Kirkebladet

Nr. 2 - 24. årg. · Marts - April - Maj 2014
Øsløs Vesløs Arup Sogne

Navne og adresser:
Sognepræst
Lone Olsen
Kragholmvej 8, 7742 Vesløs
Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49
E-mail: LO@km.dk
Menighedsrådet:
Øsløs Sogn:
Ellen Margrethe Kjeldsen, kirkeværge, Skippergade 10, tlf. 58 18 82 17
Tove Ibsen Rishøj, kasserer, Søndergårdsmark 17, tlf. 22 15 14 56
Karen Margrethe P. Nielsen, Sdr. Øsløsvej 3, tlf. 97 99 35 42
Vesløs Sogn:
Lene Vigsø, sekretær, Søndergårdsmark 4, tlf. 97 99 35 89
Knud Jørgen Kristoffersen, kirkeværge, Vesløs Stationsvej 15, tlf. 97 99 34 25
Kell Rægaard, Søndergårdsmark 1, tlf. 97 99 35 63
Arup sogn:
Egon Bundgaard Larsen, kirkeværge, Gl. Feggesundvej 77, tlf. 97 99 32 73
Jane Plougmann Jespersen, formand, Gl. Feggesundvej 78, tlf. 50 99 69 00
Aase Stausbøll, kontaktperson og næstformand, Gl. Feggesundvej 92, tlf. 27 44 33 52
Graver Øsløs: Dan Holm Kristensen, Gl. Feggesundvej 23, 7742 Vesløs,
tlf. 23 32 87 65, email d.h.kristensen@gmail.com
Graver Vesløs: Anders Peter Ravn Jensen, Vesløs Mark 13, tlf. 20 32 35 84
Graver Arup: Per B.Poulsen Gl.Feggesundvej 46, tlf. 29 28 13 78
Kirkesangere:
Dorthe Larsen, Tømmerbyvej 210, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 35 70
Kaja Andersen, Sdr. Øsløsvej 12, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 39 90
Torben Poulsen, Højstrupvej 128, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 36 80/61 72 03 49
Organist: Viggo Olsen, Kragholmvej 8, tlf. 97 99 30 45
Kirkebilen, der er gratis, kan bestilles fra alle tre sogne hos
Thisted Taxa på tlf. 97 92 04 22, senest dagen før.
Husk også at bestille hjemtransport!
Redaktør: Lone Olsen
Tryk: Fjerritslev Tryk A/S.
Pastoratets hjemmeside: www.øsløskirke.dk
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Arrangementer
ÆNDRING AF TIDSPUNKT fra tirsdag den 25. til
ONSDAG DEN 26. MARTS kl. 19.30 i Hannæs-hallen
Foredrag v/ Esben Oddershede: ”Mands minde 2”.
(Husk 30 kr. til kaffen)
Ændring af dagen skyldes, at Esben Oddershede er blevet valgt ind i
kommunalbestyrelsen og skal til byrådsmøde om tirsdagen.

•
Menighedsmøde og fortælling søndag den 9. marts
Gudstjeneste i Vesløs Kirke kl. 10.30.
Frokost på Vesløs Kro kl. 12.00, hvor menighedsrådet er vært.
Menighedsmøde kl. 13.00, hvor menighedsrådet fortæller om året der gik.
Kaffe kl. ca. 14.00 efterfulgt af fortælling om
en rejse til Cambodia ved Gitte Mommer.
Kom og være med til en hyggelig forårssøndag.
Tilmelding til frokost senest den 3. marts
til sognepræst Lone Olsen tlf. 97 99 30 45/ LO@km.dk.
Menighedsrådet for Øsløs-Vesløs-Arup pastorat.

