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Her i forårsnumme-
ret af kirkebladet er 
det naturligt at mar-
kere den kommende 
højtid  påsken.
Altermotivet i 
Døstrup kirke skildrer 
således indgangen til 
påsken, Jesus sidste 
måltid med sine 
disciple skærtorsdag.
Foto: Ole Hansen.
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Menneskeblod og vitaliseret vand
KIRKEBLADET
Øls · Hørby · Døstrup 

 v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

Er der nogle af jer derude, der nogen-
sinde har hørt omfænomenet vitaliseret 
vand? Nå, ikke? Jeg kan røbe, at jeg selv 
indtil for få uger siden var helt uvidende 
om det vitaliserede vands lyksaligheder. 
Indtil jeg blev præsenteret for pladen og 
pennen, der indeholder det vitaliserede 
vand. Dem vender jeg tilbage til. Vitalise-
ret vand, eller informationsvand som det 
også kaldes, er vand, som er behandlet 
på en bestemt måde efter principper 
udviklet af den østrigske naturforsker Jo-
hann Grander. Efter sigende skulle det 
vitaliserede vand indeholde strukturer, 
som er i stand til at opsamle energi fra 
kosmos og jordens magnetfelt.

Det lyder jo meget abstrakt alt sam-
men. Nu kommer jeg til den praktiske 
anvendelse: Det vitaliserede vand kan 

f.eks. lagres i en lille plade, der mest af 
alt minder om en bordskåner af træ. Stil 
bordskåneren på dit sofabord, og den vil 
sprede sine velgørende egenskaber over 
hele stuen. Sæt frugtskålen på pladen, 
og frugten kan straks holde sig meget 
bedre. Eller tag pennen med vitaliseret 
vand og rør rundt i dit vandglas. Straks 
smager vandværkets kedelige meter-
vare som det fi neste kildevand fra kilden 
i Evian. Og sådan kunne jeg blive ved 
med at tale om det vitaliserede vands 
lyksaligheder.

Nu er der måske én og anden af jer, 
som læser dette, der stiller sig tvivlende 
over for det vitaliserede vands egenska-
ber. Kan det virkelig passe, spørger I. Er 
det ikke bare en gang svindel og hum-
bug? Jeg skal gerne indrømme, at jeg 

tæller mig selv blandt 
tvivlerne. Men det 

her med, at man 
tillægger noget 
en merværdi, 
der ligger udover 

tingens oprindelige 
egenskaber, det kan jeg 

godt genkende fra mit eget 
arbejde.

I kirken bruger vi også 
vand, og jeg kunne skrive 

spalte op og spalte ned om 
dåbsvandets velsignede egen-

skaber. Men eftersom vi nærmer 
os påsken, vil jeg hellere tale om 

noget andet. Vi har jo også et andet 
sakramente, hvor tingene tillægges en 
merværdi, noget der ligger udover deres 
oprindelige egenskaber. Og det er nad-
veren. Her kan man ikke tale om vitalise-
ret vand, men om vitaliseret vin.

At sige om vinen, at den er Jesu 
Kristi blod, det er jo i grunden at 

strække vores velvilje temme-
lig langt. Det er bare portvin, 
vi drikker, af mærket ”Jerusa-
lem”, selv om der står Made in 
France på fl asken. Det har intet 
med menneskeblod at gøre, og 

gudskelov for det. Men der knytter sig en 
historie til den vin. En historie, som i høj 
grad har med blod at gøre. 

Altergangen er en gentagelse af det 
sidste måltid, Jesus holdt med sine di-
sciple. Når vi mødes ved alterbordet, 
mindes vi ham, der gav sin krop og sit 
blod for vores skyld. Vi mindes det liv, 
han levede, de syge han helbredte, de 
udstødte han hjalp, hans kritik af under-
trykkelse og magtmisbrug. Vi mindes 
også den pris, han kom til at betale for 
sin åbenmundethed, da han blev naglet 
til korset.

Vi tror, at det var Gud selv der talte 
og handlede i manden fra Nazareth. Vi 
tror, at det liv, der åndede i ham, var så 
stærkt, at døden ikke kunne slukke det. 
Vi tror, at det samme liv ånder i os, når 
vi mødes ved alterbordet. Ikke som et 
særligt krydderi i vinen eller en særlig 
kornsort i brødet. Men i vores hjerter og 
hjerner, der lever og ånder det liv og det 
håb, der ikke vil dø, hver eneste gang 
vi spiser brødet og drikker vinen i Jesu 
navn. 

