Kirkebladet

Nr. 1 - 22. årg. · December 2011 - Januar - Februar 2012
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: 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: Lone Kjeldtoft, Arupvej 27,7742 Vesløs Tlf. 97 99 35 34
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 2011-2012
Strikkeklubben er startet op i konfirmandstue og de strikker ivrigt vanter, huer, strømper m.v. til blandt andet Perlen, som sender det videre. Ind imellem drikker vi kaffe,
synger lidt og ellers går snakken på kryds og tværs.
Har man lyst til at være med, er det bare at møde op
tirsdage kl. 13.30
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

•
Samtaleaftener m.m. i Konfirmandstuen
Torsdag den 2. februar:
Sognepræst Finn Feilan fortæller om pilgrimsvandringer og en rejse til Iona.
Onsdag den 7. marts:
Vi afslutter vinterens samtaleaftener.
Begge aftener kl. 19.00.
Jeg sørger for kaffen og I medbringer selv brød.

•
Foredragsaften i Hannæs-hallen
Torsdag den 19. januar kl. 19.30:
Vi skal høre foredraget:”Skæve eksistenser og finurlige vinkler rundt om Skurbyen” ved korshærsleder Finn Christiansen, Aalborg.
Alle er meget velkommen til en spændende og vedkommende aften.
Husk 40,00 kr. til kaffen.
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Spaghetti-gudstjeneste
den 12. januar kl. 17.00
i Vesløs Kirke

Efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært
ved en spaghetti-middag
på Vesløs Kro.
Man køber selv drikkeva
rer og evt. kaffe bagefter
.
Tilmelding til
Lone Olsen, tlf. 97 99 30
45 eller
på mail LO@km.dk sen
est den 6. januar.

Nyt billedtæppe og udstilling
Den 20. januar afsløres tæppet, der illustrerer Øsløs, Vesløs og Arup sogne.
Det skal hænge i Hannæs-hallens mødelokale. Vi starter kl. 14.00.
Billedtæppet er det sidste af 6 tæpper.
Samme dag samt dagen efter (den 21. januar) udstilles alle tæpperne.
Billedtæppet til Hannæs-hallen er syet af Laura, Kirstine, Inger Lise, Anne Marie,
Karen, Stinne, Bodil, Laura, Lillian og Edith.
Anette Skammelsen har monteret.
Udstillingen starter kl. 14.00, hvor der er kaffe på kanden.
PS. I øjeblikket strikker vi strømper,
vanter og huer, og der er plads til flere,
hvis du har lyst. Hver tirsdag i
konfirmandstuen kl. 13.30.
Edith Lynge.
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Menighedsmøde, Øsløs forsamlingshus
søndag den 9. oktober 2011
Der var 29 deltagere i mødet.
Næstformanden, Knud Lynge, bød velkommen. På grund af sygdom havde menighedsrådets formand, Bente Pilgaard, ikke mulighed for at deltage i mødet.
Efter kaffen omtalte Knud Lynge en lang række af de opgaver, som rådet har
arbejdet med i det forløbne år. Der er en økonomisk ramme på 2,9 millioner til
rådighed. Se nærmere på pastoratets hjemmeside.
Afslutningsvis omtalte Knud Lynge planerne om ny konfirmandstue, kombineret
med mødelokale, garderobe og køkkenfaciliteter. Udgifterne kunne eventuelt delvis finansieres ved salg af præstegårdsjorden i Øsløs.
Knud Lynge opfordrede alle til at følge med i de forskellige aktiviteter ved at læse
kirkernes hjemmeside.
Herefter var der mulighed for at kommentere beretningen. Der blev fra en mødedeltager udtrykt betænkelighed ved at sælge jorden. Menighedsrådet blev opfordret til at forsøge andre muligheder først.
Herefter fik sognepræst Lone Olsen ordet. Hun gav udtryk for glæde og tilfredshed ved at være præst på Sydhannæs. Endvidere gjorde hun opmærksom på det
kommende menighedsrådsvalg i 2012. Alle blev opfordret til at overveje emner
til det kommende råd. Der skal arbejdes for, at flere unge kommer i kirkerne. Det
er et tema, som man arbejder med i hele stiftet. Hun stillede forslag om oprettelse af et ”ungdomsmenighedsråd” som kunne stå for at planlægge en eller flere
ungdomsgudstjenester. Børn/bedsteforældregudstjenesterne fortsætter. Det er et
initiativ, som man er glade for. Var det en ide med korte fyraftensgudstjenester
eller måske salmesangsgudstjenester? Afslutningsvis gjorde Lone opmærksom på
samtaleaftenerne i præstegården. Hun opfordrede alle interesserede til at møde op.
Der er stadig plads til flere.
Knud Lynge afsluttede mødet og takkede de fremmødte.
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Tømmerby-Lild pastorat skal ved årsskiftet tage afsked med deres præst gennem
mange år, Poul Farsinsen. Indtil der kommer en ny præst i pastoratet skal sognepræsten i Østerild, Asger Hørving, og jeg dele arbejdsopgaverne mellem os. Det
får lidt betydning for vores gudstjenesteliste i månederne januar og februar.
Vi håber for menighederne i Tømmerby-Lild pastorat, at de hurtigt kan få en ny
præst til deres sogne.
Lone Olsen

