ud 
i livet. Uden vovemod og risi-
kovillighed var heller ikke de 
tre kirker blevet til noget.

Jesus taler ikke om bygninger, 
han taler om tro: Den, der ikke 
bærer sit kors og går i mit spor, 
kan ikke være min discipel, si-
ger han. Troen er det funda-
ment, vi bygger livet på. Hvis 
fundamentet ikke er i orden, 
revner bygningen. Men hvad så 
hvis troen er svag? Hvad nu hvis 
mit liv mest af alt ligner en halv-
færdig kirke, fuld af påbegyndte 
projekter og gode intentioner, 
der ikke blev ført ud i livet?

Troens fundament
Så skal vi huske på, at troens 

fundament ikke er noget, vi selv 
har skabt. Troens fundament er då-
ben i Faderens, Sønnens og Hellig-
åndens navn, og døbefonten er 
grundstenen i livets bygning. Det 
fundament vakler ikke, uanset hvor 
mange halvfærdige projekter, vi får 
viklet os ind i. 

Derfor skal vi ikke være bange for at 
kaste os ud i store projekter. Vi skal 
bare huske at have troen med. Sige 
tak til Gud, når tingene lykkes for 
os. Og acceptere, når tingene ikke 
går helt, lige som vi havde tænkt. 
Og husk: Der kan komme noget 
smukt ud af et halvfærdigt projekt. 
Hvis du er i tvivl, så tag på kirkesa-
fari på Gotland. 

Amen. 

Sognepræst 
Anders  

Tranholm-Bjerg

De halvfærdige kirker
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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. september. Tilmelding 
til Jette Søndergård, tlf. 29 76 07 52, eller Jette Jen-
sen, 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 kirken. 
Vi er så gået sammen kirke og kro for at give vores 
bud livskvalitet, det sker bl.a. med sang, med op-
trin, foredrag og historier. Det skal jo ikke teori 
det hele!

Sognepræst Anne Kirstine Langkjer  
og krokone Ellen Dahl fra Kolind

Hørby Forsamlingshus

Stort jule- og  
kræmmermarked

5. og 6. november i Hørby Forsamlingshus
Åbent lørdag kl. 10-16 og søndag kl. 10-15. Ca-
feen byder på lidt godt til ganen. Kaffe, vafler og 
kage – og der er også noget til frokost. Alt til ri-
melige priser.
Kom og gør en god handel, der er mange fine stan-
de med gaveartikler i forsamlingshuset f.eks. nis-
ser, Tupperware, smykker og forskellige håndla-
vede ting. Mjød og lækkert kød fra frilandsgrise.

Julefrokost sammen 
med Borgerforeningen 

Lørdag d. 19. november kl. 18.00
Pris 275 kr. Drikkevarer købes til rimelige priser, 
vi håber på et godt fremmøde til en hyggelig aften.
Maden kommer fra Heidi i Rosendalhallen.
Sidste tilmelding er d. 13. november til Jette Jensen, 
21 79 21 25, eller Jette Søndergård på 29 76 07 52.
Det betales ved tilmelding.

Julestue
Søndag d. 27 november kl. 13.30

Der vil være bankospil – lotteri – lucia- 
pigerne og måske kommer julemanden.
Kaffe og kage 30 kr. 
Børn: 15 kr. for kage, sodavand og slikpose.  
Bankoplader 10 kr. pr. stk.

Julerosen  
– en musikalsk fortælling

Onsdag d. 30. november kl. 19.30 i Øls Kirke
En musikalsk genfortælling af Selma Lagerlöfs novelle 
v. organist Dan Selchau og kirkesanger Søren Kjær - 
g aard, begge Oue-Valsgård kirker. 
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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.

Døstrup Ældrecenter
v. Jenny Lyngaa, tlf. 40 36 18 52.  

Mandage kl. 14.00, hvis intet andet er angivet. 
Kaffe a 30 kr.

 Oktober

03. Gavespil – plader á 10 kr.

10.  Erik Hansen, Volstrup. Fortæller om sit liv 
med landbrug.

17.  Der vises på DVD gamle film fra Døstrup.

24.   Besøg på Nørager Friplejehjem kl. 14.00. 
Kaffe á 30 kr. 

  NB! Kl. 13.30: Samkørsel fra Svinget 2  
i Døstrup. Tilmelding til Ellen Stevnhoved 
23 24 41 60 senest d. 17. oktober.

