Kirkebladet

Nr. 1 - 20. årg.
December 2009 - Januar - Februar 2010
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:
Grethe Gregersen, Vejlevejen 33, tlf.97 99 33 80
Signe Sunesen, Skipperkrogen 8, tlf. 97 99 38 39
Ellen Margrethe Kjeldsen, kirkeværge, Skippergade 10, tlf. 58 18 82 17
Vesløs Sogn:
Bente Pilgaard, formand, Vesløs Vejlevej 1, tlf. 97 99 34 49
Knud Jørgen Kristoffersen, kirkeværge, Vesløs Stationsvej 15, tlf. 97 99 34 25
Anke Breum, kasserer, Tømmerbyvej 187, tlf. 97 99 36 37
Arup sogn:
Knud Lynge, næstformand og kirkeværge, Gl. Feggesundvej 108, tlf. 97 99 30 10
Henning Christensen, Gl.Feggesundvej 164, tlf. 97 99 31 61
Mette Smed Poulen, Gl.Feggesundvej 87, tlf. 97 99 31 31
Graver Øsløs: (vikar) Dan Holm Kristensen, Aalborgvej 191, 7742 Vesløs
tlf. 97 99 30 46, 97 92 55 22 eller 23 32 87 65
Graver Vesløs: (vikar) Anders Peter Ravn Jensen, tlf. 20 32 35 84
Graver Arup: Jane Lakmann Nielsen, Arupvej 26, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 35 72
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
Organist: (vikar), 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.sydhannaessogne.dk
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Arrangementer
Sydamerne
Syarbejdet med billedtæppet skrider stille og roligt fremad. Hver tirsdag mødes
sydamerne kl. 13.30 i konfirmandstuen og arbejder på billedtæppet, - men de kan
stadig bruge billeder af bygninger her fra egnen, hvor der har været drevet virksomhed eller forretning. Og der er kaffe på kanden !.

Sogneaftner i Hannæs-hallen.
Onsdag den 20. januar: H.P Rasmussen:
”Uhadada- spøgelseshistorier mm.” En dygtig fortæller med gode historier.
Mandag den 8 februar: Kirsten Christensen, Arup:
” 5 UNDER-fulde billeder – 5 fortællinger om 5 kunstværker”
Tirsdag den 16. marts: Sang- og musikaften
– vi synger foråret ind og hører en god fortælling.
Alle møder starter kl. 19.30 – alle er meget velkommen – man skal blot huske
40,00 kr. til kaffen.

Adventsmøde
Tirsdag den 1. december kl. 19.30 Kappels kro.
Vi skal traditionen tro se Lucia-optog, synge julens salmer og sange og ikke mindst
høre Biskop Søren Lodberg Hvad fortælle levende om Kaj Munk under overskriften: ” Kaj Munk i Vedersø – præst, jæger og digter”. Alle er meget velkomne – og
har man problemer med transporten kan man bestille kirkebilen.

BABYSALMESANG
Som noget nyt her i vore sogne er vi startet med at holde babysalmesang i Vesløs
Kirke. Det varetages af sognepræst Pia Søgaard Hansen fra Skjoldborg/Kallerup
sogne. De sidste to gange i denne ombæring bliver torsdagene og 3. og 10. december kl. 10.00.
Max 12. deltagere i alderen 3-9 mdr. (med en forældre naturligvis!)
Man medbringer et vattæppe/tykt tæppe til barnet.
Tilmelding til sognepræst Lone Olsen, tlf. 97 99 30 45.
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Fredninger omkring vore tre kirker
Vi skal alle passe på vore kirker og deres omgivelser. Kirkerne er egnens eneste
bygninger fra middelalderen. De ligger alle særdeles naturskønt i landskabet og
blev af vore forfædre placeret meget iøjnefaldende på tidligere kystskrænter i
stenalderhavet.
De gældende regler siger, at der ikke må opføres bebyggelse med en højde over
8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke.
Hvis højden er under 8,5 m, gælder derimod de almindelige regler for afstand til
naboskel. Der tages således ikke specielle hensyn, når skellet er et kirkedige.

