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Øls Hørby Døstrup

 Døstrup skole
I	serien	om	skolerne	i	vore	tre	sogne,	
er	vi	nu	nået	til	Døstrup	skole.	
Jenny	Lyngaa	fortæller			

 
 s. 2.

 Handicapvenlige 
 adgangsforhold
Det	kan	sagtens	lade	sig	gøre	at	komme	
i	kirke,	selvom	bentøjet	ikke	er,	hvad	det	
har	været.	Menighedsrådet	fortæller	om	
handicapvenlige	adgangsforhold	til	vore	
kirker
	 s. 3

 Konfi rmander
Så	sprang	de	ud,	konfi	rmanderne,	den	
sidste	weekend	i	april,	hvor	alle	fem	
konfi	rmationer	blev	afviklet.	
Se	de	fi	ne	billeder

	
	 s. 5 - 6

Døstrup skole   s. 2

Skole og kirke   s. 3

Kalenderen   s. 4

Konfi rmandfotos   s. 6

Adresser s. 8

Konfi	rmandernes	ikoner	blev	
udstillet	ved	gudstjenesten	i	
Hørby	kirke	d.	25.	marts..
	 Foto:	Ole	Hansen.
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Døstrup	skoles	historie
KIRKEBLADET
Øls · Hørby · Døstrup 

	v. Jenny Lyngaa

Helt tilbage i 1728 engagerede Henrik 
Bützow, som var præst i Øls-Hørby-Dø-
strup pastorat, sig meget i undervisningen 
i sognets skoler. Der vides dog ikke me-
get om skolegangen i Døstrup skole i de 
følgende mange år. Først o.1800-tallet får 
man via folketællingerne styr på skolelæ-
rernes navne. Hvornår den første skole i 
Døstrup blev bygget, vides ikke, men den 
lå mellem Mølledammen og kirkediget 
til Døstrup kirke. Skolen var en lang, lav, 
hvidkalket bygning med stråtag og med 
udbygninger, som læreren brugte i for-
bindelse det tilhørende landbrug. Dette 
bestod af toften lige ved skolen, 8 tdr. jord 
øst for Mølledammen og en hedelod ved 
Løgstørvej. 

Døstrups 1. skole lå mellem Mølledam-
men og kirken (uden tårn). Beg. af 1940-
erne.

I sidste halvdel af 1800-tallet voksede 
elevtallet støt, og omkring år 1900 var 
der 120 elever i skolen. Den havde ikke 
plads til alle disse elever, så de yngste 
elever blev af lærerinden undervist i for-
samlingshuset. Undervisningen kunne 
naturligvis ikke fortsætte på denne måde, 
så sognerådet vedtog at bygge en ny og 
større skole. Den blev naturligvis bygget 
på den anden side af åen i den nye bydel, 
der efter 1893, da Løgstørbanen blev ind-
viet, voksede op omkring den og Døstrup 
station. 

Den nye skole efter 1917.

Den nye skole blev indviet 1903. Skolen 

havde 2 klasseværelser og var dermed en 
4-klasset skole, 2 klasser til de ældste ele-
ver og 2 klasser til de yngste. Desuden var 
der lejligheder til henholdsvis førstelære-
ren og lærerinden. 1917 blev der bygget 
gymnastiksal. Elevtallet faldt imidlertid støt 
og roligt til 80 i 1947 og ca. 60, da skolen 
blev lukket i 1961. Herefter blev eleverne 
overfl yttet til den nye skole i Hørby, Øls-
Hørby-Døstrup Centralskole, som senere 
skiftede navn til Rosendalskolen.

Efter lukningen af skolen besluttede 
sognerådet at rive gymnastiksalen ned, og 
i 1962 blev skolen solgt for 50.000,- kr. 
til Julie og Peter Jakobsen, som kom fra 
Hvornum. Med i handlen fi k de også 3 
skoleborde og kopien af Døstrup-ploven. 
De gik straks i gang med at indrette 8 
stuer i stueetagen og åbnede i 1963  
”Døstrup Hvilehjem”, som primært hen-
vendte sig til ældre i Døstrups område. Et 
par år efter indrettede de yderlige 6 stuer 
i loftsetagen. De drev hvilhjemmet, til Ho-
bro kommune købte det i ca. 1973. Julie 
og Peter Jakobsen blev derefter af kom-
munen ansat som bestyrerpar indtil 1977. 
Hvilehjemmet fi k i 1988 en ændret status 
og blev ændret til et ældrecenter. Dermed 
skiftede det også navn til ”Døstrup Ældre-
center”. I 1988 fi k ældrecentret et fælles-
rum, og 1990 indviede man en om- og 
tilbygning, så der nu var 19 moderne æl-
dreboliger foruden et aktivitetscenter.

