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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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DR-transmission

Gudstjenesten fra Øsløs Kirke den 21. juli kl. 10.00
transmitteres direkte i Danmarks Radios Program 1.
Jeg vil derfor opfordre så mange af jer, som har mulighed
for det, til at møde op, så landets ca. 100.000 lyttere kan
høre, at også her hos os kan vi synge salmer, så taget løfter sig!
Denne dag sidder organist Palle Jochumsen ved orglet.

•
Forsidebilledet

Er fra Det sixtinske Kapel i Rom, hvor Michelangelo har malet dette billede af
Dommedag.
Vi besøgte Rom i april måned – og det var en meget stor oplevelse at se både dette
kapel, selve Peterskirken og Peterspladsen. Foruden Forum Romanum, Colosseum, katakomberne osv. osv.
Der er så meget kunst, så mange kirker, så meget kultur, at det burde forbydes at
tage til denne storby og kun have 4 dage til at gå på opdagelse.
Men – det er det hele værd.
Lone Olsen, sognepræst

•

En hilsen fra formanden

A howe godt mi bette ti we fås og mues huws. Sådan skrev Johan Skjoldborg i
digtsamlingen Hjemm fræ.
Jeg har også været hjemme fra, i godt 29 år boede vi i Fjerritslev Kommune, men
er nu vendt hjem til Amtoft, og det er vi rigtig glade for. Men vi skulle jo integreres
i lokalsamfundet, selv om jeg kender Hannæs som min egen bukselomme. Jeg
kom med i menighedsrådet og blev formand for den forsamling. Der er mange
ting at sætte sig ind i i sådan et forum. Nu har vi så været i gang i rådet siden 1.
søndag i advent og det har gået rimeligt synes jeg. Jeg håber på et fortsat godt
samarbejde med alle i rådet, kirkens ansatte samt hele menigheden- og onsker jer
alle en god sommer.
Jane P. Jespesen, formand
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Ungdomsgudstjeneste
Klokken nærmer sig 19-tiden. Tømmerby kirke er indvendig oplyst af stearinlys
og deltagerne til en anderledes ungdomsgudstjeneste begynder så småt at tage
plads forrest i kirken. De sidder og venter spændt på hvad aftnenen skal byde dem.
Temaet er ”Taknemmelighed”.Måneders arbejde med planlægning og diskussion
siden kirkepilotkurset i september, skal nu til at gå sin gang.
Vores ønske og inspiration til at kaste os ud i dette projekt var, at vi ønskede, at
dele det syn, vi selv har oplevet med kirken. Ofte opfatter unge kirken som dødkedelig, fyldt med lange prædikener og gammeldags salmer. Vi har selv oplevet,
at kirken kan være meget mere; at den nødvendigvis ikke behøver at være fyldt
med ensformige ritualer og lange oplæsninger. Vi har oplevet en kirke, hvor der
var plads til fri bevægelse og moderne tekster; dog stadig med væsentlig indhold.
Vores ungdomsgudstjenesten var fyldt af musik og sang fra et liveband, samt
en underholdende og tankevækkende tale Jim Pfogner, der er Indre Missions ungdomskonsulent i Nordjylland. Der udbredte sig stor latter både blandt konfirmander og forældre, da han med sin amerikanske accent gjorde sit bedste for at udtale
de svære danske ord som fx udtalelsen af ordet et får. Desuden var der under guds4

tjenesten forskellige aktiviteter de unge kunne benytte sig af. Deltagerne kunne
hænge en seddel op på en tavle hvor de skulle skive, hvad de er taknemmelige for.
Det var meget bredt hvad deltagerne var taknemmelig for, helt fra Justin Bieber
til mad og drikke på bordet. Herudover var der mulighed for, at kunne tænde et
lys og ellers var der plads til at lytte til musikken og tænke over hvad man ellers
er taknemmelig for. Disse aktiviteter blev brugt af rigtig mange.
På kirkepilot kurset blev vi bedt om, at sætte en målsætning for hvor mange vi
turde håbe på, at der ville dukke op. Der satsede vi på, at der ville komme omkring
30 stykker. Det var derfor en stor glæde, en overraskelse da der søndag aften d. 10
marts dukkede næsten 100 mennesker op i kirken lidt uden for Frøstrup.
Aften blev afsluttet i Tømmerby præstegård med café, hvor der var plads til
at deltagerne kunne stille spørgsmål både til taleren, men også til hele aftenen.
Samtidig var der plads til hygge med kaffe, sodavand, chips og kage.
Mange timers arbejde er nu overstået, og vi står tilbage med et smil på læben.
Det var en god oplevelse også for os, og vi er glade for at kunne dele nogle af
vores kirkeoplevelser med deltagerne. Tak til alle jer som deltog.
Af Mirjam og Janna Rabjerg Poulsen, Øsløs