Exner-fredninger
Der er ved de tre kirker for år tilbage indgået frivillige fredninger, de såkaldte
Exner-fredninger.

Øsløs kirke
Gårdejer Lars Christian Olesen lod i 1953 frivilligt noget af sin jord frede. Det
betyder ”at der ingensinde bygges nærmere end 100 meter fra kirkegårdens østlige og sydlige diger. Ligeledes fredes arealet imellem kirkegårdens vestlige dige
afgrænset mod vest af skellet mod Bisgårds jord.”
Øsløs kirke er selvejer af marken mod nord.

Vesløs kirke
De frivillige fredninger omkring Vesløs kirke er ikke så omfattende som ved Øsløs
kirke. Allerede i 1951 sørgede gårdejer Anders Thorhauge Kristensen, gårdejer
Peder Elsinger Ernst Persson og gårdejer Anthon Rasmussen Møller for, ”at der
ingensinde bygges nærmere end 30 meter fra kirkens nordlige, vestlige og sydlige
diger.”
Der er ikke frivillige fredningsbestemmelser for området øst for kirken.
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Arup kirke
Omkring Arup kirke er der kun en enkelt frivillig fredning. I 1951 sørgede gårdejer Martin Johansen for, ”at der ingensinde må bygges nærmere end 40 meter fra
kirkegårdens nordlige dige.”
Det siges, at der ved Arup kirke tidligere har været yderligere fredninger, som på
et tidspunkt er blevet ophævet. Det har ikke været muligt at få dette bekræftet.
Menighedsrådet er af den opfattelse, at fredningsbestemmelserne omkring kirkerne er helt utilstrækkelige. Kun en lovændring kan sikre kirkerne mod skæmmende byggeri.
Henning Christensen, menighedsrådet.

Nadveruddelingen ved friluftsgudstjenesten
i ”Præstens Skov” i Øsløs i august i år

Alterbordet og korset er skåret ud af to menighedsrådsmedlemmer Knud Lynge
og Knud Jørgen Kristoffersen, ligesom de har ryddet pladsen, så menigheden
kan sidde på medbragte stole og nyde både gudstjenesten og kaffen bagefter.
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Når året går på hæld
– et tilbageblik
Som mange mennesker gør, når året går på hæld, gør vi også i menighedsrådet
status. Det kirkeår, der snart rinder ud, var vores første år i det i 2008 nyvalgte
menighedsråd.
Det har på mange måder været et turbulent år, men jeg synes, vi har haft et godt
og konstruktivt samarbejde om de opgaver, vi er blevet stillet overfor.
Vi har i samarbejde med efterløns- og pensionistforeningen haft folk på kursus
i 1. Hjælp. Der er udført forskellige nødvendige renoveringsopgaver på vore kirkegårde, ligesom der er indrettet en hyggelig plads i Præstens skov i Øsløs, hvor
der i august blev afholdt frilufts gudstjeneste. Der har været afholdt spaghetti- og
sandwichgudstjenester i vore kirker. Vesløs kirke har fået ny alterdug. Der bliver
arbejdet ihærdigt på en ny hjemmeside, og renovering af velfærdsbygningerne i
Arup og Vesløs er på tegnebrættet, ligesom køkkenet i præstegården skal renoveres.
Mange opgaver har vi nået og mange nye opgaver venter. Der bliver som så
mange andre steder i vores samfund også snakket strukturændringer indenfor kirkesognene, og der er nye overenskomster for kirkens ansatte på vej.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle for godt samarbejde i det forløbne år.
Tak til kirkernes trofaste menighed og til alle, som har gjort en frivillig indsats i
kirkelivet.
Bente Pilgaard, Formand for pastoratsrådet

