Kirkebladet

Nr. 4 - 23. årg. · September - Oktober - November 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, 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
Mandag den 23. sept. kl. 19.30
Salmesangsaften i Øsløs Kirke v/Lone Olsen.
Våbenhuskaffe.

•
Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 i Hannæs-hallen
Foredrag ved provst Mariann Amby: ”Visioner for Thisted provsti”.

•
Adventsmøde
Torsdag den 28. november kl. 19.30 Vesløs kro

Vi skal se Lucia-optog, synge julens salmer og sange og høre et folkeligt
foredrag ved museumslederen fra Thisted Museum, Jytte Nielsen.

•
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”
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At skue Gud

- en opbyggelig fortælling af Leo Tolstoj
I et fjernt land levede engang en konge, som mod slutningen af sit liv var
blevet tungsindig. ”Se” sagde han ”I mit jordeliv har jeg erfaret, hørt og
set alt, hvad en dødelig kan opleve og fatte med sine sanser. Men der er
noget, jeg ikke har kunnet se i alle mine leveår. Jeg har ikke set Gud. Ham
ville jeg dog gerne have at se”.
Han befalede magthaverne, vismænd og præster, at de skulle bringe Gud
hen til ham. De blev truet med de strengeste straffe, hvis de ikke formåede
det. Kongen satte en frist på tre dage. Alle blev grebet af sorg og mente, at
deres liv snart havde ende. Lige da de tre dages frist var udløbet lod kongen kalde dem til sig. Magthavernes, vismændenes og præsternes munde
forblev lukkede og i sin vrede var kongen allerede parat til at afsige dødsdommen.
Da kom der ude fra marken en hyrde, som havde hørt kongens befaling
og sagde: ”Tillad mig, herre konge, at jeg opfylder dit ønske”.
”Godt” sagde kongen ”men betænk at det gælder dit hoved...”. Hyrden
førte kongen ud på en åben plads og pegede op på solen. ”Se derop” sagde
hyrden. Kongen løftede hovedet og ville kigge ind i solen, men dens glans
blændede hans øjne og han bøjede hovedet og lukkede øjnene. ”Vil du
have, at jeg skal miste mit syn?” sagde han til hyrden. ”Jamen konge, det
er jo kun en lille del af skabelsen, en svag afglans af den store Gud, en
lillebitte gnist af hans strålende ild. Hvordan vil du så skue Gud med dine
svage, tårefyldte øjne? Søg ham med andre øjne”.
Dette indfald syntes kongen godt om, og han sagde til hyrden:
”Jeg forstår din ånd og ser at din sjæl er stor. Svar mig nu på dette spørgsmål: Hvad var der før Gud?” Efter at have tænkt sig om sagde hyrden:”
Bliv ikke vred på mig for det jeg beder dig om, men begynd at tælle. Kongen begyndte ”En, to..” Hyrden afbrød ham ”nej ikke sådan. Begynd med
det, der kommer før et”. ”Hvordan kan jeg det? Der findes jo ikke noget
før et”. ”Meget klogt sagt, herre konge. Før Gud findes der heller ikke noget.” Dette svar syntes kongen var endnu bedre om end foregående. ”Jeg
vil belønne dig rigt; men først skal du besvare endnu et tredje spørgsmål:
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Hvad gør Gud?”. ”Godt ” svarede hyrden ”også dette spørgsmål kan jeg
besvare. Lad os for en stund bytte tøj”.
Og kongen afførte sig tegnene på sin kongeværdighed, gav hyrden dem
på og selv iførte han sig hyrdens uanseelige frakke og hængte hyrdetasken
over skuldrene. Så satte hyrden sig på kongens trone, greb sceptret og pegede med det på kongen, som stod ved trinene op til tronen: ”Ser du, det
er hvad Gud gør: nogle løfter han på tronen, andre byder han stige ned”.
Og derpå tog hyrden sit eget tøj på igen.
Men der stod kongen og var ganske tankefuld. Det sidste ord fra denne
jævne hyrde brændte i hans sjæl. og pludselig kom han til erkendelse og
med tydelige tegn på glæde sagde han:
”Nu skuer jeg Gud”.
Denne og mange andre gode fortællinger kan man finde i ”Livshistorier”
samlet af Søren Lodberg Hvas og Erik Ågård.
Sognepræsten holder efterårsferie i uge 40 fra
lørdag den 28. sept. til mandag den 7. oktober.
Al henvendelse i denne periode rettes til
Asger Hørving tlf. 97 99 50 10

OBS-OBS-OBS: Ændring af starttidspunkt

Vi har af praktiske grunde måttet flytte starttidspunktet fra uge 34 til uge 43.