Så kan man nok så meget sige, at vi-
nen er ”Jerusalemvin” made in France. 
Eller at brødet bare er en lille tør kiks. 
Brødet og vinen fortæller en historie. Det 
er lige som med vitaliseret vand: Brødet 
og vinen er mere, end de giver sig ud for 
at være. De er blevet vitaliserede, fordi 
de indgår i en historie. Og når vi indtager 
brødet og vinen, bliver vi også vitalise-
rede, fordi vi mærker, at vi også er en del 
af den historie.

At blive vitaliseret som menneske, 
det vil sige at få troen og livsglæden til-
bage. Når Gud ånder på os, så kan vi 
atter ranke ryggen og trække vejret frit. Vi 
kommer til alterbordet med alle vore be-
kymringer, men vi rejser os og går derfra 
med lette skridt. Derfor siger jeg: Længe 
leve den vitaliserede vin og det vitalise-
rede brød, også selv om der står Made in 
France på fl asken, og brødet bare er en 
lille tør kiks. Amen.

Foto: Ole Hansen
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Siden sidst
Døbte:
Rebecca Isabell Stadsgaard, Hørby
Marius Østergaard Olsen,  Døstrup

Viede:
Nantichae Sae-Tang og 
Flemming Nydam Jensen,  Hørby

Begravede:
Kirsten Nielsen,  Øls
Ester Andersen,  Hørby

Meddelelser fra menighedsrådet

Læsekreds
Læsekredsen starter igen. Vi skal 
læse: Mustafa Can: Under mor-
bærtræets skygge. Romanen skil-
drer forfatterens mor, der kom til 
Sverige fra Kurdistan og prøver at 
affi nde sig med sit liv som fl ygt-
ning på trods af savnet af hjemlan-
det. Alle er velkomne til at deltage. 
Vi mødes på fl g. datoer kl. 14.00-
15.30 i præstegården: D. 15. 
marts, d. 12. april og d. 24. maj.

Babysalmesang
Det er stadig muligt at melde sig ba-
bysalmesang, som foregår torsdag kl. 
10.00 - 11.30 i Hørby kirke frem til 
d. 24. maj under ledelse af musik-
pædagog Lotte Fønss. Det er gratis 

at deltage. Hvis du vil være med el-
ler bare har lyst til at høre lidt mere 
om tilbuddet, så kontakt Lotte på tlf. 
20820514 eller sognepræst Anders 
Tranholm-Bjerg på tlf. 98520034.

Sogneindsamling
Vi har landsindsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp d. 4. marts. På denne dag 
vil indsamlere over hele landet samle 
penge ind til godgørende formål. 
Hos os er det især konfi rmanderne, der 
samler ind, men vi tager også meget 
gerne imod voksne indsamlere. 
Henvend dig til indsamlingsleder Kir-
sten Pinholt tlf. 98512251 eller e-mail: 
pinholt@dlgpost.dk, hvis du har lyst til 
at give en hånd med. Pengene går til 
bekæmpelse af sult i den 3. verden. 

Menighedsrådets arbejde 

Børnegudstjenester
m. fællesspisning
Der bliver igen mulighed til at komme 
til børnegudstjeneste med fællesspis-
ning på fl g. datoer:
D. 20. marts kl. 17.00 i Hørby kirke. 
Minikonfi rmander medvirker.
D. 17. april kl. 17.00 i Døstrup kirke. 
Thomas og Tine synger og fortæller.
D. 22. maj kl. 17.00 i Hørby kirke. 
Kirkekoret medvirker.
Pris for spisning: 25 kr. pr. voksen 
og 10 kr. pr. barn
 

I anledning af, at der i år er valg til 
menighedsrådene (d. 13. nov.), vil vi 
i de kommende numre af kirkebladet, 
skrive lidt om rådets arbejde. 
En af menighedsrådets opgaver er 
at vedligeholde vores smukke gamle 
kirkebygninger. Derfor er der hvert 
år i marts måned et kirkesyn, hvor 
menighedsrådet tager ud til kirkerne 
sammen med en byggesagkyndig, 

og ser på hvad der er nødvendigt 
at gøre. Det kan dreje sig om almin-
deligt slid og ælde, eller egentlige 
skader. Derefter prioriterer menig-
hedsrådet opgaverne efter hvor langt 
pengene rækker.
Også arbejdsmiljøet for kirkernes 
ansatte kan kræve nye investeringer. 
F.eks. er der etableret en mere sikker 
adgang til tårnet i Hørby kirke. I øje-

blikket lever ingen af vores graverhu-
se op til de krav medarbejderne har 
ret til. Det overvejes om graverne skal 
have samlet fasciliteterne, eller der 
skal udbygges ved hver kirke. 
I øvrigt arbejder menighedsrådet 
med muligheder for belysning på og 
omkring kirkerne. Der ses på fl ere be-
lysningsformer under hensyntagen til 
kirkernes naboer. 