Døstrup Ældrecenter 2009. 
 Foto: Grete Dahl. 
   
I april 2009 stod 10 af de 17 ældreboliger 
i Ældrecentret tomme, og Mariagerfjord 
kommune begyndte at tænke på anden 
brug af bygningerne. 1. april 2010 ændre-
des navnet til ”Botilbuddet Døstrup”, som 
var et dagtilbud til psykisk syge. Da var 
der 7 ældre beboere, 5 psykisk syge og 
2 akutlejligheder, og bygningen skiftede 

igen navn til ”Svinget 2”.  April 2011 blev 
det til et døgntilbud for psykisk syge, men 
fra april 2012 blev det pga. nedskæringer 
igen et dagtilbud. Der bor pt. 4 ældre og 
7 psykisk syge. Der er 2 akutlejligheder, og 
personalet er på 2 ansatte. 

Da den gamle skole med sit landbrug 
ved Døstrup kirke i 1903 blev nedlagt, 
blev den solgt til Kristian Østergård, som 
kom fra Nørager. Han drev den indtil sin 
død 1935. Den sidste ejer af stedet var Er-
land Christiansen, Døstrup. Han købte det 
o.1995 af Jens Leo Rytters arvinger med 
henblik på at sætte bygningerne i stand til 
eget brug. Det viste sig dog hurtigt, at byg-
ningerne var i dårlig stand. Derfor rev han 
bygningerne ned og solgte i 1997 grun-
den med den tilhørende toft til Døstrup 
menighedsråd, som skulle bruge noget af 
grunden til oplagsplads. Han beholdt selv 
markjorden, som viste sig at være frijord. 
Den kunne han frit beholde, da arealet var 
under 10 ha og dermed ikke omfattet af 
landbrugspligten.

Døstrups første skole nord for Døstrup kir-
ke. Billedet er fra slutningen af 1940erne 
og venligst udlånt af Karl Damgaard Niel-
sen, Hobro.

Gennem alle årene har Døstrup skole 
betydet meget for borgerne i Døstrup. 
Da ”Døstrup Hvilehjem” blev til ”Døstrup 
Ældrecenter”, blev der oprettet et center-
råd, som bl.a. også har stået for mange 
aktiviteter, som også folk uden for centret 
deltager . Så selv om Ældrecentret inden 
for de sidste år har ændret status, kan 
centerrådets aktiviteter fortsat forblive på 
”Svinget 2”. Disse aktiviteter er bl.a. fore-
drag/underholdning, Mother Theresas 
strikkeklub, gavespil, seniorgymnastik og 
om sommeren aktiviteter på idrætsplad-
sen i Døstrup.
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Siden	sidst
Døbte:
Martine Jensen,  Hørby
Mathilde Damborg Jensen,  Hørby
Mads Krabbe Røgild,  Hørby
Linus Hedegaard,  Hørby
Anna Bach Petersen,  Døstrup
Viktor Ørndrup Bisgaard

Viede:
Vibeke Ivalo Haferbier og 
Michael Haferbier,  Hørby
Malene Winge Høyer og 
Thomas Hjortshøj Jessen,  Hørby
Lone og 
Steffen Thorsager Troelsen,  Døstrup

Begravede:
Margit Elvira Knudsen Nielsen,  Øls
Jensine Kristence Andersen,  Hørby
Karl Ove Nielsen,  Hørby
Arne Møller,  Hørby
Kurt Freddy Hansen,  Hørby
Torben Krabbe,  Hørby
Niels Christian Mikkelsen,  Døstrup
Curt Eriksen,  Døstrup

Skole	og	kirke

Indsamlingsresultat fra landsindsamlingen 
til Folkekirkens Nødhjælp d. 4. marts:

