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I skrivende stund vides 
det ikke, om vi får hvid 
jul i år. Men nyd dette 
billede fra sidste år af en 
sneprydet Hørby Kirke. 
Foto: Jens Tinglev Kristensen
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Vi lever i en urolig tid, hvor tingene 
skifter hurtigere, end vi bryder os 
om. Ikke så snart var vi kommet 
over coronaepidemien, før der 
dukkede nye problemer op, som vi 
skal leve med: Krigen i Ukraine, 
stigende priser på gas og el, et fol-
ketingsvalg, der vendte op og ned 
på den politiske situation. Verden 
er snart ikke til at kende igen. 

Så er det jo godt, at der er nogle 
ting, vi stadig gør, som man plejer. 
Som for eksempel at holde jul. Ju-
len har altid været et fast anker i en 
urolig verden. Uanset hvordan det 
går, om der er krig eller fred, rig-
dom eller knaphed, så holder vi jul. 
Ja, selv soldaterne i skyttegravene 
under 1. verdenskrig fejrede jul 
sammen. På tværs af fronterne vel 
at mærke. 

Nej, julen hører sig til med alle sine 
traditioner, på trods af denne ver-
dens tummel. Som det hedder i den 
gamle julevise:

Drej kun universet helt omkring,

vend kun op og ned på alle ting,

jorden med, thi den er falsk og hul,

rør blot ikke ved min gamle jul.

Julens budskab om Gud, der kom 
til verden i skikkelse af det lille 
barn i krybben i stalden i Betle-
hem; englenes sang for hyrderne 
ude på marken; de hellige tre kon-
ger, som kom med rige gaver til det 
lille Jesusbarn; alt det hører sig sta-
digvæk til, selv om der er vendt op 
og ned på mange ting. Julens bud-
skab er som man plejer, uanset ver-
dens tilstand i øvrigt.

I Øls, Hørby og Døstrup sogne har 
vi også tænkt os at fejre jul, som 
man plejer her på stedet. Det vil si-
ge med fuldt udtræk på alle guds-
tjenester: To gudstjenester i Hørby, 
som er det største sogn, og en i hver 
af de to andre kirker. Så nu kan I 
alle sammen komme til at synge 
med på julesalmerne og høre jule-
evangeliet, sådan som det hører sig 
til i julen, også selv om verden ikke 
helt ligner sig selv. 

Og lad os så ikke glemme, at den 
første jul også fandt sted i en kao-
tisk verden. Jesus blev født ind i en 
verden af fattigdom og uretfærdig-
hed, hvor nogle få havde meget og 
de fleste for lidt; med magtkampe 
mellem jøder og romere, ypperste-
præster og farisæere; en verden 
hvor mange mennesker var sat 
uden for fællesskabet pga. sygdom, 
eller fordi de havde valgt den for-
kerte side.

På en måde har verden altid været 
kaotisk. Men julens budskab er sta-
dig det samme: Gud kommer til 
den kaotiske og urolige verden og 
viser sin herlighed i det lille Jesus-
barn, til trøst for alle os der bøvler 
med det urolige og besværlige 
menneskeliv. Det gjorde han den-
gang i Betlehem for 2022 år siden; 
det gør han den dag i dag. Så bare 
rolig: Julen er helt som man plejer. 

Sognepræst 
Anders  

Tranholm-Bjerg

Som man plejer

... lad os så ikke 
glemme, at den første 
jul også fandt sted i  
en kaotisk verden ...

❞
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Som man plejer

Familie på Farten - 3 generationer Island rundt

I 35 år har Anne Grethe og Helge levet livet på lan-
devejen i flere end 80 lande. Først som en familie på 
farten… senere som to pensionister på farten… og 
nu som  tre generationer på farten.