31.  Gavespil.

 November

07. Tøj og sko.

14.   Kirsten Bach vil fortælle om sit liv med 
Beredskabet og Blå Kors.

21.   Henning Sørensen, Hobro, fortæller om sit 
liv med cykelsporten og om det nye projekt 
»Alt på Hjul« ved »Kraftcenter Rosendal« i 
Hørby.

28.   Lise Rosendahl underholder med sang og 
oplæsning.

 December

05.  Gavespil.

12.   Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg synger 
og underholder. Der serveres gløgg og æb-
leskiver.

19.  Juleafslutning kl. 17 med spisning.  
Pris 160,- kr. Drikkevarer betaler man selv.       
Underholdning v. Svend Bisgaard, 
Svendstrup. Tilmelding senest 5. december 
på tlf. 23 24 41 60, Hobro.

  Centerrådet

Høstfest i Døstrup
Onsdag d. 14. september

Jeg er så glad for min cykel – det bliver temaet 
for årets høstfest, hvor den lokale cykelentusiast 
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 til-
melding til arrangementet senest d. 7. septem-
ber til sognepræst Anders Tranholm-Bjerg på 
atb@km.dk

Bent  
Ringgaard
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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.

Formiddagskaffe 
for mænd

Onsdag d. 28. september kl. 9.30-11.30
Fortæller: Jørgen Tøttrup. 

Servering: Kaffe/te, franskbrød,  
ost/rullepølse og kringle.  

Deltagelse er gratis – ingen tilmelding.

Onsdag d. 22. november kl. 9.30-11.30
Barndomserindringer – Anna Aase har fundet en 

fortælling fra »Barn af himmerland« nr. 21. 
Servering: Kaffe/te, franskbrød,  

ost/rullepølse og kringle.  
Deltagelse er gratis – ingen tilmelding.

Præstens  
ferier og fridage 

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg 
holder fri søndag d. 9. oktober og fra 
mandag d. 17. til søndag d. 23. 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

I perioden d. 24. oktober-1. november 
er provstiets præster på studietur. 
Hold øje med hjemmesiden øls-hørby-
døstrup.dk vedr. præstedækning.
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V. Jenny Lyngaa

Den første jernbanestrækning i kon-
geriget Danmark gik fra Køben-
havn til Roskilde og blev indviet i 
1847. De følgende år gik det hurtigt 
med at få jernbanen ført over Sjæl-
land og Fyn og op gennem Jylland. 

1869 blev strækningen mellem Ran-
ders og Aalborg indviet, men den 
kom ikke til gå gennem Hobro. By-
rådet kæmpede for at få jernbanen 
ført ind til Store Torv i Hobro. Men 
på grund af det bløde terræn vest 
for byen og de stejle skrænter nord-
vest for byen, kom jernbanen til at 
gå på skrænterne nordvest for by-
en. Dermed kom banen til at gå 
gennem Øls og Hørby sogne, som 
på dette tidspunkt grænsede ned til 
Mariager fjord og Vestre fjord, og 
slet ikke gennem områder, der til-
hørte Hobro kommune.

På dette tidspunkt eksisterede Jern-
banestien/Jernbanegade slet ikke. 
Vejen mod vest gik ad vejen til Løg-
stør, nuværende Banegårdsvej, kryd-
sende banelinjen og fortsatte ad 
Haldbakken vest for banelinjen.

Banegården blev bygget tæt på lan-
devejen til Løgstørs krydsning af 
jernbanen. Den blev indviet 1869. 
Ved denne overkørsel byggedes led-
vogterhus nr. 120. Det blev nedre-
vet i 1921.

Langs hele banelinjen blev der byg-
get banehuse/ledvogterhuse, hvor 
veje krydsede banelinjen. Numme-
reringen på den »Jyske Længdeba-

ne« begyndte i Fredericia med led-
vogterhus nr. 1. I vort område dre-
jer det sig om ledvogterhusene nr. 
118-123. I disse huse boede der fa-
milier, der var tjenestemandsansat 
til at passe leddene langs banelinjen.

Foto: Thomas Boberg Nielsen, 2014

Ledvogterhus nr. 118 lå i Øls sogn 
nogle få hundrede meter nordøst 
for Thostrup Hovgård på davæ-
rende Hejrevej, nuværende Tho-
strup Hovgårdsvej. Nedlagt i 1939 
og nedrevet inden for de senere år. 

