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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 80/61 72 03 49
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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Arrangementer
Sydamerne – og en ny strikkeklub
Billedtæppet, som illustrerer vore tre sogne, er
næsten færdigt.
Det skal hænge i Hannæs-Hallen og er foreløbig
det sidste i en samling af i alt 6 tæpper, som alle
vil blive udstillet til efteråret i konfirmandstuen.
Nu holder vi sommerferie og starter igen ca. 1. september, hvor vi vil mødes hver
tirsdag eftermiddag kl. 13.30 og strikke vanter, huer, strømper m.v. til blandt andet
Perlen, som sender det videre.
Vi glæder os til at se nogle nye strikkedamer. Er der nogen, der har garnrester eller
slidte trøjer ,vil vi gerne modtage det. Jeg kører gerne efter garnet eller aflever det
hos mig eller i Præstegården.
Edith Lynge.

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
den 13. juni kl. 11.00 ved Nors Sø
I år indbyder vi til en anderledes gudstjeneste for børn og voksne med dejlig fællessang, musikalske indslag, læsninger og arbejdende kunstnere, som lader sig
inspirere af musikken, ordene og naturen.
Medbring tæppe eller klapstol og evt. en paraply til at skåne for solen!
Medbring også kaffekurv og madpakke, vi finder et hyggeligt sted at spise frokost
sammen på hjemvejen.
Fælles busafgang fra Brugsen i Vesløs kl. 10.00
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RT
MUSIK I HANHERRED - KONCE
august kl. 19.30
i Øsløs Kirke torsdag den 25.
isk harpe
med Lars Kristensen på violin og kelt
leharpe
og den dobbelte verdensmester i nøg
e.
Peter ”Puma” Hedlund på nøgleharp
irske slow airs
Programmet består af svenske låtar,
arpe.
samt solostykker for violin og nøgleh
til alle.
Gratis entre - og velkommen

Friluftsgudstjeneste Øsløs Skov
den 28. august kl. 14.00.
Vi håber på godt vejr, - så tag kaffe
kurven og en stol/ et tæppe med.
Der vil være skilte ved vejen så man
kan finde ind til den af menighedsrådet
ryddede plads i ”præstens skov” – som
det kaldes.
Herfra skal lyde en stor opfordring til, at
de kommende konfirmander kommer til
den sommergudstjeneste i det fri.

Konfirmandundervisningen starter tirsdag den 30. august.
Der vil være indskrivningsmøde mandag den 29. august i konfirmandstuen.
Klassen får brev herom ugen før. Se iøvrigt ovenfor.
Minikonfirmanderne starter i september – også her får klassen brev med hjem
ang. tidspunkt.
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At stå på hinandens skuldre
Der var en gammel mand som engang fortalte følgende:
Når jeg ser et tog komme kørende hen ad jernbanesporet, kan jeg
somme tider undre mig. Jeg undersøgte nemlig engang, hvorfor
nu et jernbanespor har netop den bredde, som det har, og så fik
jeg at vide, at et sådant spor er nøjagtig så bredt, som afstanden
var på hjulene på en romersk stridsvogn. Så når jeg ser et tog
komme tordnende hen ad jernbanelinjen, kan jeg se sammenhængen tilbage gennem århundrederne til den romerske stridsvogn og
føle, at vi står på alle vore forfædres skuldre. Det gør mig egentlig tryg.
Og så sagde han:
Når jeg spiser min havregrød om morgenen, kan jeg somme tider falde i staver og prøve at følge havregrøden tilbage til den var
korn på marken – og så ser jeg igen en lang, lang linje af andre
mennesker, som jeg er afhængig af. Det gør mig egentlig tryg.
Og så sagde han:
Hver gang jeg ser et lille barn blive døbt, så føler jeg det på
samme måde. Der har de stået ned gennem århundrederne – helt
tilbage til den allerførste kirke og menighed og døbt, fordi Jesus
havde sagt, at man skulle døbe i hans navn. Det er ikke noget,
jeg har fundet på, eller nogle andre fra min tid har fundet på, men
sådan har man gennem 2000 år vidst, at Gud siger ja til et menneske.
Det gør mig meget, meget tryg.
Denne lille beretning er skrevet af Helge Lundblad og er en glimrende fortolkning af hvad dåben betyder for et menneske.
Lone Olsen
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Afsked med Jane Lakmann
– graver ved Arup kirke
For snart 3 måneder siden modtog vi i menighedsrådet Janes opsigelse.
Jane har været ansat som graver ved Arup kirke i næsten 12 år. Hun tiltrådte
nærmere bestemt den 1. september 1999, så det har været en lang periode, og Jane
har sat sig sine spor i både kirken og på kirkegården. Samtidig har hun været den
drivende kraft med sit altid store overblik omkring det administrative arbejde i
forbindelse med koordinering og planlægning af gravernes arbejde og afløsning
samt ferie og fridage ved vore 3 kirker på Hannæs. Endvidere har Jane i flere
omgange været med i menighedsrådsarbejdet, herunder som formand ved henholdsvis Arup kirke og det senere pastoratsråd på Hannæs.
Derfor skal der også herfra menighedsrådet lyde en stor tak til dig, Jane. Tak
for samarbejdet gennem årene. Tak for både din store flid og det store arbejde og
engagement, du har lagt ved vore 3 kirker og ikke mindst ved Arup kirke. Tak for
din indsats i tiden, der er gået, og vi ønsker dig sammen med din familie held og
lykke fremover.
Menighedsråd og ansatte ved Øsløs-Vesløs-Arup kirker
Bente Pilgaard
formand
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Forsidebilledet
er en kopi af et keltisk kors, som jeg købte engang vi var i England. Kristendommen kom jo væsentligt tidligere til de britiske øer end den kom til Danmark – og
som det ses af ornamenteringen rundt om korsaftegningen, minder det faktisk om
vikingetidens udsmykninger.