Den seneste generation er barnebarnet Frida på to 
år - som sover i et tagtelt med  sin far og mor på 
deres firehjulstrukne rullende hjem.
Anne Grethe og Helge mærker, at de for længst har 
rundet de 70, og vælger luksussoveværelset ovenpå 
alle stålkasserne inde bag i deres gamle LandCruiser 
- hvor hverken orkaner, skybrud eller snestorme 
forstyrrer nattesøvnen.
Foredraget er en visuel rejse gennem Islands brutale 
skønhed, brændende  lavamarker og iskolde glet-
sjersøer. Men det er også historien om lykken ved at 
være  forældre og bedsteforældre på fuldtid… Og så 
besvarer foredraget også  spørgsmålet: Hvordan kan 
svigermor og svigerdatter - og far og søn - holde  
hinanden ud i flere måneder under ekstreme for-
hold?

Hørby Forsamlingshus

Foredrag med »Familien på farten« - torsdag d. 12. januar kl. 19.00
Pris for foredrag og kaffe 150 kr som betales ved tilmelding. 

 Tilmelding til Jette Jensen på tlf. 21 79 21 25 senest den 9. januar.

3 generationer på Island

I Paulus’ fodspor
Onsdag d. 8. februar kl. 19.00 i sognehuset har man mulighed for at kom-
me på en virtuel rejse i Paulus’ fodspor. Mange husker fra deres skoletid 
kortet over Paulus’ rejser, som hang på en rulle over den grønne tavle sam-
men med europakortet og verdenskortet. 
I dag er vi gået over til Power Point, men emnet er stadig fascinerende: For 
hvordan lykkedes det Paulus i løbet af så kort tid at udbrede kristendom-
men til store dele af det østlige Middelhavsområde? 
Vi skal følge Paulus på hans rejse, mens vi hører om hans oplevelser og 
stifter bekendtskab med de steder, han besøgte. Det er sognepræst Anders 
Tranholm-Bjerg, der står for foredraget.

Sogneindsamling
Vi holder sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag d. 12. marts. Traditionen 
tro er det konfirmanderne, som samler ind, men andre interesserede er også velkomne 
til at melde sig til indsamlingsleder Jenny Lyngaa tlf. 40 36 18 52. Pengene går til lande i 
den tredje verden, herunder særligt de områder, som er ramt af konsekvenserne af kli-
maændringerne i form af f.eks. oversvømmelse eller tørke. 
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Strikkeklub
Strikkeklubben mødes mandag i lige uger kl. 
19.30 i sognehuset, dog ikke 
d. 20. februar. Første gang 
efter nytår er d. 9. januar. 
Kontaktperson: 
Else Lund tlf. 27 85 57 87

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

Mandage kl. 14.00, hvis intet andet er angivet. 
Kaffe med brød á 30 kr.

 December

05.  Gavespil.

12. Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg   
 synger og underholder. Der serveres glögg  
 og æbleskiver.

19.  Juleafslutning kl. 17.00 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.

 Januar

02.  Gavespil.

09.  Jenny Lyngaa, Tobberup, fortæller løst og  
 fast om sit liv i området.

16.  Hans Flou, Hadsund viser sine nyeste film  
 fra Himmerland.

23.  Generalforsamling.

30.  Karen Skammelsen, Hobro, synger med os.

 Februar

06.  Gavespil.

13.  Morten Ege Thomsen, Hobro, fortæller om  
 »Muligheder og problemer for ældre«.

20.  Leo og Ramona Nielsen fortæller om   
 ukrainske flygtninge i Danmark.

27.  Fællesspisning kl. 17.00. 
 Pris 125 kr. ekskl. drikkevarer.
 Tilmelding senest 20. februar på   
 tlf. 23 24 41 60.

  Centerrådet

Babysalmesang
Vi starter et nyt hold op med babysalmesang d. 
10. januar kl. 10.00 i Hørby Sognehus, Løgstør-
vej 71 v. præstegården. 

