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Øls Hørby Døstrup

 Ventetid
Normalt	er	ventetid	bare	noget,	der	skal	
overstås.	Men	måske	kan	ventetid	også	
være	noget	positivt?	
Præsten	funderer	over	fænomenet	vente-
tid	i	sin	klumme			

 s. 2.

 Kommende arrangementer
December	er	tiden	for	musikgudstje-
nesten	”De	ni	læsninger”	og	vores	nyt-
årsaftensgudstjeneste	med	champagne	
og	kransekage.	Når	vi	kommer	på	den	
anden	side	af	nytåret,	er	der	også	tilbud	
til	de	små,	når	babysalmesang	starter	
igen.	Læs	mere	på		 s. 3 og 6

 Øls gamle skole 
I	anledning	af	Rosendalskolens	50-års	
jubilæum	bringer	vi	en	artikel	om	
skolens	tilblivelse	forfattet	af	vores	
trofaste	skribent	udi	lokalhistorien,	
Jenny	Lyngaa.	Se	
	
	 s. 7

Menighedsrådet   s. 3

Kalenderen   s. 4

Arrangementer   s. 6

Øls skole   s. 7

Adresser   s. 8

Til	rollespillet	i	septem-
ber	fi	k	konfi	rmanderne	
lov	til	at	opleve	den	
katolske	tid	på	deres	
egen	krop.	Her	laver	
en	fl	ok	konfi	rmander	
bodsøvelser	i	håb	om	at	
opnå	syndsforladelse	fra	
biskoppen.	
	 Foto:	Mikael	Ustrup	
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Ventetid
KIRKEBLADET
Øls · Hørby · Døstrup 

	v. Anders Tranholm-Bjerg

Klar – parat – spring. Udspringeren 
står på sin vippe, parat til at springe de 
10 meter ned i det dybe bassin. Inden 
han når vandet, skal han nå at lave en 
tredobbelt salto med skrue. Han ved, 
at forberedelsen er vigtig. Meget kan 
gå galt, hvis han springer, før han er 
helt parat. Han skal have fuldstændig 
kontrol over sin krop, fra den største 
muskel til den mindste fi ber. Forud for 
dette øjeblik er gået måneders hård 
træning. Han har svømmet, han har 
løbet, han har styrketrænet, og, ikke 
mindst, lavet utallige prøvespring fra 
vippen for at gøre sig klar til det spring, 
som virkelig betyder noget. Springet, 
som kan bringe ham sejrens palmer 
– eller total fi asko. 

Normalt forstår vi noget negativt ved 
ventetid. Ventetid, det er bare noget, 
der skal overstås. Noget af det værste, 
jeg ved, er at vente på bussen. Særligt 
hvis den er forsinket – man føler sig 
fuldstændig umyndiggjort, mens mi-
nutterne snegler sig af sted, og bussen 
stadig ikke er dukket op. Måske er det 
derfor, jeg så sjældent benytter mig 
af offentlig transport. Næ, må jeg så 
bede om cykel eller bil, her er man sin 
egen herre og kan selv sætte farten.
Jeg har en computer, som er utrolig 
langsom. Bare det at starte den op 
tager fl ere minutter. Der er ikke no-
get mere frustrerende end at sidde 
foran skærmen og vente på, at man 
kan komme i gang med sit arbejde. Så 
hellere gå ud at hente sig en kop kaffe, 
mens dette oldtidslevn fra dampma-
skinernes tid får sat sig i bevægelse.
Henne i supermarkedet skal der ikke 
ret meget til, før jeg føler mig som 
en sovjetborger i én af de uendelige 
køer foran fødevarebutikkerne før mu-
rens fald. Hvor længe skal jeg vente 
på at blive betjent? Hvorfor har hende 
foran mig fyldt vognen helt op til ran-
den? Hvornår åbner de for den anden 
kasse? Og hvis de endelig har åbnet 
for den anden kasse, hvorfor er det så 

altid mig, der havner i den langsomste 
kø?
Nej, ventetiden har ikke noget godt ry 
på sig. Men hvis vi nu går tilbage til 
udspringeren igen, så ser vi, hvordan 
ventetiden er en god ting. For sports-
udøveren er ventetiden helt uundvær-
lig. Uden ventetiden ville han eller hun 
ikke få tid til at forberede sig til den 
opgave, som venter. Ventetiden er for-
beredelsestid, en tid hvor man samler 
kræfter og øver sig i alt det, som man 
skal kunne for at levere en god præ-
station. For sportsudøveren er ventetid 
altså en god ting. Den er faktisk helt 
uundværlig. 