Babysalmesang i Hørby kirke.  Foto: Ole Hansen
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Dato Øls Hørby Døstrup

Ap
ril

Kirkekalenderen

 4.  marts  2. søn. i fasten 10.15 Sogneindsamling Sogneindsamling Sogneindsamling
 11.  marts  3. søn. i fasten   10.15 
 15.  marts   14.00 
     Læsekreds i præstegården  
 18.  marts  Midfaste 11.30 v. JPO   
 20.  marts   17.00 Børnegudstjeneste med 
     fællesspisning. 
     Minikonfi rmander medvirker  
 25.  marts  Mariæ Bebudelsesdag  10.15 Udstilling af 
     konfi rmandernes ikoner

 1.  april  Palmesøndag 10.15 Minikonfi rmand-afslutning. 
    Kirkekoret medvirker   
 5.  april  Skærtorsdag   9.00 
 6.  april  Langfredag  19.30 Musikgudstjeneste. 
     Kirkekoret medvirker  
 8.  april  Påskedag 9.00  10.15 Kirkekoret medvirker 
 9.  april                 2. påskedag  9.00 v. JPO  
 12.  april   14.00 Læsekreds i præstegården  
 15.  april  1. søn. e. påske   11.00 Konfi rmandgudstjeneste 
 17.  april    17.00 Børnegudstjeneste ved 
      Thomas og Tine m. fællesspisning 
 22.  april  2. søn. e. påske 10.15   
 28.  april  9.00 Konfi rmation 10.15 Konfi rmation 11.30 Konfi rmation 
 29.  april  3. søn. e. påske  9.00 Konfi rmation 
     11.00 Konfi rmation



TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN!

Ap
ril

M
aj

Påskens budskab når os hele året. 
Det er jo netop Jesu ord som 
ledsager brødet og vinen når vi 
går til alters ved højmesserne.

Kalenderbilleder

Der er kirkekaffe efter alle 
højmesser kl. 10.15

 1.  april  Palmesøndag 10.15 Minikonfirmand-afslutning. 
    Kirkekoret medvirker   
 5.  april  Skærtorsdag   9.00 
 6.  april  Langfredag  19.30 Musikgudstjeneste. 
     Kirkekoret medvirker  
 8.  april  Påskedag 9.00  10.15 Kirkekoret medvirker 
 9.  april                 2. påskedag  9.00 v. JPO  
 12.  april   14.00 Læsekreds i præstegården  
 15.  april  1. søn. e. påske   11.00 Konfirmandgudstjeneste 
 17.  april    17.00 Børnegudstjeneste ved 
      Thomas og Tine m. fællesspisning 
 22.  april  2. søn. e. påske 10.15   
 28.  april  9.00 Konfirmation 10.15 Konfirmation 11.30 Konfirmation 
 29.  april  3. søn. e. påske  9.00 Konfirmation 
     11.00 Konfirmation

Sognepræst Anders 
Tranholm-Bjerg holder 
friweekend d. 17.-18. 
marts og d. 5.-6. maj. 
Præstens ugentlige fridag 
er mandag. I præstens 
fravær henvises til provst 
Jørgen Pontoppidan, som 
træffes på tlf. 98546068.