Velkommen til en dejlig stund med sang og akti-
viteter for mor/far og barn! Har du lyst til at være 
med, så skriv/ ring til Ditte Møllgaard, tlf. 26 16 
71 07, e-mail: dittemariamolgaard@gmail.com

Bemærk, at holdet er henlagt til Hørby sognehus 
for at undgå udgift til opvarmning af kirken.

Nytårsaftens-
gudstjeneste

Lørdag d. 31. december kl. 16.00 i Øls Kirke

4 DET SKER



Formiddagskaffe 
for mænd

Onsdag d. 7. februar kl. 9.30-11.30
Sognehuset byder på kaffe, brød, oplæg og snak ved 
bordene. Vi har indbudt en gæst til at fortælle  
om brudstykker fra sit liv. 
Og vi synger et par af årstidens sange.

Præstens  
ferier og fridage 

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg 
holder fri d. 17.-18. december og d. 11.-
19. februar. Præstens faste fridag er 
mandag. I præstens fravær henvises til 
provst Jørgen E. Pontoppidan, Hvor-
num, tlf. 98 54 60 68, e-mail jpo@km.dk

Sorggruppe i Mariager
Sorggruppen er for de mennesker, som har mistet en betydningsfuld og nær 
pårørende, og som ønsker at dele sorgen med andre, der er stillet samme sted 
i tilværelsen. I gruppen fortæller deltagerne på skift og efter behov om de 
tanker og oplevelser, sorgen giver. Ved at dele og lytte vil vi sammen finde 
livsmodet igen. Der er tavshedspligt, så alle trygt kan sige, 
hvad de føler. Hvis man ønsker at deltage i gruppen, skal man 

henvende sig til Edith Mark, sognepræst i Mariager, tlf. 40 45 29 50. Gruppen ledes af 
Edith, som har mange års erfaring med samtaler i grupper. 

Vi mødes på torsdage i klosteret ved Mariager Kirke fra kl. 16.30 - 18.00. Næste mødegang: 
15. december. Adresse: Klosterstien 12, 9550 Mariager. 

Nytårsparade
Søndag d. 8. januar kl. 10.15

 i Døstrup Kirke

KFUM-spejderne medvirker.

Kyndelmisse-
gudstjeneste for børn 
Tirsdag d. 7. februar kl. 17.00 i Døstrup Kirke 

Med fællesspisning.

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.
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V. Jenny Lyngaa

Ved indlemmelsen af Banegård-
skvarteret, Hostrup Huse, Horsø og 
Hegedal i Hobro kommune i 1921 
var jernbanelinjen, længdebanen, og 
dermed Hobro banegård nu belig-
gende i Hobro. 20. marts 1918 var 
der også blevet vedtaget en lov om 
»anlæg af 2. spor Randers-Aalborg.«

I 1921, da der blev bygget en viadukt 
over jernbanen på den nuværende 
Løgstørvej, tog man i projekteringen 
af denne højde for anlæggelsen af et 
kommende 2. spor på længdebanen. 
Kørslen på den nye viadukt blev åb-
net 24. nov. 1921, og samtidig blev 
jernbaneoverkørslen fra Banegårds-
vej til Haldbakken lukket.

I 2012 blev denne viadukt på grund 
af den fremtidige elektrificering af 
banen erstattet af en ny og højere vi-
adukt.  

Selve arbejdet med anlæggelsen af 
det 2. spor kom først i gang i slutnin-
gen af 1938. Her annonceredes der 
19. juli i »Himmerland«, at hovedvej 
10 bliver spærret ved Tobberup, og 
at der blev omkørsel ad Hadsund-vej 
over Valsgård til Hjeds eller Ulstrup; 
en omkørsel på ca. 5 km. Kørslen 
over den nye viadukt blev åbnet den 
5. oktober 1939.