Adgangsforhold 
til kirkerne 

Det kan godt være svært at kom-
me i kirke, hvis bentøjet ikke læn-
gere er, hvad det har været. Derfor 
vil menighedsrådet gerne gøre op-
mærksom på, at det er muligt for 
gangbesværede at blive kørt hele 
vejen op til våbenhuset i Døstrup 
kirke. I Øls må gangbesværede 
gerne benytte parkeringspladsen 
helt oppe ved kirkegårdens østlige 
indgang, som nås ved at køre ind 
ad Øls Kirkevej og dreje til højre 
første gang.  atb

	v. sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

I dette nummer af bladet bringer vi 
den sidste artikel i serien om skolerne 
i pastoratet v. Jenny Lyngaa. Det er den 
gamle Døstrup skole, det handler om, 
hvor de tidligere artikler har beskrevet 
hhv. Øls og Hørby skoler. Det er ikke 
tilfældigt, at vi har valgt her i bladet at 
bringe en artikelserie om skoler, for 
skole og kirke har alle dage været tæt 
forbundne. Præstens børn går i den lo-
kale kommuneskole, og det slår aldrig 
fejl at der sidder et par skolelærere i 
menighedsrådet, for bare at nævne et 
par eksempler. Men man kunne også 

nævne, at kristendomskundskab stadig 
er et fag på skoleskemaet, hvilket viser, 
at skolen fortsat har en forpligtelse til at 
oplyse børnene om den religion, som 
fl ertallet af danskere bekender sig til. 
Man hører af og til truende røster, som 
kræver konfi rmandundervisningen ud 
af skoletiden. Det problem har vi heldig-
vis ikke hos os, hvor der hersker et godt 
samarbejde mellem Rosendalskolen og 
den til enhver tid siddende sognepræst. 
Julegudstjenesterne og krybbespillet i 
5. klasse er en årligt tilbagevendende 
begivenhed, ligesom der ofte har været 

anledning til skole-kirke samarbejde i 
form af salmesangsarrangementer, på-
skemusical mm. Og så man jo sige, at 
skolen og kirken et stykke hen ad veje 
har det samme mål: At opdrage bør-
nene til mennesker, der både tør 
tro på sig selv og andre. 
Så jo, skole og kirke har 
meget med hinanden 
at gøre både nu og 
i fremtiden.

Meddelelser	fra	menighedsrådet

Konfi rmander og 
minikonfi rmander 

Næste års konfi rmander og mini-
konfi rmander vil modtage en skrift-
lig henvendelse fra præsten, når 
tiden nærmer sig for opstart af nye 
hold. Det kan dog allerede nu af-
sløres, at konfi rmandsæsonen sky-
des i gang med introduktionsguds-
tjeneste for de nye konfi rmander 
og deres forældre søndag d. 26. 
august kl. 10.15 i Døstrup kirke. 
Hold også øje med vores hjem-
meside www.øls-hørby-døstrup.dk 
samt med Rosendalskolens skole-
intra.  atb

Med hjælp fra konfi rmander og indsamlingsledere blev der 
ved søndagsindsamlingen indsamlet i alt 6.720, 50 kr. mod 
5.929,25 kr. sidste år. Fra forretningerne fi k vi ialt 561,50 
kr. mod 1.412,25 kr. sidste år. Endelig blev der lagt 860 kr. 
i kirkebøssen mod 400 kr. sidste år. Vi siger mange tak for 

en god gave, og ikke mindst tak til alle jer, som har hjulpet med at samle ind.

Indsamlingsleder Kirsten Pinholt / atb
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Gudstjenesteliste for perioden juni - august 2012
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M
aj

Dato Øls Hørby Døstrup

Ju
ni
Kirkekalenderen

	 27.	 maj		 Pinsedag	 	 9.00	 10.15	

	 	 	 	 	 	 Kirkekoret	medvirker

	 28.	 maj		 2.	pinsedag	 10.15	

	 	 	 	 Kirkekoret	medvirker.	

	 	 	 	 Pinsevandring	efter	

	 	 	 	 gudstjenesten	 		 		 	

	 3.		juni		 Trinitatis	 		 10.15	 		

	 10.	 	juni		 1.	søn.	e.	trin.	 		 		 10.15	 	

	 17.	 juni		 2.	søn.	e.	trin.	 		 10.15	

	 	 	 	 	 Jazzgudstjeneste.