 4.  maj  Store Bededag   10.15 
 6.  maj  4. søn. efter påske 9.00 v. Pont.   
 8.  maj   19.30 Sogneaften i 
     præstegården v. Ole Hansen  
 13.  maj  5. søn. e. påske  10.15  
 17.  maj  Kristi Himmelfartsdag   9.00 
 20.  maj  6. søn. e. påske 10.15 v. Pont.   
 22.  maj   17.00 Børnegudstjeneste 
     med fællesspisning. 
     Kirkekoret medvirker  
 24. maj   14.00  Læsekreds i præstegården  
 27. maj  Pinsedag  9.00 10.15 
 28.  maj  2. pinsedag 10.15 
    Pinsevandring efter gudstjenesten   

Præstens ferier 
og fridage

Tove Møller, graver ved Døstrup Kirke
En af de vigtigste opgaver for det fælles menighedsråd er at vedligeholde 
og passe vore kirker. Ved det årlige bygningssyn gennemgås både præste-
gård og kirker af bygningsudvalget samt en byggesagkyndig. Her spiller også 
graveren en væsentlig rolle. Gravernes daglige færden i og omkring kir-
kerne betyder nemlig, at det ofte er dem, der opdager manglende tagsten 
eller andre skader. I Døstrup er det Tove Møller, som har været vores graver 
i snart et år. Til daglig møder man Tove Møller iført håndværkertøj, som 
er det mest egnede til de mange opgaver hun udfører. På billedet, som 
er taget efter en højmesse, er arbejdstøjet dog skiftet ud med et sæt i en 
mere nobel stil. Ansættelsen af Tove har for længst overskredet prøvetiden, 
og det er med gensidig glæde, vi ser frem til et mangeårigt samarbejde.
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Kommende arrangementer

D. 17. april kl. 17.00 i Døstrup kirke: 
Organist Thomas Lennert og sanger og 
musikpædagog Tine Mynster synger og 
spiller sig gennem påskens begivenhe-
der, så både børn og voksne kan være 
med. Fællesspisning efter gudstjene-
sten.

D. 28. maj 10.15: 
Gudstjeneste og pinsevandring fra 
Øls kirke. Vandringen begynder ca. kl. 
11.30. Der arrangeres bespisning og til-
bagetransport til Øls kirke. Tilmelding til 
Ole Hansen på dorthe.ole@vip.cyber-
city.dk eller tlf. 23960084/ 98523158.

D. 24. marts: 
Mariagerfjord Kirkehøjskole
Kl. 10.00: Foredrag v dr. Theol. Arne 
Grøn: Kirkegaard og kærlighedens etik
Kl. 12.45: Sangtime v. sognepræst An-
ders Tranholm-Bjerg
Kl. 13.45: 
Generalforsamling. Pris: 50 kr.

Lør. d. 28. april: 
Øls kl. 9.00 
1. Emil Andersen 
2. Lisette Bjerregaard Andersen
3. Pernille Justsen Andersen
4. Ida-Marie Marquart Løber
5. Mike Mortensen
6. Andreas Veng Nielsen

Hørby kl. 10.15 
1. Michelle Holm Fussing 
 Andersen
2. Fie Maagaard Phørcksen 
 Clausen
3. Clara Tagmose Louise Eriksen 
4. Line Thordahl Jakobsen
5. Jesper Kannegaard
6. Thomas Knudsen
7. Anne-Katrine Agerbo Korshøj
8. Ditte Kølln
9. Mads Mikkelsen

10. Jonas Kjeldgaard Pedersen
11. Simon Søegaard
12. Mads Carøe Sørensen

Døstrup kl. 11.30
1. Maria Houtved Vraa Andersen
2. Sara Clemensen
3. Jakob Yoon Suk Dyhrberg
4. Kenneth H. H. Jensen
5. Sylvester Patrick Jensen
6. Lotte Fredegod Pedersen
7. Thomas Poulsen
8. Liv Richter Sparre
  

Søn. d. 29. april:
Hørby kl. 9.00
1. Rebecca Grøn Andersen
2. Sara Thestrup Frederiksen
3. Andreas Vinther Friberg
4. Heidi Gjørup Hansen

Konfirmationer i 2012
5. Olivia Renée Jakobsen
6. Jesper Johnsen
7. Louise Juul Kristensen
8. Matthias Marchall
9. Peter Nørregård Olesen
10. Emma Tinmahan Rasmussen
11. Line Thorsen Thisted

Hørby kl. 11.00
1. Caroline Brix Andersen
2. Tobias Blok Bach
3. Mathias Søndergaard 
 Christiansen
4. Celia Skov-Herlevsen
5. Anne-Mette Iversen
6. Nicklas Møller Jensen
7. Ditte Batz Bisgaard Jørgensen 
8. Meghan MacDonald Olsen
9. Tina Pedersen

Tirsdag den 8. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen:
De gamle mænd og havet.
En aften, hvor Ole Hansen vil fortælle og vise billeder fra sin 4 ugers sejltur, 
som startede midt i Atlanterhavet og gik hjem til Danmark.
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Hørby skoles historie