I kirkeåret er ventetiden lig med forbe-
redelsestid: Advent er en forberedelse 
på julen, og fasten er en forberedelse 
på påsken. Advent er ventetid, men 
det er en ventetid af den gode slags, 
fordi vi bruger den til at forberede os 
på julen. Sådan en ventetid er slet ikke 
så slem endda. Vi taler jo også om, at 
man glæder sig til jul: Vi glæder os til 
at samle familien omkring et veldæk-

ket bord, vi glæder os til julehyggen, 
fl æskestegen, dansen om juletræet og 
alle gaverne. 
Tænk hvis der ikke var noget, der hed 
ventetid. Så kunne man slet ikke nå at 
glæde sig. Man kan kun gå og glæde 
sig til noget, mens man venter. Glæ-
den er en salig følelse, som fylder 
ventetiden ud i forventning om, at der 
snart skal ske noget dejligt og rart. 
Vi taler meget om, at vi skal være lyk-
kelige, som om lykken nærmest var en 
genstand, man kunne eje og besidde 
her og nu. Men måske er vi meget lyk-
keligere, når vi går og drømmer om 
noget, end i det øjeblik, vi får vores 
ønsker opfyldt. Jeg tror, at lykken er, at 
man har noget at se hen til. Lykken er, 
at man har noget at glæde sig til hver 
eneste dag, når man står op. At leve i 
forventning om, at der venter os noget 
godt – det er lykken.
Tænk over det her i adventstiden: At 
lykken er at glæde sig. Og ikke at eje 
eller besidde. Glæd jer – og hav en 
velsignet juleaften, når den tid kom-
mer.

I adventstiden tænder vi lys, mens vi venter og glæder os til jul. Foto: Ole Hansen
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Siden	sidst
Døbte:
Jonas Bolander Malvang,  Øls
Vega Buch Andersen,  Hørby
Molly Bøgh Sall,  Hørby
Sarah Theilgaard Sevel,  Hørby
Bastian Kløve Nannberg,  Hørby
Caroline Granat Gundersen,  Hørby
Daniel Bach Funder,  Døstrup
Lærke Marie Meiner Overlade,  Døstrup

Viede:
Pia Hjortshøj Kristensen og 
Heino Hjortshøj Kristensen,  Hørby
Conni Granat Gundersen og 
Richo Kastbjerg Gundersen,  Hørby
Marianne Søegaard og Allan 
Ivo Søegaard,  Hørby 
Anita Fyllgraf Stensgaard og 
Thue Stensgaard,  Døstrup
Mai Estrup Skouboe og 
Mads Estrup Skouboe,  Døstrup 

Begravede/bisatte:
Eleonora Kirstine Vraa,  Hørby
Gert Vestergaard Andersen,  Hørby
Poul Vilhelm Andersen,  Døstrup
Aksel Møller Olsen,  Hobro

Meddelelser	fra	menighedsrådet

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
I anledning af sultkatastrofen på Afrikas Horn har vi haft indsamlingsbøsser stående i 
butikker i Øls, Hørby og Døstrup sogne fra juli til september måned. Indsamlingen gav 
i alt kr. 1.412.25 kr., som gik ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp med henblik på be-
kæmpelse af sultkatastrofen i Somalia og andre berørte lande i Østafrika. Vi kan oplyse, 
at indsamlingsbøssen i ”Let Køb” i Døstrup gav 130.25 kr., i ”Rosenvang Planteskole” 
i Hørby 299.00 kr., og i ”Kiwi” i Hørby 983.00 kr. Tak til alle jer, som gav et bidrag.
 Kirsten Pinholt, Øls 

Mariagerfjord 
kirkehøjskole
Lørdag d. 11. februar kl. 10.00: 
Professor Uffe Østergaard: Kirken og 
nationalstater i Europa. Arrangementet 
fi nder sted i Hobro Kirkecenter. Tilmel-
ding til Bente Pontoppidan pr. e-mail:
bente.pontoppidan@youmail.dk. 
Pris: 50 kr. pr. gang.