	 	 	 	 	 Menighedsmøde	i	

	 	 	 	 	 konfi	rmandstuen	 		

	 23.		juni		 Sankt	Hans	aften	 	 	 19.30	

	 	 	 	 	 	 Friluftsgudstjeneste	

	 	 	 	 	 	 på	Døstrup	sportsplads	 	

	 24.		juni		 3.	søn.	e.	trin.	 9.00	 		 		

	 1.		juli		 4.	søn.	e.	trin.	 		 		 10.15	 	

	 8.	 	juli		 5.	søn.	e.	trin.	 		 9.00	v.	JPO	 		

	 15.		juli		 6.	søn.	e.	trin.	 10.15	v.	JPO	 		 		 	

	 22.		juli		 7.	søn.	e.	trin.	 		 		 9.00	v.	JPO	

	 29.		juli		 8.	søn.	e.	trin.	 		 10.15	v.	JPO	 		 	

	 5.		august		 9.	søn.	e.	trin.	 10.15	 		 		

	 12.		august		 10.	søn.	e.	trin.	 		 		 10.15	 	

	 19.		august		 11.	søn.	e.	trin.	 		 10.15	 		

	 26.		august		 12.	søn.	e.	trin.	 		 		 10.15	

	 	 	 	 	 	 Konfi	rmandintro	 	

	 2.		september		 13.	søn.	e.	trin.	 10.15	 		 		



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

Ju
ni

Ju
li

	 27.	 maj		 Pinsedag	 	 9.00	 10.15	

	 	 	 	 	 	 Kirkekoret	medvirker

	 28.	 maj		 2.	pinsedag	 10.15	

	 	 	 	 Kirkekoret	medvirker.	

	 	 	 	 Pinsevandring	efter	

	 	 	 	 gudstjenesten	 		 		 	

	 3.		juni		 Trinitatis	 		 10.15	 		

	 10.	 	juni		 1.	søn.	e.	trin.	 		 		 10.15	 	

	 17.	 juni		 2.	søn.	e.	trin.	 		 10.15	

	 	 	 	 	 Jazzgudstjeneste.

	 	 	 	 	 Menighedsmøde	i	

	 	 	 	 	 konfirmandstuen	 		

	 23.		juni		 Sankt	Hans	aften	 	 	 19.30	

	 	 	 	 	 	 Friluftsgudstjeneste	

	 	 	 	 	 	 på	Døstrup	sportsplads	 	

	 24.		juni		 3.	søn.	e.	trin.	 9.00	 		 		

	 1.		juli		 4.	søn.	e.	trin.	 		 		 10.15	 	

	 8.	 	juli		 5.	søn.	e.	trin.	 		 9.00	v.	JPO	 		

	 15.		juli		 6.	søn.	e.	trin.	 10.15	v.	JPO	 		 		 	

	 22.		juli		 7.	søn.	e.	trin.	 		 		 9.00	v.	JPO	

	 29.		juli		 8.	søn.	e.	trin.	 		 10.15	v.	JPO	 		 	

	 5.		august		 9.	søn.	e.	trin.	 10.15	 		 		

	 12.		august		 10.	søn.	e.	trin.	 		 		 10.15	 	

	 19.		august		 11.	søn.	e.	trin.	 		 10.15	 		

	 26.		august		 12.	søn.	e.	trin.	 		 		 10.15	

	 	 	 	 	 	 Konfirmandintro	 	

	 2.		september		 13.	søn.	e.	trin.	 10.15	 		 		

Sognepræst Anders 
Tranholm-Bjerg afholder 
ferie fra d. 2. til d. 29. 
juli. Præstens faste fridag 
er mandag. I præstens 
fravær henvises til provst 
Jørgen Pontoppidan, 
Hvornum, tlf. 98546068, 
e-mail: jpo@km.dk

Præstens	ferier	
og	fridage

Kalenderbilleder

Kirkekoret har deltaget i mange gudstjenester i løbet 
af året, herunder bl.a. den fine musikgudstjeneste 
Langfredag. Sidste opgave i dette skoleår bliver 
gudstjenesterne 1. og 2. pinsedag. Efter sommerfe-
rien er der åbent for optagelse af nye medlemmer. 
Hvis du allerede nu ved, at du har en lille sanglærke 
i familien, som kunne tænke sig at synge sammen 
med andre, så henvend dig til organist Lene Rolig-
hed Andersen på tlf. 98548583.

