Kirkebladet

Nr. 4 - 22. årg. · September - Oktober - November 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: Per B.Poulsen, Gl. Feggesundvej 46, tlf. 61 20 29 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: 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
Onsdag den 10. oktober kl. 19.30:
Provst Jens Munksgaard, Sydthy holder oplæg til debat med titlen:
”Folkekirken i dag og i morgen”
Mandag den 21. januar kl. 19.30:
Esben Oddershede, Nors fortæller om ”Barndom i 50erne, ungdom i 60erne
og landmand i 70erne – portræt af tre ti-år”.
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30:
Annelene og Gunnar Poulsen, Lemvig synger, spiller og fortæller under overskriften ”Menneskelivet og troen i ord og toner”.
Alle sogneaftner finder sted i Hannæs-hallen.
Alle er velkomne – husk blot 40,00 kr. til kaffen.

•
Goddag og farvel
Den 1. august 2011 startede Lone Kjeldtoft som graver ved Arup kirke, men har
nu her 1 år efter besluttet at forlade stillingen.
Vi har i menighedsrådet været glade for samarbejdet med Lone, men respekterer den beslutning, hun nu har taget om at vende tilbage til sit tidligere job som
laborant ved sygehuset i Thisted.
Fra menighedsrådets side vil vi gerne sige tak til Lone. Tak for arbejde og engagement ved vore tre kirker, herunder i særdeleshed ved Arup kirke, og vi ønsker
Lone og hendes familie held og lykke fremover. Samtidig byder vi velkommen
til Per Poulsen, der pr. 1. august 2012 er ansat som ny graver ved Arup kirke. Vi
håber på et godt samarbejde med Per, der herefter sammen med Dan og Anders
Peter skal forestå den fremtidige vedligeholdelse af kirkerne og kirkegårdene her
i vore 3 sogne.
Bente Pilgaard
formand
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Forsidebilledet
Forsidebilledet denne gang er fra kirken i Fatima i Portugal. Det er en mindeplade
for en af de hyrdebørn, der ifølge legenden havde visioner af og samtaler med
jomfru Maria. Kirken, som man kan se her på siden, er bygget det sted, hvor tre
børn, der arbejdede som hyrder og vogtede familiens dyr, fik 6 visioner af Jomfru
Maria i 1915. Den første fik de den 13. september – og derfor er det ofte denne
dato, at pilgrimme vælger at tage til Fatima.
En af pigerne, Lucia, levede som nonne indtil 2005 (hun blev næsten 98 år) og
forudså, med Jomfru Marias hjælp – iflg. hende selv– adskillige begivenheder,
bl.a. mordforsøget på den forrige pave.
Vi besøgte kirken og byen Fatima i silende regnvejr i slutningen af april måned.
Men selv på sådan en dag med silende heldagsregn, så vi yngre pilgrimme, der –
traditionen tro – kravlede på deres knæ over den store plads hen til kirkens trapper,
og på knæ op af trapperne. Kirken er smuk og indeni bemærkelsesværdig enkel
– og der hersker en ro og en helt særlig atmosfære i kirkens rum. Og det endda på
trods af mange turister og pilgrimme.
Billederne er taget af Viggo Olsen.
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Babysalmesang i efteråret
Alle babyer mellem 3.-9. måneder samt forældre
inviteres til babysalmesang i
Tømmerby kirke torsdage kl. 10.30-11.30.
Babysalmesangen ledes af Annette Boch Pedersen
sammen med præsterne.
Vi er gået sammen i Tømmerby-Lild, Østerild-Hunstrup
og Øsløs-Vesløs-Arup om dette arrangement.

Babysalmesangen begynder i uge 35 (torsdag den 30. august)
og slutter i uge 42 (torsdag den 18. oktober) - i alt 8 gange.

Vi tilbyder evt. fælles kørsel, hvis det skønnes nødvendigt.
Du kan stadig nå at være med, kontakt sognepræst Lone Olsen, tlf. 97 99 30 45/
lo@km.dk.

•
Valg til menighedsråd
Valg til et nyt menighedsråd finder sted den 13, november. Vi plejer at have
fredsvalg her hos os, men skal jo have fundet kandidater til rådet. Det gør vi ved
et fælles orienterings og opstillingsmøde på Vesløs kro mandag den 17. september kl. 19.00. Under mødet er menighedsrådet vært ved en kop kaffe og en rullepølsemad. Enhver som holder af vores folkekirke og som derfor gerne vil give
et nap med i den kommende 4-års periode opfordres hermed stærkt til at komme
til mødet.

