Kirkebladet

Nr. 4 - 21. årg. · September - oktober - november 2011 · 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
Strikkeklubben starter op tirsdag den 6. sept. kl. 13.30
i konfirmandstuen
Vi vil 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

Samtaleaftener m.m. i konfirmandstuen

Vi vil igen prøve at lave samtaleaftener i konfirmandstuen.
Følgende aftener i løbet af efteråret og vinteren vil vi mødes:
Onsdag den 21. september
Mandag den 10. oktober
Torsdag den 2. februar
Onsdag den 7. marts
Alle aftener kl. 19.00.
Vi kan se fim, diskutere eller drøfte, hvad der brænder på for os, evt. spille et
kirkespil eller hvad vi nu bliver enige om, er vigtige kirkelige, etiske, kristne
spørgsmål for os og for tidsepoken, vi lever i.
Jeg sørger for kaffen og I medbringer selv brød.

Sognepræsten afholder efterårsferie i uge 43 (fra den 24.-30. oktober).
Al henvendelse i denne uge rettes til sognepræst Asger Hørving tlf. 97 99 50 10.
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Adventsmøde

torsdag den 24. november
i Øsløs forsamlingshus kl. 19.30.
I år afholder vi vort adventsmøde i
Øsløs forsamlingshus og foredragsholderen
er forfatteren Bjarne Nielsen Brovst,
der bl.a. vil fortælle om sin barndoms jul i Brovst.
Vi skal også høre og se Luciaoptog og naturligvis synge
nogle af julens sange og salmer.
Velkommen til alle.

Julekoncert

i Tømmerby kirke

med Fjerritslev Bykor
Torsdag den 1. december kl. 19.30.
Denne aften er arrangeret i et samarbejde mellem
menighedsrådene i Østerild-Hunstrup-Hjardemål
Tømmerby-Lild og Øsløs-Vesløs-Arup

æs-hallen
Foredragsaften i Hann
.
Torsdag den 19. januar

2012 kl. 19.30

Vi skal høre foredraget:
Skurbyen”
urlige vinkler rundt om
”Skæve eksistenser og fin
rg.
lbo
Aa
Christiansen,
ved korshærsleder Finn
ende aften.
mm
ko
til en spændende og ved
Alle er meget velkommen
.
Husk 40,00 kr. til kaffen
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Konfirmationsdatoer fra 2014
Efter skoleomlægningerne i Thisted Kommune bliver det umuligt at fastholde konfirmationsdagene de to første søndage efter påske. Vi fastholder
disse konfirmationssøndage til og med 2013 – herefter må vi tilpasse os
både skolestrukturen og vore nabopastorater
i henholdsvis Østerild-Hunstrup-Hjardemål
og Tømmerby-Lild.
Så i 2012 og 2013 vil der være konfirmation
her hos os de to første søndage efter påske.
I 2014 vil der komme nye konfirmationsdatoer.
Disse kan tidligst meldes ud i efteråret 2012.
Lone Olsen

Skiftedag ved Arup Kirke
Den 1. august 2011 har menighedsrådet ansat Lone Kjeldtoft som ny graver ved
Arup kirke. Hun afløser Jane Lakmann Nielsen, som efter 12 års ansættelse, hvor
hun har været kirken en meget dygtig, loyal og velkvalificeret medarbejder, har
valgt at søge nye udfordringer.
Lone Kjeldtoft skal herefter sammen med Dan Holm Kristensen (Øsløs kirke) og
Anders Peter Ravn Jensen (Vesløs kirke) forestå den fremtidige vedligeholdelse
af kirkerne og kirkegårdene her i vore tre sogne.
Samtidig kan vi meddele, at vi nu har fastansat Viggo Olsen som organist. Viggo
er et kendt ansigt i kirken, idet han i lang tid har vikarieret som organist.
Vi byder velkommen til Lone Kjeldtoft og Viggo Olsen og håber på et godt samarbejde i årene fremover.
Bente Pilgaard, formand
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Samarbejde på tværs af pastoratsgrænser
I efteråret 2010 arrangerede Nordthy Distriktsforening i samarbejde
med Landsforeningen af Menighedsråd en møderække for alle ansatte og alle menighedsrådsmedlemmer ved kirkerne i Thisted provsti med det formål, at få dannet et grundlag for samarbejde på tværs
af sognegrænserne.
   Der blev lavet grupper af sogne med geografisk naboskab, og det
betød for vores vedkommende et samarbejde med Tømmerby-Lild
og Østerild-Hunstrup-Hjardemål pastorater. Endnu er der ikke kommet de store resultater, men vi har været sammen og har erkendt, at
samarbejde vil være en nødvendighed for alle grupper af ansatte/
menighedsråd i fremtiden (Vi er jo Udkantsdanmark og i løbet af få
år vil vi mangle både præster, kirkesangere, organister, gravere og
menighedsrådsmedlemmer).
Det første konkrete resultat af udvalgsarbejdet i de tre pastorater er,
at vi i fællesskab har stablet to arrangementer på benene:
   - det første bliver en koncert i Tømmerby kirke
den 1. dec. med Fjerritslev Bykor.
   - andet arrangement bliver til foråret,
hvor der vil blive et møde/foredrag om det at miste, om sorg.
De endelige aftaler er endnu ikke helt på plads, men der vil komme
nærmere information om tid og sted senere.
Det vigtigste er, at vi er kommet i gang og har viljen til at nytænke
og samarbejde.
Ellen Margrethe