Kirkekoret

Der	er	kirkekaffe	efter	alle	højmesser	kl.	10.15

I år var der provstesyn af vore kirker, kirkegårde og velfærdsbygninger. Ved selvsyn 
blev vi bekræftet i, at både kirker og kirkegårde var i god og velholdt stand. En 
række små og større tiltag blev drøftet og iværksat, men som de gamle træers 
vækst vil der gå nogen tid, før vi kan glædes over nye anlæg. På Øls Kirkegård 
vil området med urnegravsteder få rettet hække op, og der vil blive anlagt en 
granit-buegang. I Hørby vil velfærdsbygningen få ny væg, da der er råd i en del 
af træværket. Der er dog planer om en decideret udvidelse, som er under udar-
bejdelse. Våbenhuset i Døstrup Kirke har været plaget af vandindtrængning ved 
soklen, og her har vi fået grønt lys til opsætning af tagrender med faskine anlæg.

Ole Hansen

Au
g.

Se
pt

.
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Kommende	arrangementer

Jazzgudstjeneste og menighedsmøde 

D. 17. juni kl. 10.15 i Hørby kirke er orgelmusikken afløst af sprøde jazz-
toner. Gammelt møder nyt, når Martin Granum trio igen i år står for at 
levere en lidt anderledes gudstjeneste. Det er dog kun den musikalske 
ledsagelse, der er lavet om. Salmerne er de kendte fra salmebogen, og 
gudstjenesten forløber som en helt almindelig højmesse. 
Efter gudstjenesten er der menighedsmøde i konfirmandstuen, hvor 
menighedsrådet vil fortælle om sit arbejde i det forgange år og om sine 
planer i det nye. Her vil der også være lejlighed til at få lidt godt til ganen, 
idet menighedsrådet er vært ved et lettere traktement.  atb

Konfirmanderne	fra	Øls,	Hørby	og	Døstrup	i	2012

Lørdag d. 28. april 2012 - konfirmander 
fra Øls kirke:
Bagest fra venstre: 
Andreas Veng Nielsen, Mike Mortensen, 
Ida-Marie Marquart Løber 

Forrest fra venstre: 
Lisette Bjerregaard Andersen, Emil Andersen, 
Pernille Justsen Andersen, Line Thordahl 
Jakobsen   
 

Lørdag d. 28. april 2012 - konfirmander 
fra Hørby kirke: 
Bagest fra venstre: 
Anne-Katrine Agerbo Korshøj, Clara-Louise 
Tagmose Eriksen, Thomas Knudsen, 
Fie Maagaard Phørcksen Clausen, Simon 
Søegaard  

Forrest fra venstre: 
Michelle Holm Fussing Andersen, Mads Carøe 
Sørensen, Ditte Kølln, Jesper Kannegaard, 
Mads Mikkelsen, Jonas Kjeldgaard Pedersen  
 

Foto: Peter Jepsen, PJ-foto. 
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Konfirmanderne	fra	Øls,	Hørby	og	Døstrup	i	2012

Lørdag d. 28. april 2012 - konfirmander 
fra Døstrup kirke:
Bagest fra venstre: 
Sylvester Patrick Jensen, Sara Clemensen, 
Liv Richter Sparre  

Forrest fra venstre: 
Jakob Yoon Suk Dyhrberg, Thomas Poulsen, 
Lotte Fredegod Pedersen, Kenneth H. H. 
Jensen, Maria Houtved Vraa Andersen   
 

Søndag d. 29. april 2012 - konfirmander 
fra Hørby kirke kl. 9.00: 
Bagest fra venstre: 
Jesper Johnsen, Rebecca Grøn Andersen, 
Andreas Vinther Friberg, Matthias Marchall, 
Peter Nørregård Olesen      

Forrest fra venstre: 
Louise Juul Kristensen, Sara Thestrup 
Frederiksen, Emma Tinmahan Rasmussen, 
Olivia Renée Jakobsen, Heidi Gjørup Hansen, 
Line Thorsen Thisted

Søndag d. 29. april 2012 - konfirmander 
fra Hørby kirke kl. 11.00: 
Bagest fra venstre: 
Mathias Søndergaard Christiansen, 
Ditte Batz Bisgaard Jørgensen, 
Nicklas Møller Jensen, Celia Skov-Herlevsen    

Forrest fra venstre: 
Tobias Blok Bach, Anne-Mette Iversen,
Tina Pedersen, Caroline Brix Andersen,     
Meghan MacDonald Olsen 

Foto: Peter Jepsen, PJ-foto. 
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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. august 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