Babysalmesang
Babysalmesang starter op igen d. 
23. februar og slutter med en krav-
legudstjeneste d. 24. maj. Under-
visningen ligger torsdag kl. 10.00 
- 11.30 i Hørby kirke, og det er vo-
res dygtige musikpædagog, Lotte 
Fønss, som igen vil stå for forløbet. 
Præsten og organisten vil også 
medvirke nogle af gangene. Ba-

bysalmesang er et tilbud til spæd-
børnsmødre/ -fædre, som gerne 
vil lave nogle musikalske aktiviteter 
og lege med deres barn under ind-
dragelse af salmesang, dans og ryt-
mik. Det er gratis at deltage. Hvis 
du vil være med, så kontakt Lotte 
på tlf. 20820514 eller præsten på 
tlf. 98520034. 

Sogneindsamling
Igen i år deltager vores tre sogne i den 
årlige landsindsamling for Folkekirkens 
Nødhjælp søndag d. 4. marts. Konfi r-
manderne deltager som sædvanligt i 
indsamlingen som en del af undervis-
ningen, så hvis der er et par konfi rman-
der, som banker på din dør d. 4. marts, 
så tag godt imod dem. Vi tager også 
meget gerne imod voksne indsamlere. 
Hvis du gerne vil være med, så ring til 
Kirsten Pinholt på tlf. 98512251. 

Familiegudstjenester
Vi har haft tre hyggelige familiegudstje-
nester med fællesspisning i efteråret. 
Familiegudstjenesterne holder pause 
vinteren over og starter igen til marts. 
Men gå ikke glip af den årlige faste-
lavnsgudstjeneste i Døstrup kirke d. 26. 
februar kl. 10.15 med efterfølgende 
tøndeslagning i Døstrup forsamlings-
hus. 

Minikonfi rmander
Minikonfi rmanderne fra 3B starter op d. 10. januar. Det foregår i præstegården 
tirsdag efter skole kl. 14.15-15.30, hvor præsten og organisten vil stå for un-
dervisningen. Forløbet slutter med gudstjeneste Palmesøndag kl. 10.15 i én af 
vore kirker. Forældrene vil få brev med invitationer, når tiden nærmer sig.  

Konfi rmandløb for 
7. klasserne i 
Hobro-Mariager provsti
Konfi rmandløbet d. 13. september 
med tema om Luther og reformatio-
nen var en stor succes, så mon ikke der 
bliver tale om en gentagelse næste år? 
På forsiden af bladet kan du se et hold 
konfi rmander lave bodsøvelser i håb 
om at opnå syndsforladelse fra den ær-
værdige biskop. 
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Gudstjenesteliste for perioden december 2011 - februar 2012
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Kirkekalenderen

	 4.		december		 2.	søn.	i	advent	 19.30	De	ni	læsninger	 		 10.15	Luciaoptog	v.	3A.	

	 	 	 	 	 	 Kirkekoret	medvirker	

	 7.		december	 		 	 10.00	

	 	 	 	 	 	Julegudstjeneste	for	Rosenhaven	 	

	 11.		december		 3.	søn.	i.	advent	 		 11.30	v.	Pontoppidan	 		

	 15.		december	 		 		 	 10.00	Julegudstjeneste

	 	 	 	 	 	 for	Wiegården

	 	 	 	 	 	 11.00	Julegudstjeneste

	 	 	 	 	 	 for	Døstrup	børnehave	

	 18.		december		 4.	søn.	i	advent	 10.15	 	 	

	 20.	 december	 	 		 	 Rosendalskolens	juleafslutning	

	 24.		december		 Juleaften	 16.00	 13.00	og	15.00	 14.00

	 25.		december		 Juledag	 		 10.15	Kirkekoret	medvirker	 11.30	

	 26.	 december	 2.	Juledag		 10.15	Kirkekoret	medvirker	 		 		

	 31.		december		 Nytårsaftensdag	 		 16.00	Nytårsgudstjeneste	

	 	 	 	 	 med	champagne	og	kransekage	 		



TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN!
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	 4.		december		 2.	søn.	i	advent	 19.30	De	ni	læsninger	 		 10.15	Luciaoptog	v.	3A.	