Ledvogterhus nr. 119 lå i Hørby 
sogn i den sydlige del af banegårds-
terrænet. Huset lå på en bakke i 
forhold til vejoverføringen, så der 
var en del trapper ned til leddet. 
1919 blev overkørslen erstattet af 
en bro, og så blev det nedlagt som 
ledvogterhus, men udlejet. Hvor-
når det blev nedrevet, vides ikke. 

Ledvogterhus nr. 120 lå i Hørby 
sogn i nærheden af stationen, vest 
for vejen til Løgstør. Nedrevet 1921.

Ledvogterhus nr. 121 lå i Hørby 
sogn, i engen nord for Hobro og 
vest for Tobberup. Blev nedlagt ef-
ter 1940 og senere nedrevet.  

Ledvogterhus nr. 122 ligger i Hør-
by sogn i Tobberup by, Ved Banen 
nr. 1. Her krydsede vejen gennem 
byen banelinjen. Det blev nedlagt 
som ledvogterhus i 1939. Udlejet 
fra 1949 og solgt 1954. 

Ledvogterhus nr. 123 lå i Hørby 
sogn ved landevejen fra Hobro til 
Aalborg, tidligere hovedvej A 10, 
nuværende Aalborgvej nr. 13. Stats-
banerne solgte det 1954 til privat 
eje, og det blev nedrevet 2005.

Foto: ca. 1965

Øls Trinbræt
10. august 1928 blev der oprettet et 
trinbræt ved Øls. Billetter skulle 
man købe i togene. Det blev ned-
lagt 1941.        

Fortsættelse i næste kirkeblad

Da jernbanen kom til Hobro

Foto 1995

Foto: 2022
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Lægmands- 
gudstjeneste med 

sang og musik
Søndag d. 30. oktober kl. 14.00 i Hørby Kirke. 

Herefter jubilæumskaffe i Sognehuset 
I anledning af Hobro, Club II’s 30-års fødselsdag 
og organisationens 100-års, ønsker klubben at 
markere de to jubilæer i en kirkelig sammenhæng.

Solist, Eva Sun 
Nyo, Gjerlev – 
kendt for sin helt 
unikke stemme – 
vil synge, og Dor-
te Møllebjerg og 
Anne Dorte Si-
moni, Haver slev, 
optræder i duet.

En særlig med-
virken er yngste 
elever fra Mariagerfjord Kulturskole, som stryger 
violinerne i takt med deres lærer, Lotte Langkjær.    

Dagens tema er: Efterår – tro og håb. 

Medlemmer fra Y’s Men vil stå for læsningerne.

Efter gudstjenesten er der festligt kaffebord i Sog-
nehuset, hvor der bliver anledning til mere fælles-
sang, og Y’s Men vil fortælle lidt mere om sine 
projekter og varme hænder. 

Kaffen koster 30,- kr.  

Vel mødt til en festlig og indholdsrig eftermiddag. 

Marie Daugaard

Filmeftermiddag 
for damer

Mandag d. 19. september kl. 14.00-16.30  
i Sognehuset

»Britt-Marie var her«. Omtales på Kino.dk således:
»Den punktlige dame ender i den lille svenske 
flække Borg, hvor hun skal styre egnens fritids-
hjem – og være fodboldtræner. I takt med at 
Britt-Marie møder stedets forskellige mennesker 
og børn, opdager hun, at livet indeholder så me-
get mere end vaskemiddel og natron.«
Gratis adgang – ingen tilmelding. Sognehuset 
er vært ved kaffe og brød.

Mariagerfjord
Kirkehøjskole

Højskoledagene finder sted i Hobro kirkecenter 
med start kl. 10.00. NB! Pris kr. 50,-. Der serve-
res kaffe i kirkecentret fra kl. 9.30. 

Lørdag d. 10. september: »Folkekirke, bruger-
kirke, kirke i mission«. Et sociologisk blik på 
Folkekirken v. Hans Raun Iversen, lektor emeri-
tus i teologi v. Københavns universitet. Lise Ro-
sendahl: Viseforedrag om sladderens historie.

Lørdag d. 19. november: »Den ortodokse kir-
ke«. Historisk foredrag v. Hanne Christiansen. 
Den ortodokse kirkes liturgi v. Ole Bent Larsen. 

Lotte  
Langkjær

Eva  
Sun 
Nyo
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– Så er du ikke alene. Konflikter er 
en del af hverdagen i alle familier, 
og det er helt naturligt. Vil du und-
gå, at det tager overhånd? Så kom 
til foredrag og blive inspireret. 

Øls, Hørby og Døstrup Menigheds-
råd inviterer i samarbejde med Fol-
kekirkens Familiestøtte til foredrag 
om konflikter i børnefamilien.
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.