Babysalmesang i efteråret
Alle babyer mellem 3-9 måneder samt forældre inviteres til
babysalmesang i Vesløs kirke torsdage kl. 10.30-11.30.
Babysalmesangen ledes af Annette Boch Pedersen.
Babysalmesangen begynder torsdag den 22. august
og slutter den 10. oktober – i alt 8 gange.
Tilmelding til sognepræst Lone Olsen,
tlf. 97 99 30 45 / LO@km.dk senest den 14. august.
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Sommerkoncert
Tirsdag den 20. august kl. 19.30 i Øsløs Kirke
med Thisted Kirkes drenge- mandskor under ledelse af
dirigent Preben Nørgaard Christensen.
Kom og få en stor musikalsk oplevelse.
Gratis entre - men man er velkommen til at lægge et beløb
til det fortsatte gode arbejde i foreningen
MUSIK I HAN HERRED.

Sommerkirkemusical
for alle børn
mellem 6 og 12 år
Kirke-musical afholdes i dagene
4. og 5. juli i Østerild,
det nye fælleshus ved kirken.
Den 4. juli fra kl. 9.00- 15.00.
Den 5. juli kl. 9.00-16.00.
Vi skal synge og lege os ind i en af
Sigurds børnemusicals og opføre
den for forældre, naboer, søskende
og bedsteforældre.
Det hele ledes af provstiets rytmiske musiker Annette Borch Pedersen.
Det bliver så sjovt – så skynd dig
at tilmelde dig senest den 1. juni
til sognepræst Asger Hørving,
tlf. 97 99 50 10/ ahoe@km.dk
eller provst Mariann Amby,
tlf. 97921750/mda@km.dk
Det koster kun 50 kr. at deltage.
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KIRKENS HJEMMESIDE

Der skal herfra lyde en stor opfordring til at se på vore kirkers hjemmeside – og
gerne med jævnlige mellemrum!
Her kan man finde vores kirkeblade, gudstjeneste-tider og man kan læse om hvad
man skal gøre, når man skal have barnedåb, skal giftes, have navneændring eller
arrangere en begravelse. Man kan også finde relevante artikler om f.eks. skolekirke samarbejde.
Hjemmesiden bestyres kompetent af tidligere skoleleder Henning Christensen.
Hjemmesiden finder man på een af følgende adresser:
www.arupkirke.dk, www.vesløskirke.dk, øsløskirke.dk

Ferie

•

Sognepræst Lone Olsen afholder sommerferie i uge 26 ( 24. juni-1. juli) samt i
ugerne 31 og 32 (29. juli-12 august).
I disse uger kan man henvende sig til Asger Hørving, tlf. 97995010.

Konfirmandundervisningen

starter i uge 36. Børnene får brev med hjem vedrørende dette i uge 34.
Konfirmationerne falder som følger i 2014:
17. maj Arup kl. 9.00, Øsløs kl.11.00
18. maj Vesløs kl. 10.30

Minikonfirmandundervisningen

starter engang i september – dagen og tidspunktet er endnu ikke fastsat, men
børnene får brev med hjem sidst i august.
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Gudstjenester:
Søndag den 2. juni

1.sd.e.trin Luk. 16,19-31

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 9. juni

2.sd.e.trin Luk. 14,16-24

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 16. juni
3.sd.etrin Luk. 15,1-10

Arup kl. 10.30

Torsdag den 20. juni
Vesløs kl. 17.00

-derefter spaghettimiddag på
Vesløs kro.

Søndag den 21. juli

8.s.e.trin Matt. 7,15-21

Øsløs kl. 10.00 DR-transmission,
se side 3
Onsdag den 24.juli
Stillegudstjeneste

Arup kl. 21.00

Søndag den 28. juli
9.sd.e.trin Luk. 16,1-9

Arup kl. 10.30

Søndag den 4. august

10.sd.e.trin Luk 19,41-48

Vesløs kl. 10.30 v/A. Hørving

Søndag den 23. juni

Søndag den 11. august

Vesløs kl. 10.30

Øsløs kl.9.00 v/ A.Hørving

4.sd.e.trin Luk. 6,36-42

11.sd.e.trin Luk 18,9-14

Søndag den 30. juni

Søndag den 18. august

Øsløs kl. 9.00 v/A. Hørving

kl. 14.00 Friluftsgudstj.
Øsløs Skov. Husk tæppe/stol

5.sd.e.trin Luk.5,1-11

Søndag den 7. juli

6.sd.e.trin Matt. 5,20-26

Arup kl. 10.30

Søndag den 14. juli
7.s.e.trin Luk. 19,1-10

Vesløs kl. 9.00

12.sd.e.trinMark 7,31-31

Søndag den 25. august
13.sd.e.trin Luk. 10,23-37

Arup kl. 10.30