	 	 	 	 	 	 Kirkekoret	medvirker	

	 7.		december	 		 	 10.00	

	 	 	 	 	 	Julegudstjeneste	for	Rosenhaven	 	

	 11.		december		 3.	søn.	i.	advent	 		 11.30	v.	Pontoppidan	 		

	 15.		december	 		 		 	 10.00	Julegudstjeneste

	 	 	 	 	 	 for	Wiegården

	 	 	 	 	 	 11.00	Julegudstjeneste

	 	 	 	 	 	 for	Døstrup	børnehave	

	 18.		december		 4.	søn.	i	advent	 10.15	 	 	

	 20.	 december	 	 		 	 Rosendalskolens	juleafslutning	

	 24.		december		 Juleaften	 16.00	 13.00	og	15.00	 14.00

	 25.		december		 Juledag	 		 10.15	Kirkekoret	medvirker	 11.30	

	 26.	 december	 2.	Juledag		 10.15	Kirkekoret	medvirker	 		 		

	 31.		december		 Nytårsaftensdag	 		 16.00	Nytårsgudstjeneste	

	 	 	 	 	 med	champagne	og	kransekage	 		

Præstens	ferier	og	fridage

Som kalenderbilleder har vi denne gang valgt forskellige 
begivenheder fra sognene. 
Øls: 
Kirkekaffen er et åndehul efter gudstjenesten, hvor der er 
tid til en snak. Her er det provsten på gæstevisit, der slap-
per af sammen med menigheden efter en vel overstået-
gudstjeneste.
Hørby: 
Her ser vi et billede af en anden gæsteprædikant, forhen-

Kalenderbilleder

KirkekoretDer	er	kirkekaffe	efter	alle	højmesser	kl.	10.15

	 5.		februar		 Septuagesima	 		 19.00	Konfirmandgudstjeneste		 10.15

	 	 	 	 	 med	fredagsholdet	 	

	 12.		februar		 Seksagesima	 11.30	v.	Pont.	 		 		

	 19.		februar		 Fastelavn	 		 11.30	v.	Pont.	 		

	 26.		februar		 1.	s.	i	fasten	 		 		 10.15	Fastelavnsgudstjeneste	

	 	 	 	 	 	 med	efterfølgende	tøndeslagning	

	 	 	 	 	 	 i	Døstrup	forsamlingshus

	 4.		marts		 2.	s.	i	fasten	 10.15	Sogneindsamling	 Sogneindsamling	 Sogneindsamling

værende biskop over Aalborg stift, Søren Lodberg Hvas, 
let genkendelig på det store guldkors over maven. Han var 
hovedattraktionen ved det velbesøgte høstarrangement i 
Hørby d. 11. september.
Døstrup: 
Nogle gange må vi rykke ud af de vante rammer, hvis vi 
skal have alle med. Således her i Døstrup forsamlingshus, 
hvor Jacob Haugaard talte om politik, alkoholisme - og tro.

	 8.		januar		 1.	søn.	e.	Helligtrekonger	 		 		 11.30	

	 15.	 	januar		 2.	søn.	e.	Helligtrekonger	 10.15	 		 		

	 22.		januar		 3.	søn.	e.	Helligtrekonger	 		 10.15	 11.30	

	 29.		januar		 Sidste	s.	e.	Helligtrekonger	 10.15	 19.00	Konfirmandgudstjeneste	

	 	 	 	 	 med	tirsdagsholdet

Nogle er faldet fra, men nye er kommet til, så alt 
i alt bibeholder koret sin grundstamme af dygtige, 
velsyngende og motiverede børn. Vanen tro er koret 
på banen i december måned, hvor de kan høres d. 
4. december kl. 10.15 i Døstrup, Juledag kl. 10.15 i 
Hørby og 2. juledag kl. 10.15 i Øls kirke.

Præsten har fri d. 11.-19. februar. Mandag er fast 
fridag. I præstens fravær henvises til Jørgen Pontop-
pidan, Hvornum, tlf. 98546080.
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Set	og	sket

Til BUSK-dagen havde KFUM-spejderne arrangeret ungdomsgudstjeneste. 
Her kunne man bl.a. komme på stationsvandring og prøve lidt af hvert. 
Man kunne også høre præsten spille blokfløjte ved denne lidt usædvan-
lige gudstjeneste.
 

De ni læsninger
D. 2. søndag i advent, d. 4. 
december kl. 19.30 i Øls kirke, 
afholder vi den traditionsrige 
musikgudstjeneste De ni læs-
ninger. I år er det organist Jes-
per Thimsen, sopran Charlotte 
Hjørringgaard Larsen og præst 
Anders Tranholm-Bjerg, der står 
for den musikalske del. Som 
vanligt bliver der rig lejlighed til 
at synge med på fællessalmer-
ne, og teksterne vil blive læst 
højt af medlemmer fra menig-
heden.

