Kirkebladet

Nr. 1 - 23. årg. · December 2012 - Januar - Februar 2013
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:
Ellen Margrethe Kjeldsen, Skippergade 10, tlf. 58 18 82 17
Tove Ibsen Rishøj, Søndergårdsmark 17, tlf. 97 99 33 67
Karen Margrethe P. Nielsen, Sdr. Øsløsvej 3, tlf.9 7 99 35 42
Vesløs Sogn:
Lene Vigsø, Søndergårdsmark 4, tlf. 97 99 35 89
Knud Jørgen Kristoffersen, Vesløs Stationsvej 15, tlf. 97 99 34 25
Henriette Nielsen, Vesløs Stationsvej 22 B, tlf. 60 17 19 08
Arup sogn:
Egon Bundgaard Larsen, Gl. Feggesundvej 77, tlf. 97 99 32 73
Jane Plougmann Jespersen, Gl.Feggesundvej 78, tlf. 20 41 11 83
Aase Stausbøll, Gl.Feggesundvej 92, tlf. 27 44 33 52
Graver Øsløs: Dan Holm Kristensen, Gl. Feggesundvej 23, 7742 Vesløs,
tlf. 23 32 87 65, email 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. 29 28 13 78
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
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.

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.

Strikkedamerne
Strikkedamerne mødes igen og har genoptaget deres
flittige strikkeri.
Hver tirsdag kl. 13.30 i konfirmandstuen i Vesløs.
Og der er stadig plads til flere flittige hænder.
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Kirkepilotkursus – 28.-30. september 2012
Et kirkepilotkursus er for unge, der har lyst til at engagere sig og skabe ungdomsgudstjenester i deres lokale sogne. Det indebærer at man skal deltage i et kursus
i Brorsons Kirke i København. Menighedsrådet opfordrede Mirjam og Janna
Rabjerg Poulsen til at deltage. Menighedsrådet betalte og nedenfor kan man se
de to unge engagerede pigers beretning:
Fredag den 28. september satte toget i gang. Dette var begyndelsen på en utrolig
speciel og fornøjelig weekend i København for os to unge nordvestjyder. Godt
otte og en halv time senere ankom vi til Københavns hovedbanegård, hvorefter vi
blev eskorteret til Brorsons kirke, som også ligger i Københavns centrum, ikke så
langt derfra. Der blev vi mødt at 20 unge grinende mennesker, som bare var friske
på en fed weekend.
Efter ankomsten var der præsentationsrunde og mad, hvorefter det ellers bare
var lige på og hårdt, for vi havde jo så meget vi skulle opleve. Vi startede ud med
en rockgudstjeneste i Brorsons kirke, som blev efterfulgt af en tur i natkirken i Vor
Frue Kirke. Lørdag bestod primært af inspiration og idéudvikling til egne projekter. Vi havde foredragsholdere der fortalte om overgangen fra tanke til virkelighed,
og hjalp os på vej. Om aften var der festmiddag, hvor man skulle komme udklædt
som en fra biblen.
Om søndagen var der præsentation af projekter, og respons på det. Kurset blev
afsluttet med en udsendelsesceremoni.
Derefter gik turen atter hjem, med lommen fuld af gode ideer til vores projekt,
der skal give primært konfirmander en anderledes oplevelse af kirken. Dette arrangement vil formentlig løbe af stablen engang i det tidlige forår. Vi er arbejder