•
Fælles Friluftsgudstjeneste for Thisted provsti
2. Pinsedag 2014

Traditionen tro arrangeres en fælles friluftsgudstjeneste
for alle sognene i Thisted Provsti 2. Pinsedag, mandag den 9. juni.
Gudstjenesten holdes i år, ligesom sidste år, ved Nors Sø og den starter
kl.11.00. ‘Ballerum Tærskeværk’ medvirker og akkompagnerer fællessangen.
FDF-erne fra Thisted, Hillerslev og Sennels og KFUM-spejderne fra Nors
medvirker. Medbring evt. klapstol eller tæppe. Bagefter vil der være mulighed
for børnene at bage pandekager over bålet. Mere info følger i dagspressen.
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Menighedsrådets kontaktperson
Det er almindelig kendt, at der står et menighedsråd bag enhver kirke og dens
virke i det ganske land, men det er ikke sikkert, at alle ved, hvad der egentlig ligger af opgaver i et sådant råd.
Da jeg sagde ja tak til at være en del af dette, sagde jeg også ja tak til at være
kontaktperson og det var i hvert fald et område, jeg ikke kendte noget til. Nu, godt
et år efter at være tiltrådt, synes jeg at have sporet mig godt ind på opgaverne og
kan konkludere, at det er et ret så spændende område at arbejde i.
Eftersom menighedsrådet er arbejdsgiver for medarbejderne, giver dette et nært
samarbejde med organisten, kirkesangerne samt graverne og det er sidstnævnte,
kontaktpersonen har mest dialog med.
Der er rigtig mange ting, der skal falde på plads, for at de tre kirker og kirkegårdene fungerer optimalt. Der skal bl.a. tages beslutninger om vedligeholdelse
af kirkerne, hvilket kan være en svær opgave at få på plads, eftersom der meldes
ud fra Provstiet, at der ikke er så mange penge at bruge af. Vi vil imidlertid gerne
have bygningerne og kirkegårdene til at fremstå pæne og nydelige, og derfor må
vi forsøge, at finde midler til det hele.
Hver anden måned afholder de 7 medarbejdere, pastoren og jeg et kort opdateringsmøde og det synes jeg er rigtig godt, så vi kan gennemgå diverse handlinger
i samlet forum.
De tre gravere og jeg mødes en uges tid før hvert menighedsrådsmøde, således
at vi sammen kan finde ud af, om der er emner, der bør komme med på dagsordenen, men ellers har vi jævnligt ’træf’ i forbindelse med diverse overvejelser
omkring arbejdet.
Graverne er rigtig gode til at arbejde sammen samt komme med forslag til forbedringer og muligheder for at få gennemført opgaverne. I skrivende stund er
de i gang med fældning af den gamle allé ved Øsløs Kirke og det endda i storm,
kulde og sne.
Per har udarbejdet et forslag og skitse om etablering af en ny mindelund ved
Arup Kirke i stedet for samlingen af gravstene ved kirkegårdsmuren. Projektet ser
rigtig godt ud og vi håber, at det kan bevilges gennemført.
Der findes p.t. ikke en computer ved graverhusene og det kan da ikke passe,
når vi skriver år 2014, så det må vi have gjort noget ved, for at graverne kan få al
kontorarbejdet lagt ind i et edb-system.
Kontaktpersonen har faktisk mange og varierende opgaver, hvilket gør ’jobbet’
meningsfyldt (for at bruge et godt gammelt udtryk) og meget spændende, netop
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fordi man har samarbejde med mange forskellige personer, som naturligvis også
kan munde ud i en vis sværhedsgrad, men alle hurdler er til for at blive løst og jeg
kan slutte med at sige, at jeg er meget tilfreds med arbejdet som kontaktperson.
Aase Stausbøll, kontaktperson

Sogneudflugt mandag den 26. maj
I år går turen til Mors. Vi sejler over Nessund til Mors, drikker kaffe i Redsted sognehus og bagefter tager vi til den smukke halvø, Agerø, og ser
og hører lidt om kirken. Dernæst kører vi en smuk tur rundt på Mors til
Gullerup Strand, hvor vi spiser middag og drikker kaffe på kroen inden vi
sejler hjem over Feggesund.
Afgang: fra Amtoft havn kl. 7.45
fra Øsløs Forsamlingshus kl. 8.00
fra Stenhøj i Vesløs kl. 8.15.
Pris: 175,00 kr. pr person
Hjemkomst: sidst på eftermiddagen
Tilmelding senest den 19. maj til enten Aase Pedersen tlf. 97 99 33
69/24 61 12 84 eller Lone Olsen tlf. 97 99 30 45 / mail:LO@km.dk
Lone Olsen, sognepræst