Tobberups adgang til Landevejen 
Hobro-Aalborg foregik tidligere via 
byens jernbaneoverkørslen. Samti-
dig med arbejdet med at lave en via-
dukt over jernbanesporene på Aal-
borgvej blev overkørslen i Tobberup 
nedlagt og erstattet af en gangbro, og 

en ny vej fra Aalborgvej ind til Tob-
berup blev anlagt nord for banen, 
nuværende Ved Banen. Broen på 
Aalborg-vej og gangbroen i Tobbe-
rup var begge dateret 1939. 

Berettigelsen af bygningen af gang-
broen i Tobberup: Der var stort 
samkvem mellem Tobberup og 
gårdene på sydsiden af banen. 
Mange folk fra Tobberup havde ar-
bejde på disse gårde, og i Tobberup 
var der småhåndværkere, køb-
mand, smedje og forsamlingshus. 

Da man i 1938 påbegyndte dette 
store anlægsarbejde, regnede man 
med at afslutte det i 1942/1943. 
Men så kom besættelsen af Dan-
mark, og hurtigt kunne der ikke 
skaffes skinner, så projektet blev 

udskudt til efter befrielsen. Traceen 
til det nye østlige spor var dog fær-
diggjort.

Ved de to togkatastrofer, der fandt 
sted i Tobberup, henholdsvis 8. ok-
tober 1944 og 24. februar 1945, 
havde redningsarbejdet ved bjærg-
ningen af døde og sårede stor gavn 
af den allerede færdiglavede tracé.

Dette billede er taget 15. februar 
1947 ved Tobberup, hvor man er 
ved at lægge skinnerne ud til dob-
beltsporet på længdebanen Hobro-
Doense. I baggrunden ses broen 
for vejoverføringen lan-devejen 
Hobro-Aalborg. Bemærk tilsod-
ningen af broen over det vestre 
jernbanespor – tilsodningen havde 
på dette tidspunkt stået på i 8 år.

Foto: K. H. Lauritsen Svendstrup J.

Efter befrielsen blev 2. sporet gjort 
færdigt, og det blev taget i brug 30. 
maj 1947. Men ved afsløringen 4. 
maj 1947 af Mindekorset for de 
dræbte og sårede ved togkatastro-
ferne i Tobberup kunne man køre 

Da jernbanen kom til Hobro

Trafikminister Elgaard stod for af-
sløringen af Mindekorset.

1956
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gratis med toget fra Hobro til 
Tobberup på det nye spor. Her 
blev toget holdende til højtide-
ligheden var slut, hvorefter to-
get vendte tilbage til Hobro 
med deltagerne.

28. november 2011 afspærrede 
Banedanmark gangbroen i 
Tobberup for al færdsel, fordi 
den efterhånden var i meget 
dårlig stand. 22. oktober 2012 
blev den revet ned.

Efter lukning i 2012 af Nordre 
skole, blev mange af børnene 
derfra overført til skolegang på 
Rosendalskolen i Hørby Skole-
by. For at sikre deres skolevej 
blev der fra Hobro Nord, Dig-
terparken, Johannes V. Jensens 
Vej, Jeppe Aakjærs Vej og Tit 
Jensens Vej lavet en cykel- og 
gangsti under jernbanen i nær-
heden af Hørby Skoleby. Den 
fører ud i Døstrupvej tæt ved 
skolen.  

Fremtidens jernbanedrift bliver 
elektrificeret. Son følge heraf 
blev viadukten fra 1939 på Aal-
borgvej ved Tobberup nedrevet 
og erstattet af en ny, bredere og 
højere bro. 

Filmaften for damer
Tirsdag d. 17. januar kl. 19.00 i Sognehuset

Filmen, der er skrevet og instrueret af Bille August, er 
omtalt på bibliotekernes filmstribe sådan:

»Året er 1941, efter japa-
nernes angreb mod Pearl 
Harbor. Amerikanernes 
kampmoral er faldende, 
og præsident Franklin D. 
Roosevelt beslutter sig 
derfor for at risikere alt 
med en hensynsløs 
bombning af Tokyo. Ef-
ter missionen tvinges et 
af kampflyene til at nød-
lande i en bjergby i Kina, 
der er under japansk 
kontrol. Flyets kaptajn, Jack Turner, overlever med nød 
og næppe styrtet og reddes af den unge enke Ying. Trods 
den manglende evne til at kommunikere verbalt, vækkes 
der snart stærke følelser mellem dem, men japanerne har 
mistanke om, at Jack gemmer sig i byen…«

Der er tilmelding til filmaftenen på mail sognehushorby@
gmail.com senest den 13. januar. Deltagelse koster 60 kr.