Den første skole i Hørby blev ca. 1730 
oprettet af pastor Henrik C. Büyzow i 
kampestenshuset, som ligger ved En-
gen i Hørby lige over for kirken. Denne 
skole fungerede på dette sted, indtil 
man i slutningen af 1850-erne byggede 
en ny skole på skolens jordlod, som var 
beliggende på nuv. adresse Døstrupvej 
nr.5. I 1920 blev den nedlagt, sikkert 
fordi den blev for lille. Samme år blev 
den  overtaget af smedemester Peter 
Nielsen fra Øster Hornum. Han indret-
tede en smedie i bygningerne. 1926 
rev han de gamle bygninger ned og 
byggede nyt på matriklen, nærmest en 
trelænget gård. I et lille udhus findes 
stadig komfuret og en stor vask fra det 
gamle hus. Han drev sin smedevirk-
somhed her i mere end 10 år.

Den gamle skole blev i 1920 afløst af 
en stor nybygget skole, som var en fi-
reklasset skole, som fik sin gymnastik-
sal 1924. Den kostede 4000,- kr., og 
på balkonen i gymnastiksalen blev der 
indrettet et sløjdområde med noget 
værktøj og nogle høvlbænke. Dens nuv. 
adresse er Døstrupvej 1. I de sidste år 
af den tyske besættelse 1940-1945 be-
slaglagde tyske soldater gymnastiksalen 
tillige med drengenes 2 toiletter. Maden 
stod de og lavede på et feltkøkken i 
skolegården til stor undren for skole-
børnene.

Da skolen i 1961 blev nedlagt, blev der 
i den vestlige skolestue indrettet en fri-
sørsalon, som eksisterede der nogle år. 
Den østlige skolestue blev ikke brugt til 
noget, før der var i marts 1966 var valg 
til sognerådet. Afstemningsstedet blev 
da flyttet fra Hørby forsamlingshus til 
den gl. skole. Det nye sogneråd beslut-
tede derefter at indrette skolestuen til 
kommunekontor, og lejlighederne blev 
lejet ud til noget af centralskolens perso-
nale. Herefter blev skolen afstemnings-
sted ved kommune- og folketingsvalg 
og senere også ved EU-afstemninger. 
I 2005 blev afstemningsstedet flyttet til 
Rosendalhallen. 

Aaborg Amtstidende havde 
22. dec. 1963 følgende notits:

”Aalborg Amt har til kommunerne 
udsendt forespørgsler vedrørende 
anvendelsesmuligheder for de 
skoler, der er blevet ledige ved op-
rettelse af centralskoler. Øls-Hørby-
Døstrup Skole har i den anledning 
henvendt sig til landsforeningen 
Evnesvages Vel for at søge en af 
denne forenings institutioner lagt i 
kommunen med mulig anvendelse 
af enten Hørby eller Øls Skole.”

Ungdomsklubben ”Farmen” blev 1968 
startet i den gamle gymnastiksal og i 
det vestlige lokale i hovedbygningen. 
Da kommunekontoret i 1970 blev ned-
lagt, fik ungdomsklubben også dette 
lokale at råde over. ”Farmen” lukkede 

i 2010, fordi mange af de unge hellere 
ville komme i ungdomsskolen i Hobro.

I slutningen af 1970erne var der stor 
ungdomsarbejdsløshed i Hobro, og 
for at bekæmpe den oprettede Hobro 
kommune i 1978 i Hørby gl. skole Dan-
marks første produktionshøjskole, ”Ho-
bro Produktionshøjskole”. Det var Kurt 
Kristensen, der fik til opgave at få skolen 
i gang og finde en formel, som kunne 
blande teoretisk lære med praktisk ar-
bejde. Ved produktionhøjskolens 25 års 
jubilæum skrev han i jubilæumsskriftet: 
”Det var vigtigt at finde et navn, der 
dækkede det, skolen stod for. Jeg syn-
tes, at institutionen i lige høj grad skulle 
være en ungdomshøjskole som et pro-
duktionssted.” Erik Ørskov blev skolens
første forstander. Produktionshøjskolen 
er gennem årene blevet udvidet flere 
gange.

 v. Jenny Lyngaa

Hørby gl. skole/Produktionshøjskolen 2012

Hørby gl. skole/Produktionshøjskolen 2003
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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. maj 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