Kommende	arrangementer

Nytårsaftens-
gudstjeneste
Vi holder gudstjeneste nytårs-
aften igen i år, og denne gang 
bliver det i Hørby kirke nytårs-
aftensdag d. 31. december kl. 
16.00. Som sædvanlig vil me-
nighedsrådet være vært ved 
en udvidet kirkekaffe, som i 
dagens anledning består af 
champagne og kransekage.

Fastelavns-
gudstjeneste
Vi holder fastelavnsgudstjene-
ste i Døstrup kirke d. 26. fe-
bruar kl. 10.15, hvor alle børn 
selvfølgelig møder udklædt. 
Efter gudstjenesten er der tøn-
deslagning, sodavand og røde 
pølser i forsamlingshuset. 

Der tændes lys i det store sølvkors på gulvet. 
 Foto: Jens Tinglev Kristensen.

Der var fuldt hus, da Jacob Hau-
gaard gæstede Døstrup forsam-
lingshus. Hovedpersonen blan-
dede sig ivrigt med publikum i 
pausen, og mange fik vekslet et 
par ord med den århusianske gøg-
ler. Der blev også tid til både bil-
leder og autografer.  
 Foto: Heidi Kjærsgaard Nielsen.



7

Øls	skoles	historie

Øls skole blev bygget i Øls Krat 1889 
som en to-klasset skole, hvilket den 
vedblev at være, til den blev luk-
ket 1961. 1910 blev der bygget en 
selvstændig gymnastiksal, hvilket på 
den tid var et særsyn ved en landsby-
skole.1915 blev skolen udvidet med 
bl.a. et vaskehus og en ekstra stue 
til lejligheden.  I folketællingerne fra 
Øls sogn fra 1850 og fremefter, finder 
man skolelærere, som også var kir-
kesangere. Så der må have været en 
skole i Øls, før ovennævnte skole blev 
bygget; men om den har ligget sam-
me sted eller ved kirken, vides ikke.
 
I forbindelse med Loven om cen-
tralskoler af 1947, gjorde den da-
værende lærer ved Øls skole, Jens 
Erhardt Gam, sig nogle tanker om en 
centralskole fælles for Øls og Hørby. 
Men han konkluderede, at Hørby lå 
for langt fra Øls til en sådan sammen-
slutning. Til gengæld vidste han, at 
mange havde en kongstanke om, at 
Øls og Brøndum skolevæsen kunne 
enes om en mindst tre-klasset skole. 
Dette skete som bekendt ikke. I de 
2 klasser, der var i Øls skole indtil 
ca.1945, var der et elevtal på 40-50. 
Ved skoleårets start 1. april 1947 var 
der kun indskrevet 25 elever.  

1958 kom en ny skolelov som bevir-
kede, at Øls-Hørby-Døstrup sogneråd 
måtte finde ud af, hvorledes man her 
i kommunen ville leve op til kravene i 
den nye lov. Et af forslagene gik på en 
udbygning af Hørby skole, nedlæg-
gelse af Øls skole og indrette Døstrup 
skole til 1.-5- klasse. Men det endte 
med, at sognerådet 6. juni 1959 be-
sluttede, at bygge en helt ny skole, 
Øls-Hørby-Døstrup Centralskole, i 
Hørby, og indvielsen fandt sted 15. 
august 1961. Dermed blev Øls skole 
nedlagt.

I de følgende år var der forskellige 
lejere. Chris Christensen, mangeårig 
lærer på Rosendalskolen, var den før-
ste lejer i skolen. Han fortæller, at ved 
folketingsvalget i 1968, kunne man 
ikke bruge skolen som afstemnings-
sted, da der sad lejere i skolen. Sog-
nerådet lejede derfor Jens Iversens 
bus, skolebussen, og placerede den 
ved Øls skole. Så kunne Øls-borgerne 
alligevel komme til Øls skole og af-
give deres stemme der.
Efter kommunesammenlægningen i 
1970 købte vognmand Jens Iversen, 
Hørby, og hans kone Kirsten skolen 
af Hobro kommune, og ret hurtigt 
derefter begyndte Kirsten Iversen at 
drive hundepension. Iversen var den 
første i Danmark, der lavede hunde-
mad og solgte det. Han købte kallun, 
som blev frosset ned og solgt som 
hundemad. Endvidere indrettede de 
loftsetagen med 8 værelser, som de 
om sommeren udlejede.
1994 købte Charlotte og Kurt Ovesen 
skolen, og åbnede et karosseriværk-
sted under navnet Kurts Auto- og 
Karosseriværksted. I dag er navnet 
Kurts Auto, Skivevej 91, og der sæl-
ges mange biler fra forretningen, som 
er en del af Automaster.

	v. Jenny Lyngaa

Øls skole malet 1950, sandsynligvis efter et fotografi 1915. Den bevarede 
stort set dette udseende, til den blev nedlagt i 1961. Kunstneren er ukendt, 
idet man ikke har kunnet tyde signaturen på billedet. Maleriet findes i dag på 
Sydhimmerlands museum i Hobro.