Donation fra Nordlyset
Sorggruppen for børn og unge har modtaget en donati-
on på kr. 10.000 fra Odd Fellow loge nr. 47, Nordlyset. 
Prisen blev overrakt ved en festlig ceremoni ved logemø-
det d. 6. september, hvor sognepræst Anders Tranholm-
Bjerg tog imod gaven. Der blev kvitteret med smægtende 
serenader sunget til akkompagnement af organist Winni 
Steinicke. Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd siger man-
ge tak til Nordlyset for den flotte donation. Pengene vil 
blive anvendt til udflugter og aktiviteter for deltagerne i 
sorggruppen. 
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Sensommer og efterår har været 
fyldt med menighedsrådsvalg. Vi 
er i den gode situation, at vi har fået 
fyldt alle pladser op i meningheds-
rådet i alle tre sogne. Menighedsrå-
det konstituerer sig sidst i novem-
ber, så det er funktionsdygtigt fra 1. 
søndag i advent.

Kirkegårdsudvalget 

Kirkegårdsudvalget har afsluttet et 
arbejde med at lave en folder med 
titlen »Et sidste hvilested«. Materi-
alet kan graverne uddele til famili-
er, der mistet et familiemedlem, så 
man i ro og mag kan snakke om, 
hvordan, man ønsker, det sidste 
hvilested skal være til den kære, der 
er gået bort.

Vores tre kirkegårde har efterhån-
den en del forskellige gravstedsty-
per, som kan være svært at over-

skue midt i den sorg familien er i. 
Vi håber, folderen kan være til gavn 
i en svær tid.

Kirkegårdsudvalget har også arbej-
det med nye vedtægter for vores 
kirkegårde, således at vedtægterne 
bliver mere tidssvarende. Vedtæg-
terne skal godkendes af provstiud-
valget inden de kommer til at gæl-
de.

Det helt store spørgsmål i denne 
vinter er selvfølgelig, om vi kan 
holde energiudgifterne på et ni-
veau, som vi kan håndtere. Energi-
udgifterne bliver langt større end 
forudset i budgettet, det kan ikke 
være anderledes, men vi har lavet 
forskellige tiltag, som giver et større 
eller mindre udslag i regnskabet. Vi 
har slukket for den udendørs belys-
ning på kirkerne og sænket tempe-
raturen i kirkerne til 18 grader. Så 

behold overtøjet på ved kirkegan-
gen.

Babysalmesang 
Babysalmesang er flyttet fra Hørby 
Kirke til Sognehuset, så Hørby Kir-
ke ikke skal varmes op den formid-
dag. Der er så mange aktiviteter og 
undervisning Sognehuset, at der er 
varme på hele tiden. 

I alle tre kirker arbejder vi med at 
styre varmegraderne og luftfugtig-
hed. Vi sætter et større arbejde 
igang omkring denne problemstil-
ling lige efter nytår, når det nye me-
nighedsråd er til-
trådt.

Elin Juul  
Hedegaard 

Formand for 
menighedsrådet

Formanden skriver. . .

Efter valg af medlemmer til 
menighedsrådet 2022 er følgende valgt!

