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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: Dan Holm Kristensen, Aalborgvej 191, 7742 Vesløs
tlf. 23 32 87 65, e-mail: d.h.kristensen@gmail.com
Graver Vesløs: Anders Peter Ravn Jensen, Vesløs Mark 13, tlf. 20 32 35 84
Graver Arup: Jane Lakmann Nielsen, Arupvej 26, 7742 Vesløs,
tlf. 97 99 35 72 eller 22 61 90 54
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.øsløskirke.dk
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Friluftsgudstjeneste i Øsløs Skov
(ved siden af campingpladsen - følg skiltene)

den 22. august kl. 14.00.
Bagefter drikker vi vores medbragte kaffe sammen.
Så husk kaffe, en stol/tæppe og
evt. en paraply (til at skygge for solen!)
For i år satser vi på godt vejr.

Menighedsmøde den 29. august i Arup beboerhus.
Efter gudstjeneste i Arup Kirke kl. 14.00 tager vi hen i beboerhuset og drikker
kaffe, hvorefter menighedsrådet vil redegøre for deres arbejde i menighedsrådet.
Hvad er der i støbeskeen og hvad er der allerede opnået? Rig mulighed for at
stille spørgsmål og debattere kirkens liv og vækst her hos os i Øsløs-Vesløs-Arup
sogne.
Vel mødt til alle.

Nyt fra Arup kirke
Så fik vi endelig det sidste af vores altertavle tilbage fra konservatoren, og hvor
er den blevet flot. Konservator Nedergård fra Aalborg har anbefalet os at få lavet
en bedre indirekte belysning, så altertavlen kan komme til sin ret – så her er igen
en opgave til menighedsrådet. Vi har endvidere fået fældet vores gamle træer
ved nordsiden af diget. De var desværre meget rådne og derfor til fare for både
gravsteder og dige. Heldigvis har provstiet bevilget os nogle nye træer, som vi
har plantet med større afstand. Det giver meget bedre lys og luft på nordsiden af
kirkegården.
Vi skal også her i foråret have repareret stendiget mod syd, som desværre skrider nogle steder. Efter en fin aftale med Lars Frandsen, må vi køre på hans mark
med entreprenørmaskinerne, så det kan laves på ydersiden af kirkegården.
Dette arbejde udføres af digebygger Finn Hvidbjerg, som reparerede norddiget
i 2009.
Knud Lynge, kirkeværge Arup
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Ny biskop i Aalborg stift
Som det vil være de fleste bekendt, er der blevet valgt ny biskop i Aalborg stift.
Søren Lodberg Hvas, der har været biskop siden 1991, går på pension, og den nye
biskop, Henning Toft Bro, blev bispeviet i Budolfi Kirke i Aalborg den 9. maj.
Det har været spændende at følge valgkampen, der gik i gang for ca. 1 år siden,
og vi har i vores menighedsråd fra starten støttet Henning Toft Bro og hans kandidatur. Det er derfor en stor glæde, at valget er faldet på ham, og med håbet om et
godt og frugtbart samarbejde ønsker vi ham og hans familie alt det bedste i deres
nye tilværelse og det nye job
Bente Pilgaard, formand

Lidt til smilebåndet:
”Præster skal være med til fødsel
og dåb og konspiration”
(Christoffer 8 år)

” Præsten klæder sig ofte i Adams
pragt. Han læser Bibelen og
synger Ære være Gud i øjet”
(Kristine 9 år)
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Koncerter
Tirsdag den 10. august
kl. 19.30 i Øsløs Kirke
Koncert ved et kor
fra Hvide-Rusland.
Programmet vil være af
ca. 5. kvarters varighed og
består fortrinsvis af russiske
og hviderussiske folkesange.
Alle er velkomne
– og der er er gratis entre.
På billedet ses Irina Novosadova, Valeri Klucenia og Vladimir Novosadau.
Alle underviser i musik/sang.

Musik i Han Herred
den 31. august
kl. 19.30 i Arup Kirke
Koncert ved Claes Clem trio.
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Foredrag og studiekreds efterår/vinter
Den kommende efterårs-og vintersæson vil byde på to foredrag i Hannæs-hallen
foruden vores traditionsrige adventsmøde.
Det gør vi for at give plads til en slags studiekreds i konfirmandstuen i september, oktober, januar og februar måned.
Studiekredsen vil blive meget deltagerstyret, - dvs. de emner inden for kristendom og vort moderne liv, der måtte dukke op – dem tager vi fat på.
I foråret var det f.eks. vielsen af homoseksuelle og om der er andre veje end
gennem Jesus Kristus til Gud, som teologerne diskuterede rødglødende i dagens
aviser. Også eutanasi (medlidenhedsdrab) har været og er fortsat eet af de meget
omdiskuterede emner. Der kan dukke andre og flere svære spørgsmål op – et stort
tema er f.eks. hvordan vi kan forene vores kristne tro med vort daglige livs gøren
og laden.
Studiekredsene vil forme sig således at jeg ( eller en anden) kommer med et kort
oplæg - evt. viser en filmstump eller læser et lille stykke litteratur, hvorefter vi
sammen – ”bevæbnet” med Ny Testamente, giver os i kast med samtalen.
Undervejs drikker vi kaffe, som står parat i konfirmandstuen – medbring selv
brød til den første aften.
Se datoerne for denne studiekreds i næste udgave af Kirkebladet.
Lone Olsen, sognepræst