Sognepræsten holder
sommerferie
i følgende perioder:

20.-27. juni samt 8.-22. august.
Al henvendelse i denne periode rettes til
sognepræst Asger Hørving tlf. 97 99 50 10

Langsomt og hurtigt
Herre! Vi har så travlt.
Vi mener tiden er knap, og vi skal nå så meget.
Vi kan ikke finde ro.
vi iler af sted, for vi vil ikke gå glip af noget,
og ubemærket svinder dagene bort mellem vore hænder.
Herre, befri os fra rastløshedens tyngende åg
Giv os tiden tilbage,
så vi igen får tid til et smil, et knus, et kys,
tid til at være sammen med dem, vi elsker,
og dem, der kalder på os, og har brug for os.
Gør os beredte til alt det, du vil med os.
Lad det ikke være for sent.
Amen.
(del af en bøn fra ”Bøn for livet”, Unitas 2005)
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Gudstjenester:
Kristi himmelfart 2. juni

Søndag den 17. juli

Arup kl. 10.30

Øsløs kl. 9.00
Vesløs kl. 10.30

Mark. 16,14-20

Søndag den 5. juni

6.sd.e.påske Joh. 15,26-16,4

Vesløs kl. 9.00

Pinsedag den 12. juni
Joh. 14,22-31

Øsløs kl. 10.30
Anden pinsedag den 13. juni
Fælles friluftsgudstj.
Nors Sø kl. 11.00
Søndag den 19. juni

Trinitatis søndag Joh. 3,1-15

Arup kl.9.00 v/A.Hørving
Søndag den 26. juni

1.s.e.trin Luk. 16,19-31

Vesløs kl. 10.30 v/A.Hørving
Lørdag den 2. juli

4.sd. e trin Luk. 6,36-42

Søndag den 24. juli
5.sd.e trin Luk.5,1-11

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 31. juli.

6.sd.e.trin Matt. 5,20-26

Arup kl. 10.30

Søndag den 7. august
7.sd.e.trinLuk. 19,1-10

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 14. august
8.sd.e.trin Matt. 7,15-21

Vesløs kl. 10.30 v/A.Hørving
Søndag den 21. august
9.sd.e trin Luk.16,1-9

Vesløs kl.9.00 v/A.Hørving

Børne/bedsteforældregudstj.

Søndag den 28. august

Søndag den 3. juli

Arup kl.9.00
Friluftsgudstj.
Øsløs Skov kl. 14.00

Arup kl. 10.00

2.sd. e.trin. Luk. 14,16-24

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 10. juli

3.sd.e trin Luk.15,1-10

Arup kl. 10.30

10.sd.e.trin Luk. 19,41-48