FORSIDEBILLEDET- er et kalkmaleri fra domkirken i den norditalienske
by Vincenza. En smuk og enkel fremstilling af Jomfru Maria med barnet.
Biledet er taget af Viggo Olsen i sommeren 2009.
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Konfirmandernes side
Nedenstående konfirmandbønner er blevet udvalgt
af konfirmandholdet selv som de tre bedste bønner,
holdet skrev.
Gud, først vil jeg sige, at jeg er glad for at du elsker
mig og min familie, som vi er. Tak for at du har
givet mig kærlighed og liv. Jeg vil bede for at mig
og min familie får et godt og dejligt liv. Lige nu er
jeg vred over de mennesker, der ikke elsker sig selv,
som de er. Men jeg er glad for at jeg er, som jeg er ,
og at du er, som du er. Hjælp mig til elske og forstå
alle, som du elsker mig.
Til sidst vil jeg sige tak for alt, Gud.
Tak for at jeg lever det liv, som jeg gør, og for at jeg har de venner, jeg har. Hjælp
mig til at forstå hvordan kærlighed hænger sammen med virkeligheden og hvordan man kan tro og håbe på noget, der aldrig vil ske.
Jeg vil bede for livet og alle gode øjeblikke. Jeg vil bede for at min kat bliver rask.
Hjælp mig til at acceptere ting, der ikke kan ændres. Tak. Amen.

Men jeg synes også at følgende bøn skal offentliggøres her – skrevet af en af
konfirmanderne. Den er både humoristisk og alvorlig, - og den kobler kendskab
og viden til kristendommens forhistorie sammen med nutiden på en overraskende
måde!!

Kære Gud.
Hjælp mig mod havregrød
om morgenen,
som du hjalp jøderne
mod Ægypterne.
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Gudstjenester:
Søndag den 6. dec.

Søndag den 10.januar

2.s.i advent Matt.25,1-13

1.s.e.h.3 k Mark.10,13-16

Arup kl. 10.30

Vesløs kl. 9.00 v/A.Hørving

Søndag den 13. dec.

Søndag den 17. januar

3. sd i advent Luk.1,67-80

2.s.e.h.3k Joh. 4,5-26

Øsløs kl. 9.00 v/A.Hørving

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 20. dec.

Søndag den 24. januar

4.sd.i advent Joh.3,25-36

Sidste sd.e.h.3k

Vesløs kl. 10.30

Vesløs kl. 10.30

Juleaften den 24. dec.

Onsdag den 27. januar
Arup kl. 19.00 Stillegudstj.

Luk.2,1-14

Vesløs kl. 14.00
Øsløs kl.15.15
Arup kl. 16.30
Juledag den 25. dec.
Joh. 1,1-14

Søndag den 31. januar
Septuagesima Matt. 25,14-30

Øsløs kl. 9.00
Arup kl.10.30

Øsløs kl. 10.30
Vesløs kl. 19.30

Lørdag den 6. februar
Øsløs kl.10.00 Børne/bedsteforældre

Anden juledag den 26. dec.

Søndag den 7. februar

Matt. 10,32-42

Seksagesima Mark. 4,26-32

Arup kl. 10.30

Øsløs kl. 10.30

Julesøndag den 27. dec.

Søndag den 14. februar

Matt. 2,13-23

Fastelavn Luk.18,31-43

Øsløs kl. 10.30

Vesløs kl. 10.30

Nytårsdag den 1. januar

Søndag den 21. februar

Matt. 6,5-13

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

Vesløs kl. 11.00

Vesløs kl. 9.00

Søndag den 3. januar

Søndag den 28. februar

Helligtrekongers sd.Joh.8,12-20

Arup kl.10.30
Tirsdag den 5. januar
Helligtrekongersaften

Øsløs kl. 19.00

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

Arup kl. 10.30 v/A.Hørving
Babysalmesang
den 3. og 10. december – se side 3.