Strikkedamerne
Strikkedamerne har holdt en velfortjent
sommerferie.
Strikkedamerne mødes igen og genoptager
deres flittige strikkeri den 4. september
kl. 13.30 i konfirmandstuen i Vesløs. Og
der er stadig plads til flere flittige hænder.
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Menighedsmøde
Det årlige menighedsmøde afholdes søndag den 23. september på Vesløs kro.
Efter gudstjenesten i Vesløs kirke søndag den 23. sept. kl. 13.30, er menighedsrådet vært ved en kop kaffe på Vesløs kro.
Efter kaffen finder det årlige menighedsmøde sted. Menighedsrådet orienterer om
det igangværende kirkelige arbejde og fremlæggelse af mål for de kommende år
Alle i sognene, der har lyst til at høre, hvad der sker i vore kirker, på kirkegårdene og i præstegården er hjertelig velkomne. I år vil vi også fortælle om
mulighederne i menighedsrådsarbejdet – der er valg til menighedsrådet for de
kommende fire år tirsdag den 13. november, så har du lyst til at gå ind i et spændende arbejde med udvikling af vore kirker og det menighedsliv, som knytter sig
hertil, er der ligeledes en god grund til at møde op til det årlige menighedsmøde.
Mon ikke spørgsmål som kirkelukninger og homovielser vil fylde i snakken omkring bordene. Alt det og meget mere er nogle af de store og vigtige emner, som
menighedsrådet arbejder med og beslutter.
Bente Pilgaard, menighedsrådsformand

TEOLOGISK VOKSENUNDERVISNING
Undervisning på 8 lørdage fra oktober til marts.
Der kræves ingen forkundskaber.
Sted: Aalborg Studenterkursus, Danmarksgade 11, 9000 Aalborg
Henvendelse: Program med alle relevante oplysninger kan rekvireres på følgende adresse:
Teologisk Voksenundervisning,
Thulebakken 1, 9000 Aalborg
Tlf. 98 18 80 88 / 96 34 19 21
Mail: lrb@km.dk
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Adventsmødet
Vores traditionsrige adventsmøde finder sted
torsdag den 22. november kl. 19.30 på Vesløs kro.
Vi skal se Lucia-optog, synge julens salmer og sange
og høre valgmenighedspræst, tidl. højskoleforstander Kurt V. Andersen
holde et levende og muntert foredrag med titlen:
”Fra Thy-lejr til munkemarxisme – et generationsportræt”.

Kirkens korshær
– 100 års jubilæum
I anledning af Kirkens Korshærs 100 års jubilæum
afholdes der festaften for alle i
Stagstrup Kirke den 9. oktober.
Gudstjeneste kl. 19.00 ved Bent Friis og derpå
foredrag ved Leif Bønning i sognehuset.

Sognepræsten afholder efterårsferie i uge 40.
Al henvendelse i denne uge rettes til
Asger Hørving, tlf. 97 99 50 10.

Julekoncert
Tirsdag den 4. december kl.
19.30 i Tømmerby kirke med
Nordvestjysk pigekor.
Julekoncerten er planlagt af et
samarbejdsudvalg bestående af
menighedsrådsmedlemmer fra
Østerild-Hunstrup, TømmerbyLild og Øsløs-Veløs-Arup.
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Gudstjenester:
Søndag den 2. september

Søndag den 14. oktober

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

19.sd.e.trin Joh. 1,35-51

Arup kl. 10.30 Høstgudstj.

Arup kl. 10.30

Søndag den 9. september

Søndag den 21. oktober

Vesløs kl.10.30 Høstgudstj.

Vesløs kl. 9.00

Søndag den 16. september

Søndag den 28. oktober

Øsløs kl. 10.30 Høstgudstj.

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 23. september

Søndag den 4. november

Vesløs kl. 13.30.
Menighedsmøde, se s. 7

Arup kl. 9.00
Vesløs kl. 10.30

Onsdag den 26. september
Øsløs kl. 19.00
Gudstjeneste for begyndere.

Søndag den 11. november

Søndag en 30. september

Søndag den 18. november

Arup kl. 10.30 v/AM Sloth

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 7. oktober

Søndag den 25. november

Øsløs kl. 9.00 v/AM Sloth

Arup kl. 10.30

14. s.e.trin. Joh. 5,1-15

15.s. e.trin Luk. 10,38-42

16.s.e.trin. Joh. 11,19-45

17.s.e.trin Mark. 2,14-22

18. s.e.trin Joh. 15,1-11

Lørdag den 13. oktober
Vesløs kl. 10.00
Børnebedsteforældre

20.s.e.trin Matt. 21,28-44

21.s.e.trin Luk. 13,1-9

Alle helgens dag Matt. 5,13-16

23. s.e.trin Mark.12,38-44

Øsløs kl. 9.00 v/AM Sloth
24.s.e.trin Joh. 5,17-29

sidste sd. i kirkeåret Matt. 11,25-30