stadig med planlægning og tilrettelægning, og håber at det bliver godt. Alle er
meget velkommen!
Mirjam og Janna Rabjerg Poulsen
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Afskedshilsen fra det afgående menighedsråd
At forår bli’r til efterår – det kommer af, at tiden går.
At også vinter bli’r til sommer – det kommer af, at tiden kommer.
Med de ord sluttede jeg mit indlæg den 17. september, hvor vi holdt opstillingsmøde på Vesløs Kro. Vi nærmer os nu slutningen på denne valgperiode. Tiden er
gået og en ny venter forude.
Det har været 4 spændende år at arbejde i menighedsrådet, og vi synes – i al
beskedenhed – at vi i rådet har været flittige. Der har været mange arbejdsopgaver
at tage fat på. Vi har som de største projekter renoveret graverbygningerne ved
Vesløs og Arup kirker. I Arup har vi desuden renoveret altertavlen og opsat korbelysning, ligesom vi har fået tilladelse til at hænge den gamle klokke op i tårnet,
så der ved særlige lejligheder kan ringes med 2 klokker i Arup. I Øsløs og Vesløs
kirker er reposerne foran alteret fornyet, og indgangsstien ved Øsløs kirke er blevet flisebelagt. Endelig skal nævnes pladsen i Præstens skov, hvor der er tradition
for at holde udendørs gudstjeneste.
Men der er stadig masser af opgaver at tage fat på, og hvor der er vilje, er der
også vej. Det gælder om at være åben over for tiden, der kommer. For så ligger der
nemlig udfordringer, opgaver og oplevelser foran os. Menighedsrådet er et at vort
samfunds mest nærdemokratiske organer, og det er der grund til at værne om.
Med de ord vil jeg gerne takke det nu snart forhenværende menighedsråd for et
rigt og positivt samarbejde. Det var til tider nogle lange og seje møder, men stor
tak for jeres arbejdsindsats og jeres gode humør.
Tak til Lone og alle øvrige ansatte ved vore kirker. Også tak for den store indsats, I yder for vore kirker og sogne her på Sydhannæs.
Sidst – men ikke mindst – held og lykke til det kommende menighedsråd med
det arbejde og de opgaver, der venter forude.
Bente Pilgaard, formand
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Tak til det gamle og
velkommen til det nye menighedsråd:
Den 1. søndag i advent tiltræder det nye menighedsråd. Jeg vil gerne her udtrykke
min store tak til det afgåede menighedsråd. I har arbejdet trofast, loyalt, kvalificeret og samvittighedsfuldt - og dertil har det været en fornøjelse at være sammen
med Jer.
Og så et stort velkommen til samarbejdet til det nye menighedsråd – se under
Navne og adresser side 2. I skrivende stund har man endnu ikke konstitueret sig,
- men i næste udgave af Kirkebladet vil man kunne se, hvem der har fået hvilke
poster. Jeg håber og tror på fire gode år, hvor vi sammen løfter i flok og hver gør
vores for kirkerne og ikke mindst for liv i kirkerne her på Syd-Hannæs.
Lone Olsen, sognepræst.