Kurts Auto 2011.
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ADReSSeR

Formand:
Elin Juul Hedegaard,
Løgstørvej 73, 9500 Hobro.
Tlf. 61275355
eh@odamsgaard.dk 

Øls sogn:
Kirkeværge
Jens Sloth Jensen, 
Skivevej 82, 9500 Hobro. 
Tlf. 60 64 29 23

Graver og kirketjener:
Ivan Hjul Andersen
Hejringvej 6, Snæbum, 9500 Hobro
Tlf. 23 24 67 83 

Kasserer: 
Ole Hansen, 
Ndr. Strandvej 37, 9500 Hobro. 
Tlf. 23 96 00 84 

Hørby sogn:
Kirkeværge
Kirsten Agerbo Rådshøj Kristensen, 
Løgstørvej 111, 9500 Hobro. 
Tlf. 98 52 42 92

Graver og kirketjener:
Jens Tinglev Kristensen
Stubberhøjvej 3, St. Brøndum, 9520 Skørping
Tlf. 23 37 77 09

Kontaktperson: 
Anders Tranholm-Bjerg, 
Løgstørvej 71, 9500 Hobro. 
Tlf. 98 52 00 34

Døstrup sogn:
Kirkeværge i Døstrup: 
Karl Jørgen Ingversen,
Svinget 8, Døstrup, 9500 Hobro.
Tlf. 98 55 71 70

Graver og kirketjener:
Tove Møller
Viborgvej 50, St. Binderup, 9600 Aars
Tlf. 51 95 74 31

Vigtige	internetadresserSognepræst
Anders Tranholm-Bjerg
Hørby Præstegård, Løgstørvej 71
E-mail: atb@km.dk
Tlf.	98	52	00	34	- træffes bedst efter aftale.

KFUM-gruppeleder:
Alexandar Laumann Valmuevej 12A 9500 Hobro, 
tlf. 51 22 57 87

FDF-kredsleder:
Svend Wortmann. Møllevangen 8, 9500 Hobro, 
tlf. 98 51 09 64

Kirkebladet:
Udgives af pastoratets menighedsråd med sogne-
præsten som ansvarshavende redaktør. Bladet er 
holdt i kirkeårets farver: Violet for advent, gylden for 
påske, rød for pinse og grøn for trinitatis. Forsideteg-
ninger er udført af Bent Maltha.

Stof til næste kirkeblad:
Vi modtager gerne stof eller idéer til næste kirke-
blad. Sendes til sognepræsten, gerne pr. e-mail. 
Deadline: d. 1. februar 2012

Kirkebil
- kan bestilles dagen før til alle de annoncerede 
gudstjenester. Til Øls og Hørby kirker hos: Hobro Taxa 
tlf. 98 51 23 00 – og til Døstrup kirke hos: Niels Ejvind 
Hansen tlf. 98 55 71 38.

Design & Layout: Reklamehuset Hobro 9852 0277
Oplag: 1.585 stk.

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 mm. Du kan også selv få 
lov at bidrage til hjemmesiden. Henvendelse til web-
master Bjarne Rasmussen, doestrup@tdcadsl.dk

www.km.dk
på kirkeministeriets hjemmeside kan man finde in-
formation om folkekirken, vejledning om hvordan 
man gør ved fødsel, dåb, bryllup og begravelse 
samt meget mere.

www.sogn.dk
Her står oplysninger på alle sogne i hele Danmark 
med navn og adresse på præst, kirkepersonale og 
menighedsrødder.

www.religion.dk
Kristeligt Dagblads hjemmeside hvor man kan læse 
artikler om tro, religion og etik samt deltage i religi-
onsdebatten.

www.giraffen.dk
Et forum for chat, nyheder og meget mere for unge 
og voksne med interesse for kristendom.

www.dendansksalmebogonline.dk
Et meget brugbart værktøj fra kirkeministeriet, hvor 
du både kan finde teksterne og høre melodierne til 
salmerne samt søge efter salmer til bestemte kirke-
lige lejligheder.

Øls-Hørby-Døstrup Menighedsråd