Forsidebilledet er et vægmaleri på en husgavl i Oberammergau i Sydtyskland.
Viggo har taget billedet på en ferierejse til Sydtyskland og Norditalien, som vi
foretog for et par år siden.
Lone Olsen
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Babysalmesang
Vi gentager succesen med 8 gange babysalmesang.
Det bliver i alt 8 torsdage i efteråret,
4 gange i Østerild Kirke og 4 gange i Vesløs Kirke.
Babysalmesangen afholdes med organist Annette
Bech Pedersen, sammen med præsterne i Østerild og Vesløs og hjælpere fra
menighedsrådene/menigheden. Vi skiftes til at være i henholdsvis Østerild og
Vesløs kirke – i ugerne 40-48 (undtagen uge 42)
De otte torsdage fordeler sig således:
   Østerild Kirke kl. 10.30: 6/10 - 27/10 - 10/11 - 24/11
   Vesløs Kirke kl. 10.30: 13/10 - 3/11 - 17/11 - 1/12
Max. 12. deltagere i alderen 3-9 mdr. (med én forældre naturligvis).
Man medbringer et vattæppe/tykt tæppe til barnet.
Tilmelding til sognepræst Lone Olsen, tlf. 97 99 30 45
eller email: LO@km.dk
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Gudstjenester:
Søndag den 4. sept.

Søndag den 23. okt.

Vesløs kl.9.00 v/A.Hørving

Arup kl. 10.30

11.s.e.trin luk.18,9-14

18.s.e.trin Matt. 22,34-46

Høstgudstj. den 11. sept.

Søndag den 30. okt.

Arup kl. 10.30

Øsløs kl. 9.00 v/A.Hørving

12.s.e.trin Mark. 7,31-37

19.s.e.trin Mark. 2,1-12

Høstgudstj. den 18. sept.

Søndag den 6. nov.

Øsløs kl. 10.30

Øsløs kl. 10.30

13.s.e.trin Luk. 10,23-37

Alle helgens dag Matt. 5,1-12

Høstgudstj. den 25. sept.

Søndag 13. nov.

Vesløs kl. 10.30

Vesløs kl. 10.30

14.s.e.trin Luk. 17,11-19

21. sd.e.trin Joh. 4,46-53

Lørdag den 1. okt.

Mandag den 14. nov.

Vesløs kl. 10.00

Øsløs kl. 19.00

Børne/bedsteforældregustj.

Stillegudstjeneste

Søndag den 2. okt.

Søndag den 20. nov.

Øsløs kl. 9.00
Arup kl. 10.30

Arup kl. 9.00 v/A.Hørving

15. sd.e.trin Matt. 6,24-34

Søndag den 9. okt.

16.sd.e.trin Luk.7,11-17

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 16. okt.

17. s.e.trin Luk. 14,1-11

Vesløs kl. 10.30

sidste sd. i kirkeåret Matt. 25,31-46

Søndag den 27. nov.

1.s.i advent Luk.4,16-30

Arup kl. 10.30 - Minikonfirmander
medvirker.