Øls sogn
Olivia Primdahl 
Annika Holmberg
Jens Sloth Jensen
Jens Jørgen Andersen

Hørby sogn
Bernt Bjerregård Iversen 
Jette Bjærge
John Ronald Larsen
Louis Bjærge
Jette Jensen
Stedfortræder: Jette  
Nørgaard Jensen

Døstrup sogn
Anette Dember Mangor
Carsten Mangor
Else Oline Lund
Susanne Fyllgraf Rasmussen
Stedfortræder: Randi Lyngaa

AKTUELT8



Afsluttende ord fra formanden
Første søndag i advent er en skel-
sættende dag for mig. Det nye kir-
keår begynder og det betyder  et 
farvel til mange års menigheds-
rådsarbejde for mig først i Hørby 
menighedsråd og senere i Øls Hør-
by Døstrup Menighedsråd. Fra 
1988-96 var jeg menigt medlem i 
Hørby menighedsråd, og fra 2008 
- 22 har jeg været formand for det 
sammenlagte Øls Hørby Døstrup 
Menighedsråd.

Igennem de godt 30 år har meget 
ændret sig - menighedsrådsarbej-
det er blevet digitaliseret, løsninger 
på problemstillinger skal menig-
hedsrådet selv finde i digitale hånd-
bøger, kirkens personale er blevet 
overenskomstansat, kirkens regn-
skab er ikke håndført kassebog, 
men er i dag et stort regnskabssy-
stem, der afleveres digitalt til revi-
sor og provsti, referater og synspro-
tokoller er også digitale.

Den udvikling har både været en 
rejse til en nemmere måde at hånd-
tere mange opgaver i menighedsrå-
det på, og en måde hvorpå alle i 
menighedsrådet har adgang til de 
samme oplysninger, post, og andre 
data. Der betyder, at arbejdet i me-
nighedsrådet er blevet bredt mere 
ud, og at formanden ikke er den 
eneste, der kan tilgå information.

Jeg har i begge perioder siddet 
sammen med engagerede menig-
hedsrådsmedlemmer. Engagemen-
tet i kirken og menighedens vækst 
har alle bakket op om da sammen-
lægningen af de tre menighedsråd i 
2008 skulle stå sin prøve. I begyn-

delsen af sammenlægningen skulle 
alle menighedsrådsmedlemmer 
aktivt tænke ansvaret for alle tre 
kirker ind i arbejdet. Men som åre-
ne er gået, er det fokus blevet en 
selvfølgelighed. Dog er alles ansvar 
ikke blevet til en slags ligegyldig-
hed, det at valg til menighedsrådet 
stadig foregår i de enkelte sogne, er 
med til at styrke fokus på den en-
kelte kirke og kirkegård på en posi-
tiv måde, hvor det er det enkelte 
sogn i helheden, der arbejdes ud 
fra.

Vi har formået i arbejdet i menig-
hedsrådet, at snakke os til enighed, 
og har man haft et særstandpunkt, 
blev det ført til referat. Sådan er 
proceduren. 

Vi har velholdte kirker, et sognehus 
og en præstegård, hvor de nødven-
dige tiltag bliver drøftet og eventu-
elt sendt videre som ønske til prov-
stiudvalget. Den daglige drift er 
menighedsrådets ansvar, provsti-
udvalget skal søges, når der fx skal 
skiftes tag på koret i Døstrup Kirke, 
skal bygges sognehus o.l. Det bety-
der, at nye tiltag ikke bliver udført 
når ideen er vedtaget, men går ind i 
en ansøgningsproces, det kan tage 
tid, og det skal man lige vænne sig 
til i menighedsrådsarbejdet.

Processen i forhold til sognehuset 
fra ide over projekt til det færdige 
hus varede flere år. Med kommu-
nens største skole med overbyg-
ning som nabo, er der mange kon-
firmander, der skal undervises. Vo-
res »gamle« konfirmandstue kunne 
ikke fysisk rumme de store hold 

konfirmander. Vores behov blev 
hørt i provstiudvalget, og i dag har 
vi et dejligt hus, der rummer man-
ge forskellige aktiviteter og under-
visning.