•
Forsidebilledet af Jomfru Maria og det nyfødte Jesus-barn i krybben i Betlehem
er fra en af de utrolig smukke glasmosaikker i Canterbury Cathedral i Sydengland.
Vi besøgte den meget store kirke i sommer og fik derved et godt indtryk af Englands historie i den periode, hvor Henrik den 8. var konge. Denne konge ville ikke
underlægge sig paven i Rom og forfulgte alle rettroende katolikker og klostre i
landet med hård hånd – foruden de af sine mange koner, han huggede hovedet
af!
Canterbury er en meget gammel og meget hyggelig by – bestemt værd af besøge.

•
Grandækning 2011
Vi må desværre meddele at vores leverandører ikke kan levere fyrtoppe, der egner
sig til kirkegårdene i år.
Derfor vil der på Øsløs, Vesløs og Arup kirkegårde i år ikke blive sat fyrtoppe ved
grandækning 2011.
Vi håber at gravstedsindehaverne og øvrige vil have forståelse herfor.
Graverne og menighedsrådet
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Konfirmanderne
Konfirmanderne har skrevet nedenstående bønner.
Alle på holdet skrev hver en bøn og derpå stemte konfirmanderne selv på
disse tre som værende de bedste.
Kære Gud
Jeg ved jeg har gjort mange forkerte ting. Jeg håber du kan tilgive mig nu og i
fremtiden. Jeg vil gerne have lov til at takke for alt jeg har, og alt det, der venter
mig i fremtiden.

•
Kære Gud.
Tak for at min familie og jeg er raske og får mad på bordet hver dag. Jeg takker
for alle de gode oplevelser, jeg har været på med min familie. Jeg vil bede for at
alle krige i verden stopper, og at sult og hungersnød bliver udryddet. Jeg er glad
for og takker af hele mit hjerte for at Danmark, det lille land jeg bor i, ikke er i
krig eller er præget af sult og hungersnød. En stor sorg ramte min familie og mig,
da et familiemedlem afgik ved døden. Og det er stadig underligt, at døden kom
så tæt på. Men jeg er glad for at jeg har min familie så tæt på og jeg vil ikke bytte
for en milliard kroner!
Amen.

•
Kære Gud.
Hvorfor er det altid så svært at forstå meningen med livet, for tit synes man, at
livet er et helvede. Man glemmer den gave man har fået af dig. Gaven man har
fået ved sin fødsel.
Det med at komme til at opleve livet, både negativt og positivt. For livet er jo en
gave fra dig. Men tit er der mange svære valg i livet. Man ved ikke hvad der er
rigtigt eller forkert, men jeg ved, at du altid vil være der til at hjælpe mig med at
træffe de rigtige valg. TAK.
Amen
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Gudstjenester:
Søndag den 4. december
2.sd.i advent Matt. 25,1-13

Øsløs kl. 9.00 v/ A. Hørving
Søndag den 11. december
3.sd.i advent Luk. 1,67-80

Torsdag den 12. januar
Vesløs kl. 17.00
Spaghettigudstj.
Middagen serveres på Vesløs kro
se Kirkebladet side 4.

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 15. januar

Søndag den 18. december

Arup kl. 9.00

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

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

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 22. januar

Juleaften den 24. december

Arup kl. 10.30

Luk. 2,1-14

3.s.e.h.3.k. Luk. 17,5-10

Øsløs kl. 14.00
Arup kl. 15.15
Vesløs kl. 16.30

Søndag den 29. januar

Juledag den 25. december

Søndag den 5. februar

Joh. 1,1-14

Sidste sd.e.h.3.k. Joh. 12,23-33

Øsløs kl. 10.30
Septuagesima Matt. 25,14-30

Øsløs kl. 10.30
Vesløs kl. 19.30

Vesløs kl. 14.00 v/ A. Hørving

Anden juledag den 26. december

Seksagesima Mark. 4,26-32

Matt. 10,32-42

Arup kl. 10.30
Nytårsdag den 1. januar
Matt. 6,5-13

Øsløs kl. 11.00
Søndag den 8. januar
1.sd.e.h.3.k. Mark.10,13-16

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 12. februar
Øsløs kl. 9.00
Søndag den 19. februar
Fastelavn Luk. 18,31-43

Arup kl. 10.30 v/ A. Hørving
Søndag den 26. februar
1.s.i.fasten Luk. 22,24-32

Vesløs kl. 10.30