Babysalmesang i efteråret

Alle babyer mellem 3-9 måneder samt forældre
inviteres til babysalmesang Vesløs kirke
torsdage kl. 10.30-11.30.
Babysalmesangen ledes af Annette Boch Pedersen.
Babysalmesangen begynder torsdag den 24. oktober
og slutter den 12. december i alt 8 gange.
Tilmelding til
sognepræst Lone Olsen, tlf. 97 99 30 45
LO@km.dk.
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Konfirmationsdatoer i 2016

Med den nye skolestruktur i Thisted kommune har kirkerne/ de enkelte sogne
været nødt til at lave ændringer mht. konfirmandundervisning og konfirmationsdatoer Vi har nu datoerne for konfirmationerne her hos os i 2014 og 2015
– kan ses på vores hjemmeside ( www. øsløskirke.dk) – og nu også i 2016.
I 2016 bliver det: Arup og Øsløs den 23. april, Vesløs den 24. april.
Konfirmationsdatoerne længere frem ( fra 2017) er det ikke muligt for nuværende at fastlægge.

Undervisning
på 8 lørdage
fra oktober
til marts.
Der kræves ingen forkundskaber.

Strikkedamerne
starter op igen i
konfirmandstuen
tirsdag den 3. sept. kl. 13.30.
Og der er plads til nye
strikkeglade damer!
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Sted: Aalborg Budolfi kirke,
Algade 40, 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

Sigurd fortæller bibelhistorier 3
den 25. september kl. 19.00
i Musikteatret i Thisted
Koncerten afholdes
i samarbejde mellem
Nordvestjysk Pigekors
Korskole og spirekor
og menighedsrådene i
Hillerslev-Kåstrup-Sennels,
Hunstrup-Østerild-Hjardemål
og Nors-Tved.
Reserver allerede nu datoen til
en fantastisk oplevelse.
Billetsalg og priser annonceres
nærmere i avisen.

Konfirmander og minikonfirmander

Undervisningen af både konfirmander og minikonfirmander starter op i september måned. Jeg vil opfordre alle forældre til at købe billet til ovenstående aften
med Sigurd Barrett – han formidler på en let og forståelig måde Biblens gode
fortællinger.
Lone Olsen.

Forsidebilledet

•

Er en smuk mosaikfremstilling af korsfæstelsen fra kirken San Clemente i Rom.
Korsfæstelsen med jomfru Maria ( til venstre) og yndlingsdisciplen Johannes til
højre. Rundt om på korsets yderste bjælker er sat Helligåndens symbol- duen.
Som er slags værn, en slags beskyttelse ?. Mosaikken er fra det 12. århundrede og det er næsten mere den sejrende ( end den lidende) Kristus, der vises.
Lone Olsen
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Gudstjenester:
Søndag den 1. sept.

Søndag den 20. oktober

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

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

Søndag den 8. sept.

Mandag den 21. oktober
Øsløs Stillegudstj. kl. 19.00

Øsløs kl. 10.30 Høstgudstj.
15.s.e.trin. Matt. 6,24-34

Vesløs kl. 9.00 v/AM. Sloth
Lørdag den 14. sept.

Børne/bedsteforældregudstj.

Arup kl. 10.00

Søndag den 15. sept.
16.s.e.trin. Luk. 7,11-17

Vesløs kl. 9.00

Søndag den 27. oktober
22.s.e.trin Matt. 18,21-35

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 3. november

Alle Helgens dag Matt. 5,1-12

Arup kl. 10.30 Høstgudstj.

Arup kl. 9.00
Øsløs kl. 10.30

Søndag den 22. sept.

Søndag den 10. november

Vesløs kl. 10.30 Høstgudstj.

Vesløs kl.10.30 v/AM.Sloth

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

24. s.e.trin Matt. 9,18-26

Søndag den 29. sept.

Søndag den 17. november

Øsløs kl. 9.00 v/AM.Sloth

Arup kl. 9.00

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

25.s.e.trin Matt. 24,15-28

Søndag den 6. oktober

Søndag den 24. november

Vesløs kl. 10.30 v/A.Hørving

Øsløs kl. 10.30

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

sidste sd. i kirkeåret Matt. 25,31-46

Søndag den 13. oktober

Søndag den 1. december

Arup kl. 10.30

Vesløs kl. 10.30
- med minikonfirmander

20.s.e. trin. Matt. 22,1-14

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