Guds ord det er vort arvegods
det skal vort afkoms være;
Gud, giv os i vor grav den ros,
vi holdt det højt i ære!
Det er vor hjælp i nød,
vor trøst i liv og død;
oh Gud, ihvor det går,
lad dog, mens verden står,
det i vor æt nedarves!
( N.F.S.Grundtvig 1817)
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Konfirmandundervisningen
starter op i uge 34. Børnene får brev med
hjem i begyndelsen af skoleåret ang. indskrivningen til konfirmandundervisningen.

Minikonfirmanderne
starter op i uge 37. Børnene får brev med
hjem i slutningen af august ang. dag og tidspunkt.

Forsidebilledet
Forsidebilledet er detaljer fra det forsidebillede, der blev bragt i sidste udgave af
Kirkebladet.
Det er nederst Jomfru Marias hænder, - hænder, der i afmagt har lukket sig om
sig selv ved synet af Jesus Kristus på korset, og øverst er det Maria Magdalenas
hænder, der er foldet som i bøn – i en anråbelse til Herren om dog at standse al
denne lidelse og smerte. De to par hænder udtrykker fantastisk meget – Jomfru
Marias hænder nærmest hvisker ”åh Herre Gud da – hvad skal vi dog stille op?”
mens Maria Magdalenas hænder stadig har et kraftfuldt, handlende udtryk. Billedet stammer fra den i sidste nummer omtalte Isenheimer-altertavle i Colmar.

Sydamerne
holder netop nu en velfortjent
sommerferiepause, men starter
flittigt og hyggeligt op igen
den 7. sept. kl. 13.30
i konfirmandstuen.
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Gudstjenester:
Søndag den 6. juni

Søndag den 1. august

1.s.e.trin Luk.12,13-21

9.sd.e.trin Luk. 12,32-48

Vesløs kl. 9.00
Arup kl.10.30

Vesløs kl. 10.30 v/ A.Hørving
Søndag den 8. august

Lørdag den 12. juni
Arup kl. 10.00
Bedsteforældre/børnebørn

10.sd.e.trin Matt. 11,16-24

Søndag den 13. juni

11.sd.e.trin Luk. 7,36-50

Arup kl. 9.00 v/ A.Hørving
Søndag den 15. august

Øsløs kl. 10.30

Øsløs kl. 9.00
Vesløs kl. 10.30

Søndag den 20. juni

Søndag den 22. august

2.sd..e.trin Luk.14,25-35

3.sd.e.trin Luk.15,11-32

Vesløs kl. 10.30
Søndag den 27. juni

12. sd.e.trin Matt. 12,31-42

kl. 14.00 Friluftsgudstj. i Øsløs Skov.
Medbring kaffe, stol/tæppe.

4.sd.e trin Matt. 5,43-48

Søndag den 29.august

Vesløs kl. 15.30 v/ A. Hørving.
Våbenhuskaffe

13.sd.e.trin Matt. 20,20-28

Søndag den 4. juli

Arup kl. 14.00
- derefter kaffe og menighedsmøde
i Arup beboerhus.

5.sd.e.trin Matt. 16,13-26

Arup kl. 10.30
Søndag den 11. juli
6.sd.e.trin Matt. 19,16-26

Øsløs kl. 10.30
Søndag den 18. juli
7.s.e.trin Matt. 10,24-31

Vesløs kl. 9.00
Søndag den 25.juli
8.sd.e.trin Matt. 7,22-29

Øsløs kl. 15.30 v/ Finn Feilan.
Våbenhuskaffe

Sognepræsten holder sommerferie
i ugerne 29, 30 og 31.
I uge 29 rettes al henvendelse til
sognepræst Finn Feilan,
tlf. 97 96 00 47,
i ugerne 30 og 31 til
sognepræst Asger Hørving,
tlf. 97 99 50 10.
Sognepræsten er endvidere på kursus
i perioden 30. aug. - 4. sept.
Henvendelse i disse dage til
Asger Hørving, tlf. 97 99 50 10