Til denne foredragsaften sætter vi 
fokus på, hvordan og hvorfor kon-
flikter opstår. Der vil også være in-
spiration til, hvordan både børn og 

voksne kommer godt igennem hver-
da gens små og store konflikter. Fo-
redraget er for alle interesserede 
uanset konfliktniveau i familien.

Foredragsholder, Mette Christen-
sen Jensen, har i mange år beskæf-
tiget 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 i Aalborg. Meget af Mettes ar-
bejde omhandler børnesyn, forstå-
else af konflikter og adfærd samt 
vejledning i forhold til konkrete og 
praktiske tilgange og strategier.

Tag din partner, ven eller veninde 
under armen til en spændende af-
ten. Øls, Hørby og Døstrup Menig-

hedsråd er vært for lidt godt til ga-
nen.

Der frigives 80 billetter efter først 
til mølle. 

Foredraget finder sted tirsdag  
d. 4. oktober kl. 18.30-21.00  
i Rosendalhallen. 

Book din billet her:
www.folkekirkensfamiliestotte.dk 
eller www.øls-hørby-døstrup.dk 

Konflikter i børnefamilien  
– lyder det bekendt?

Mette Christensen Jensen

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.

Filmaften i sognehuset
Onsdag d. 26. oktober kl. 19.00-22.00

»The Father«. Omtales på Kino.dk således: 
»Filmen ’The Father’ handler om Anthony, der nægter hjælp fra sin datter, som han 
bliver ældre. Mens hans omstændigheder ændrer sig, begynder Anthony at sætte 
spørgsmålstegn ved sine elskede, sit eget sind og endda sin egen virkelighed.«
Filmen sætter demens på dagsordenen, hvor vi i filmen både følger Anthonys liv, 
og hvordan han fjerner sig fra den virkelighed, som mennesker omkring ham ser. 
Og vi ser også, hvordan hans datter gør sit bedste, mens Anthony glider ind i sin 
egen verden og bliver mere og mere adfærdsvanskelig, og gør det svært for dat-
teren at gøre det godt for ham.
Pris 60 kr. inkl. smørrebrød og øl/vand.  
Tilmelding senest d. 21. oktober til sognehushorby@gmail.com.
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Sommeren er ferietid og den lidt 
langsomme tid, hvor vi kan lægge 
møder og faste aftaler lidt til side. 
Sådan er det også i menighedsrå-
det. Vi starter efterårssæsonen i 
august, hvor vi samler op på pro-
jekter, aftaler, ansøgninger og valg-
procedure. Som annonceret i sidste 
kirkeblad har vi valg til menigheds-
rådet i september, se opslag andet 
sted i kirkebladet.

Kimning
Menighedsrådet har fået henven-
delse vedrørende kimning i forbin-
delse med helligdage. Der bliver 
kimet i én time i forbindelse med 
aftenringning dagen før Juleaftens-
dag, Juledag, Påskedag, Kr. Him-

melfartsdag og Pinsedag. Ligeledes 
kimes der én time før gudstjeneste 
de pågældende dage. Hvis der ikke 
er gudstjeneste i kirken en af disse 
helligdage, kimes der i forbindelse 
med morgenringning.
Kimning er en fastlagt i kirkefor-
ordningen fra 1685, og i 1991 er 
biskopperne blevet bemyndiget til 
at tillade afvigelser fra kirkeforord-
ningen, hvis specielle forhold taler 
derfor.

Stigende energipriser
Stigende energipriser kan tydeligt 
ses på vores regnskab. I alle kirker 
er der styring på varmen, så var-
men tændes og slukkes i de rette 
tidsrum. Vi har el-varme i alle kir-

ker, så rent klimamæssigt har vi 
den rigtige løsning. Vi arbejder 
med, om vi kan dreje på nogle 
knapper, for at kunne styre udgif-
ten til energi. Middelalderkirkerne 
har dog nogle udfordringer med at 
styre fugtigheden, så inventaret – 
specielt orglerne – ikke tager skade 
af for fugtigt miljø og ikke tager 
skade af udtørring. Vi tilkalder en 
energikonsulent, hvis det synes 
nødvendigt for både at få viden og 
få nye værktøjer.

Elin Juul  
Hedegaard 

Formand for 
menighedsrådet

Formanden skriver. . .

