Kirkebladet

Nr. 1 - 24. årg. · December 2013 - Januar - Februar 2014
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, kirkeværge, Skippergade 10, tlf. 58 18 82 17
Tove Ibsen Rishøj, kasserer, Søndergårdsmark 17, tlf. 22 15 14 56
Karen Margrethe P. Nielsen, Sdr. Øsløsvej 3, tlf. 97 99 35 42
Vesløs Sogn:
Lene Vigsø, sekretær, Søndergårdsmark 4, tlf. 97 99 35 89
Knud Jørgen Kristoffersen, kirkeværge, Vesløs Stationsvej 15, tlf. 97 99 34 25
Henriette Nielsen, Vesløs Stationsvej 22 B, tlf. 60 17 19 08
Arup sogn:
Egon Bundgaard Larsen, kirkeværge, Gl. Feggesundvej 77, tlf. 97 99 32 73
Jane Plougmann Jespersen, formand, Gl. Feggesundvej 78, tlf. 50 99 69 00
Aase Stausbøll, kontaktperson og næstformand, 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
Tirsdag den 3. december kl. 19.30

JULEKONCERT

i Tømmerby Kirke med Fjerritslev bykor.
Arrangeret i et samarbejde mellem Tømmerby-Lild,
Østerild-Hunstrup-Hjardemål og Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd.

•

Mandag den 27. januar kl. 19.30

Salmesangsaften i Vesløs Kirke: ”Ønskekoncert”.
Våbenhuskaffe.

•

Tirsdag den 25. marts kl. 19.30
i Hannæs-hallen.

Foredrag v/ Esben Oddershede: ”Mands minde 2”

Strikkedamerne

– mødes stadig hver tirsdag og strikker på livet løs,
til glæde for både børn og voksne i R
 umænien.
Der er plads til flere, hvis du har lyst til en hyggelig
eftermiddag med strikning, kaffe, sang og samtale.
Sognepræsten afholder vinterferie
i uge 8 fra den 17.-24. februar.
Al henvendelse i denne periode rettes til
sognepræst Asger Hørving tlf. 97 99 50 10
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Nyt fra kirkeværgerne:
Vesløs Kirke

Som kirkeværge i anden periode for Vesløs Kirke, og med et nyt menighedsråd,
som nu har siddet et år, synes jeg, det går godt.
For ca. 2 år siden fik vi plantet nye træer i vejsiden af kirkegården – ud mod
Vejlerne – og de står godt. Men bøgehækken på vestsiden af kirken skal nok
plantes om.
I foråret satte de tre gravere noget af vestdiget om, og de vil måske lave nogle
nye gravpladser på sydsiden af kirken. Disse tænkes etableret rundt om et træ med
gravsten i plænen, som noget nyt.
Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg synes, at vi har et godt samarbejde indenfor
de tre kirker.
Knud Jørgen Kristoffersen, kirkeværge

Nyt fra Øsløs kirke netop nu

De tomme gravsteder er blevet tømt – de sidste sten er kommet på plads i mindelunden. Vi skal have plantet flere nye hække til næste efterår, og på lidt længere
sigt må vi se i øjnene, at det bliver nødvendigt at fælde træerne i alleen på grund
af ælde og råd.
Der er blevet sået græs bag Skjoldborgforældrenes gravsted og langs diget mod
syd. Porten til redskabsrummet, som blev ødelagt da vi havde indbrud, er blevet
erstattet med en ny. Vi har endvidere været nødt til at skifte alle nøgler og købe ny
havetraktor samt diverse redskaber.
Ærgerligt og dyrt!
Ellen Margrethe Kjeldsen, kirkeværge

Arup kirke

Efter mit første år i menighedsrådet som kirkeværge, måtte der ryddes et par hylder i et skab til ringbind, så nu er jeg godt i gang med det nye fritidsjob. Heldigvis
fandt jeg sammen med graveren ud af, at nogle af ringbindene kunne opbevares
på hans kontor i graverhuset. Jeg har et godt samarbejde med Per, og vi har i fællesskab bl.a. repareret kapeldøren, som var angrebet af råd. Der er ikke så mange
penge til rådighed, og det er en langsommelig arbejdsgang, når alt skal omkring
provstiet, som skal bevilge pengene.
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Reparationen og ophængningen af den gamle klokke blev fuldført i sommer,
og det blev en dyr sag, men nu kan menigheden så ved særlige lejligheder glædes
over lyden af to klokker, hvis ellers Per har en hjælper til ringningen. Taget på
graverhuset er utæt. Der kommer fygesne ind, så det er nødvendigt, at det bliver
ordnet før vinteren kommer, og det har provstiet bevilget penge til.
Vi har endvidere søgt provstiet om midler til at få anlagt en mindelund med
opstilling af de gamle gravsten nord for kirken. De står for nuværende ude mellem
træerne, der omkranser kirkegården, og det er ikke længere nogen god løsning.
Det samlede menighedsråd har godkendt planen, og Per har lavet en skitse over
anlægget. Det forventes at kunne laves for ca. 15.000 kr. Hvis pengene bevilges,
går arbejdet i gang til foråret.
Egon Larsen, kirkeværge

Inger Jacobsens
holder
tirsdag den 4. feb. 2014
kl. 19.00 foredrag om
”Ensomhed og fællesskab”
i Fælleshuset i Østerild
Inger Jacobsen fra Ulfborg har
været skolepsykolog i mange år
og er en højt v ærdsat foredragsholder både til faglige kurser og
til folkelige møder.
Ensomhed er en af vor tids store
udfordringer, så det bliver spændende at høre, hvad Inger Jacobsen har at sige om problemet.
Menighedsrådene i
Tømmerby, Lind, Øsløs, Vesløs,
Arup, Hunstrup, Østerild
og Hjardemål sogne