Vi har gode medarbejdere, der har 
været ansat i mange år, det giver 
god ro og forudsigelighed. Selv om 
forudsigeligheden var på prøve un-
der coronanedlukningerne, var det 
muligt for præst, ansatte og menig-
hedsråd at finde en vej sammen og 
holde gudstjeneste med både af-
stand, handsker og siddende nad-
ver.

Menighedsrådet er i den heldige si-
tuation at have et godt og gnid-
ningsfrit samarbejde med vores 
præst Anders Tranholm-Bjerg. Det 
er utrolig meget værd, at vi vil i den 
samme retning, og ikke skal bruge 
tid og energi på interne kampe, 
som vi kan både læse og høre om i 
dagspressen.

Til nuværende og tidligere menig-
hedsrådsmedlemmer vil jeg rette 
en stor tak for den tillid, der har 
været vist mig som formand, det 
har været nemt at være formand for 
menighedsrådsmedlemmer, der 
ville engagere sig i arbejdet og tage 
en ekstra tørn, når der var brug for 
det.

Elin Juul  
Hedegaard 

Formand for 
menighedsrådet
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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
• Bertram Vestergaard Bøgevig, Øls
• William Brandt Overgaard, Hørby
• Olivia Prince Brøner, Hørby
• Clara Baade Andersen, Hørby
• Oscar Tubonjic Krogh Jensen, Hørby
• Theo Vestergaard Møller Gomaa, Døstrup
• Frederik Møller Hougaard, Døstrup
• Liva Vestergård Møller Gomaa, Døstrup
• Hermann Bach Sørensen, Døstrup

Viede
•  Simone og Simon Ilkjær Andersen, Hørby
• Emma Louise Prince og Rasmus Barslund  
   Brøner, Hørby
• Mette og Steen Majland, Døstrup

Begravede/bisatte
• Jens Erik Hansen, Døstrup
• Børge Nielsen, Nr. Onsild
• Ingrid Vognsen Madsen, Hobro

Gudstjenester på
Hobro Friplejehjem
Lørdag d. 24. dec. kl. 10.00 . . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 18. jan.  kl. 10.00 . . . . . . . . . ATB
Onsdag d. 22. feb.  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: Onsdag d. 1. februar.
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

  7. dec. 10.00 Jul med ADHD
11. dec. 1. s. i advent 10.15 Konfirmander 

medvirker
16.00 Konfirmander 
medvirker

13. dec. Formiddag: Jul med 
Rosenhaven          

14. dec.   9.00 Juleafslutning 
Døstrup Børnehus   
10.00 Juleafslutning 
med Wiegården

18. dec. 2. s. i advent 14.00 JPO
20. dec. Juleafslutning med 

Rosendalskolen
24. dec. Juleaften 16.00 13.00                   

15.00
14.00

25. dec. Juledag 10.15 Kirkekoret medvirker
26. dec. 2. juledag 10.15 Kirkekoret medvirker
31. dec. Nytårsaften 16.00 Nytårs-

gudstjeneste m. 
champagne og 
kransekage

  8. jan. 1. s. e. h3k 10.15 Nytårsparade 
med spejderne

15. jan. 2. s. e. h3k 10.15
17. jan. 19.00 Sognehuset: 

Filmaften for damer 
22. jan. 3. s. e. h3k 10.15
29. jan. Sidste s. e. h3k 10.15

 5. feb. Septuagesima 10.15
 7. feb.   9.30 Sognehuset: 

Formiddagskaffe for
 mænd 

17.00 Kyndelmisse-
gudstjeneste for børn 
med fællesspisning

  8. feb. 19.00 Sognehuset:
I Paulus' fodspor ved 
Anders Tranholm-Bjerg

12. feb. Seksagesima 10.15 JPO
19. feb. Fastelavn 14.00 JPO
26. feb. 1. s. i fasten 10.15

 5. mar. 2. s. i fasten 10.15
12. mar. 3. s. i fasten Sogneindsamling Sogneindsamling 10.15 Sogneindsamling