Mursejlerkasse i Døstrup Kirkes tårn
Mandag den 2. maj 2022 kom der fem mænd fra Fug-
legruppen DN-Mariagerfjord med en mursejlerkasse, 
som skulle sættes op i tårnets østlige vindue. De hav-
de i forvejen været og tage mål af vinduet, og nu kun-

ne den komme på plads. Kassen består af otte små 
»lejligheder« alle fyldt med lidt redematriale, så de er 
indflytningsklar. Der er også en båndoptager, som af-
spiller mursejlernes kald, så de ved, hvor de kan finde 
en redeplads til næste år.

Lidt om mursejlerne
Mursejleren ligner en svale, men er ikke i familie. 
Den kendes ved at være ensfarvet sort og med lange 
seglformede (boomerang) vinger. Den lever udeluk-
kende af flyvende insekter og ankommer først i maj 
for at yngle. De benytter den samme redeplads hvert 
år. Og den er en meget renlig fugl, som æder ungernes 
afføring, så kirkemuren forbliver hvid. Jeg har set 
dem mange gange i luften over kirken, de har et helt 
specielt skrig, som nemt kan høres, når de kommer i 
flokke. Så håber da, de vil bo i Døstrup til næste år.

Næste gang I går forbi kirken, kan I jo lige kigge på 
tårnet efter de smalle huller og lytte efter mursejlerne.
 Fuglegruppen består af frivillige, som laver og opsæt-
ter kasser til flere forskellige fugle. Skønne menne-
sker, som ved en masse, og deler gerne ud af det. I kan 
finde mere om dem på fuglegruppen Mariagerfjord.

Tove Møller

Foto: Tove Møller
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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
• Lauge Bøgeskov Bagger, Øls
• Lauge Rusbjerg-Weberskov, Hørby
• Theo Døssing Manich, Hørby
• Victor Krogh Thomassen, Hørby
• Vilje Vestergaard Hylkjær, Hørby
• Alfred Kildahl Mikkelsen, Døstrup

Viede
•  Anne-Sofie Gerner Bugtrup Madsen og 

Mark Mikkel Bugtrup Kristensen, Øls
•  Camilla Bøgeskov Bagger og  

Martin Bøgeskov Bagger, Øls
•  Trine Marie Rasmussen og  

Andreas Lindhardt Rasmussen, Døstrup
•  Charlotte Kerdsuk Hyldgaard Sørensen og 

Morten Hyldgaard Sørensen, Døstrup

Begravede/bisatte
• Torben Krogh Mikkelsen, Hørby
• Margit Christensen, Hørby

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Onsdag d. 28. sept. kl. 10.00 Høst . . ATB
Onsdag d. 26. okt.  kl. 10.00 . . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 23. nov.  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: Tirsdag d. 1. november.
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. 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

11. sept 13. s. e. trinitatis 10.15
14. sept. 17.00 Høstgudstjeneste, 

kirkekoret medvirker 
18.00 Fællesspisning  
19.00 Foredrag

18. sept 14. s. e. trinitatis 10.15
19. sept. 14.00 Sognehuset,  

filmeftermiddag for damer
19.30 Strikkeklub starter op

25. sept. 15. s. e. trinitatis 10.15
27. sept. 17.00 Høstgudstjeneste for 

børn. Kirkekor medvirker. 
Fællesspisning

28. sept.  9.30 Sognehuset,  
formiddagskaffe for mænd

 2. okt. 16. s. e. trinitatis 10.15
 9. okt. 17. s. e. trinitatis 10.15 JPO
16. okt. 18. s. e. trinitatis 10.15
23. okt. 19. s. e. trinitatis 14.00 JPO
26. okt. 19.00 Sognehuset,  

filmaften for alle m/k
30. okt. 20. s. e. trinitatis 14.00 Lægmandsguds- 

tjeneste, Y’s Men jubilæum

 6. nov. Allehelgens dag 10.15 Oplæsning af  
navnene på dem, som er 
døde i løbet af året

 8. nov. 18.00 Halloween for børn  
i Hørby Kirke

13. nov. 22. s. e. trinitatis 10.15
20. nov. S. s. i kirkeåret 10.15
22. nov.  9.30 Sognehuset, for- 

middagskaffe for mænd
27. nov. 1. s. i advent 10.15 Luciaoptog, 

kirkekoret medvirker
30. nov. 19.30 Legenden  

om julerosen

 4. dec. 2. s. i advent 10.15
11. dec. 3. s. i advent 10.15 

Konfirmandgudstjeneste
16.00 De ni læsninger,  
konfirmandgudstjeneste