Forsidebilledet
Forsidebilledet er et kunstværk med
titlen ”Maria med barnet” malet af
Bartolome Esteban Murillo i 1670.
Det hænger i Dresden på et kunstmuseum med kunstværker af de
gamle mestre.
  Vi besøgte udstillingen i vores
sommerferie i år. Og det er et meget
smukt billede. Maria ser hengivent
op mod himlen (mod Gud), mens
Jesusbarnet kigger ud på beskueren
med de mildeste, blideste øjne. På
den måde kommer der en bevægelse
i maleriet både oven- og nedefra –
fra Gud til mennesket – og omvendt
fra jorden og op. Og forbindelsesmuligheden/linjen er netop placeret
på Marias skød – Jesusbarnet.
Lone Olsen, sognepræst
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Valg af medlemmer til provstiudvalg
Vedr. valg af læge medlemmer til Thisted Provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til Thisted Provstiudvalg samt valg af lægt medlem til Aalborg
Stiftsråd. Ved udløb af fristen for indlevering af kandidatlister til ovennævnte valg, indkom der til hvert af valgene kun en liste. Derfor bortfaldt
afstemning og følgende kandidater er valgt:
Læge medlemmer til Thisted Provstiudvalg:
Nr. 1 Børge Frøkjær Hornstrup
Nr. 2 Ove Thingstrup Holler
Nr. 3 Hans Johannes Votborg
Nr. 4 Jens Kristian Eriksen
Nr. 5. Mads Frost Jensen
Præsterepræsentant til Thisted Provstiudvalg:
Sognepræst Annie Krog Foldager
Lægt medlem til Aalborg Stiftsråd:
Ove Thingstrup Holler
De valgte kandidater har mulighed for senest den 1. november at indlevere
en liste over personer, der ønskes som stedfortrædere. Såfremt kandidaterne ikke benytter sig af denne mulighed, anses de på listerne opførte
kandidater, som ikke er valgte, som stedfortrædere.

6

Konfirmandernes side
Konfirmanderne har hver skrevet en bøn
og stemt om hvilke tre, der er bedst.
Tredjepladsen blev delt - så her er fire
af dette års konfirmandholds bønner:
Gud, først vil jeg sige tak for alt. Tak for alt. Jeg vil bede for, at jeg får
mange gaver i hele mit liv. Lige nu er jeg vred over at det regner. Men jeg
er glad for, at du har hjulpet mig hele mit liv. Hjælp mig til at blive en god
fodboldspiller. Til sidst vil jeg sige: tak for svaret!
Gud, først vil jeg sige hej og tak. Jeg vil bede for at komme i kirke 10
gange. Lige nu er jeg vred over ingenting. Men jeg er glad for at være
glad. Hjælp mig til at skrive den her bøn færdig. Til sidst vil jeg sige: tak
for livet og glæden.
Gud først vi jeg sige, at jeg er rigtig glad i dag. Tak for at jeg blev født
og at jeg må leve. Jeg vil bede for Gud. Lige nu er jeg vred over at skulle
så tidligt op. Men jeg er glad for at jeg har sådan en dejlig familie. Hjælp
mig til at komme op om morgenen. Til sidst vil jeg sige: tak for at du er
så tålmodig.
Gud, først vil jeg sige, at jeg er taknemmelig. Tak for alt det, du har givet
mig. Jeg vil bede for at det stopper med at regne. Lige nu er jeg vred over,
at det regner. Men jeg er glad for det liv, du har givet mig. Hjælp mig til
at stå op til jeg bliver gammel. Til sidst vil jeg sige tak!
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Gudstjenester:
Søndag den 1. december
1.sd.i advent Luk.4,16-30

Vesløs kl. 10.30

Med minikonfirmander

Søndag den 8. december
2. sd.i advent Matt. 25,1-13

Arup kl. 9.00 v/A.Hørving
Søndag den 15. december
3.sd.i advent Luk.1,67-80

Arup kl. 10.30

Søndag den 22. december
4.sd.i advent Joh. 3,25-36

Øsløs kl. 10.30

Juleaften den 24. december
Lukas 2,1-14

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

Søndag den 5. januar

Helligtrekonger Joh. 8,12-20

Arup kl. 10.30

Søndag den 12. januar
1.s.e.h.3k. Mark. 10,13-16

Øsløs kl. 9.00 v/ AM. Sloth
Søndag den 19. januar
2.s.e.h.3k. Joh. 4,5-26

Vesløs kl. 10.30

Torsdag den 23. januar
Stillegudstjeneste

Vesløs kl. 19.00
Søndag den 26. januar
3.s.e.h.3k. Luk. 17,5-10

Arup kl. 9.00

Søndag den 2. februar
4.s.e.h.3k. Matt. 14,22-33

Juledag den 25. december

Vesløs kl. 9.00
Øsløs kl. 10.30

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 9. februar

Anden juledag den 26. december

Vesløs kl. 10.30

Joh. 1,1-14

Matt. 10,32-42

Sidste s.e.h.3k. Joh. 12.23-33

Arup kl. 10.30

Søndag den 16. februar

Julesøndag den 29. december

Arup kl. 10.30

Matt. 2,13-23

Septuagesima Matt. 25,14-30

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 23. februar

Nytårsdag den 1. januar

Øsløs kl. 9.00 v/ A. Hørving

Matt. 6,5-13

Øsløs kl. 11.00

Seksagesima Mark. 4,26-32