Forsidebilledet

•

Forsidebilledet er et motiv fra altertavlen i katedralen i den hyggelige by Galway
i det sydvestlige Irland, som vi besøgte i august måned. En imponerende kirke i
byen, der vidner om irernes stærke katolske tilhørsforhold. Billedet er tager af
Viggo Olsen.
Lone Olsen

Sognepræsten afholder
vinterferie i uge 9, 2013.
Al henvendelse i denne uge rettes til
Asger Hørving, tlf. 97 99 50 10.

Danske Kirkedage 2013:
Sæt kryds i kalenderen 9.-12. maj!
5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til et brag af en
kirkefest. Danmarks største tværkirkelige arrangement Danske Kirkedage byder
velkommen under temaet ”Menneske, hvor er du?”
Vi byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper.
Læs mere på www.kirkedage.dk – og på facebook.com/kirkedage
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KONFIRMAND-bønner
Valgt af holdet som de tre bedste
Kære Gud.
Tak for at livet har været så fantastisk her på det seneste. Vejret har været ok. Tak
for at jeg har det bedste idol i verden. Jeg vil bede for, at kræft bliver udryddet. Jeg
synes, at der er alt for mange af dem, jeg kender, der lider af denne forfærdelige
sygdom. Lige nu er jeg vred over, at folk kan ændre sig så meget, at de helt glemmer hvem de var før. Og dermed mister sin respekt. Men jeg er glad for at min
mor vandt kampen mod kræft og at jeg er sund og rask. Hjælp mig til at overvinde
min generthed og den anden ting, som mange teenagere kæmper med: selvtillid!
Til sidst vil jeg sige, at jeg elsker dig og tror på dig.
Kære Gud.
Først vil jeg sige at jeg er glad for alt det smukke i verden som kærlighed, men
det medfører selvfølgelig også sorg, vrede og selvtillid til et andet menneske. En
ting, som jeg har meget svært ved. Tak for livet og at jeg har de venner og den
familie jeg har. Jeg elsker dem utroligt højt. Jeg vil bede for at min bedstemor
bliver rask, og ikke igen skal være tæt på at dø. Lad hende overvære den første
konfirmation af en af hendes børnebørn. Lige nu er jeg vred over, at alle tænker på
mig som en blid blomst, der ikke kan klare noget som helst. Jeg vil gerne, at folk
kan se, at jeg godt kan selv. Men jeg er glad for at min bedstemor har overlevet,
hver gang hun var tæt på at dø. Hjælp mig til at klare livet uden sorg og vrede for
jeg har jo problemer med de to ting. Til sidst vil jeg sige tak for at du er god til at
lytte og at jeg kunne få alt ud, som jeg går og tænker på.
Kære Gud
Først vil jeg sige, at jeg troede det var farligt at bede til Gud, der var nok ikke
så mange unger, der beder. Tak for at du har skabt jorden, for hvis du ikke havde
gjort det, ville jeg, min familie, venner og alle dem, jeg elsker ikke have været her!
Jeg vil bede om en måde at blive et bedre menneske på. Jeg er faktisk ikke vred
lige nu. Men jeg kan nemt blive vred på en jeg elsker, men det går over. Men jeg
er glad for at du har skabt jorden, menneskene og naturen. Hjælp mig til at forstå,
at det ikke er farligt at bede. Til sidst vil jeg sige amen.
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Gudstjenester:
Søndag den 2. dec.

Søndag den 6. januar

1.sd.i advent Matt. 21,1-9

Helligtrekonger Matt. 2,1-12

Vesløs kl. 10.30 med minikonf.

Arup kl. 9.00 v/A. Sloth

Søndag den 9. dec.

Søndag den 13. januar

2.sd.i advent Luk. 21,25-36

Øsløs kl. 9.00 v/A.Hørving
Søndag den 16. dec

3.sd.i advent Matt. 11,2-10

Arup kl. 10.30

1.s.e.h.3k. Mark.10,13-16

Vesløs kl. 9.00
Øsløs kl. 10.30
Mandag den 14. januar
Stillegudstjeneste

Søndag den 23. dec.

Arup kl. 19.00

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 20. januar

Juleaften den 24. dec.

Vesløs kl. 10.30

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

Søndag den 27. januar

Juledag den 25. dec.

Søndag den 3. februar

Øsløs kl. 10.30

Øsløs kl. 10.30

Anden juledag

Søndag den 10. februar

Vesløs kl. 10.30
Arup kl. 19.30

Vesløs kl. 10.30

Julesøndag den 30. dec.

1.s.i fasten Matt,4,1-11

4.sd.i advent Joh. 1,19-28

Matt. 1,18-25

Luk. 2,1-14

Matt. 23,34-39

Luk.2,25-40

Øsløs kl. 10.30
Nytårsdag den 1. januar
Luk 2,21

Vesløs kl. 10.30

sidste s.e.h.3k Matt. 17,1-9

Septuagesima Matt. 20,1-16

Arup kl. 10.30
Seksagesima Mark. 4,1-20

Fastelavn Matt. 3,13-17

Søndag den 17. februar
Arup kl. 9.00
Søndag den 24. februar

2.sd. i fasten Matt. 15,21-28

Øsløs kl. 10.30