Strikkedamerne

Strikkedamerne – mødes stadig hver tirsdag og strikker
på livet løs- til glæde for både børn og voksne i
Rumænien. Men fra påske holder de en velfortjent
sommerferie indtil engang omkring september.
Datoen oplyses senere.
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Forsidebilledet
Forsidebilledet er fra San Clemente basilikaen i Rom.
Det er glasmosaik og del af et større kunstværk. Titlen er ”Kristus, Guds lam”
og det refererer naturligvis til påskens begivenheder, hvor Jesus som et forsvarsløst offer blev korsfæstet - for menneskets skyld. Eller ligesom vi slagter lam om
foråret – hos mange en uundværlig påskespise – blev Jesus ”slæbt til slagtebænken”. Den nuværende basilika er sandsynligvis bygget ca. 1099-1128 og løbende
restaureret. Under den nuværende findes rester af en endnu ældre basilika – og
man kan stadig nogle steder skimte meget gamle kalkmalerier ( måske de ældste
kirkekalkmalerier i verden). Man mener, at den oprindelige basilika også blev
bygget på nogle rester- nemlig resterne af et gammel hedensk Mithra-tempel. Den
nuværende basilika er måske den mest udsmykkede kirke i Rom – og smuk er den
da med de enorme glasmosaikker i korets loft. Skule man ”komme forbi Rom” en
dag- så er basilikaen et must at besøge!
Lone Olsen, sognepræst

Sognepræsten afholder feriefridage mm.
i perioden 24. april-5. maj.
Al henvendelse i denne periode skal ske til
Asger Hørving , Østerild tlf. 97 99 50 10

Nyt menigehdsrådsmedlem
Udskiftning i menighedsrådet.

Nu har vi været i gang i det nye menighedsråd i godt et års tid, der er foretaget en
udskiftning på holdet idet Henriette Nielsen er flyttet fra byen. Tak til Henriette
for det arbejde du har udført i rådet, held og lykke til dig på dit nye sted.
I stedet har vi fået Kell Rægaard med i rådet, velkommen til dig. Vi håber du må
finde menighedsråds arbejdet interessant.
Jane P. Jespersen, formand.
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KONFIRMATIONER
og konfirmander 2014
Pga. af omlægninger i skolestrukturen er
konfirmationsdatoerne i år således:
Lørdag den 17. maj Øsløs Kirke kl. 10.00:
Martin Sindalen Christiansen
Magnus Meling Hansen
Marcus Bang Holm
Jesper Jeppesen
Mads Jørgensen
Bjarke Haaning Nielsen
Niels Thorhauge.
Søndag den 18. maj Vesløs Kirke kl. 10.00
Tais Poulsen Bak
Kasper Aas Bundgaard
Rasmus Dahl Olesen
Igen i år har jeg undervist konfirmander fra specialklasserne på
Østre skole. De konfirmeres som følger:
Fredag St. Bededag den 16. maj Øsløs Kirke kl. 10.00
Diana Vingegaard Christiansen, Nors
Mie Jensen, Tilsted
Brian Sandager Sønderskov Larsen, Ræhr
Caspar Lund Nielsen, Thisted
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Gudstjenester:
Søndag den 2. marts

Påskedag den 20.april

Fastelavn Luk. 18,31-43

Matt. 28,1-18

Søndag den 9. marts

Anden påskedag den 21. april

Vesløs kl.10.30 (se side 3)

Vesløs kl. 10.30

Arup kl. 10.30

1.sd.i fasten Luk. 22,24-32

Arup kl. 10.30
Joh. 20,1-18

Søndag den 16. marts

Søndag den 27. april

Øsløs kl. 10.30

Øsløs kl. 9.00 v/ A.Sloth

2.sd.i fasten Mark. 9,14-29

1.s.e.påske Joh. 21,15-19

Søndag den 23. marts

Søndag den 4. maj

Arup kl. 9.00 v/A.Hørving

Arup kl. 10.30 v/ A.Hørving

3.sd.i fasten Joh. 8,42-51

2.sd.e.påske Joh. 10,22-30

Søndag den 30. marts

Søndag den 11. maj

Øsløs kl. 9.00
Vesløs kl. 10.30

Vesløs kl.10.30

Midfaste Joh. 6,24-37

Søndag den 6. april

Mariæ Bebudelse Luk.1,46-55

Øsløs kl. 10.30

3.s.e.påske Joh. 14,1-11

Bededag den 16. maj
Matt. 7,7-14

Øsløs kl. 10.00 – konfirmation

Søndag den 13. april

Lørdag den 17. maj
Øsløs kl. 10.00 – konfirmation

Arup kl. 10.30

Søndag den 18. maj

Skærtorsdag den 17. april

Vesløs kl. 10.00- konfirmation

Palmesøndag Joh. 12,1-16

Joh.13,1-15

4.s.e.påske Joh. 8,28-36

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 25. maj

Langfredag den 18. april

Arup kl. 10.30

De ni læsninger

Øsløs kl. 10.30

5.s.e.påske Joh. 17,1-11

Torsdag den 29. maj
Kristi himmelfarts dag

Vesløs kl. 10.30

