Kirkebladet

Nr. 4 - 24. årg. · September - Oktober - November 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
Kell Rægaard, Søndergårdsmark 1, tlf. 97 99 35 63
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
Strikkedamerne

starter op igen tirsdag den 2. sept. kl.13.30 i konfirmandstuen. Har du lyst til
at strikke, hygge, drikke kaffe og deltage i det muntre fællesskab er du meget
velkommen.

•

Kirkestafetten i Tømmerby Kirke

Tirsdag den 2. september kl. 19.00
Sognepræsten Anna-Marie Sloth vil holde en lille andagt, og derpå sammen med
Else Gregersen fortælle om kirken. Vi slutter af med en kop våbenhuskaffe.

•

Salmesangsaften

Torsdag den 18. september kl. 19.30 i Arup Kirke.
Kom og vær med til en hyggelig sangaften.Vi slutter af med våbenhuskaffe.

•

Spændende foredrag med diasshow:

”Seks år blandt Rumæniens fattige”

v/ Ena Lykke Olesen.
Ena Lykke Olesen fortæller bl.a. om indholdet i sit foredrag:
”Jeg vil bl.a. fortælle Marias historie. En kvinde, der i nødværge dræbte sin
mand og kom i fængsel. Hvordan jeg besøgte hende i fængslet i 3 et halvt år,
hjalp hende til at bevare kontakten med sine børn og hjalp hende med at etablere
sig efter løsladelsen”.
Torsdag den 9. oktober kl. 19.30 i Hannæs-hallen.
Husk 40 kr. til kaffen- og vel mødt.

•

Adventsmødet

finder sted den 20. november på Vesløs Kro kl. 19.30.
Dette års foredragsholder er skovrider Ditte Svendsen,
som vil fortælle om Nationalparken. Og vi skal som altid se Luciaoptog,
synge nogle af julens dejlige salmer og naturligvis også drikke kaffe.
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BABYSALMESANG
Vi inviterer igen alle babyer mellem
3. og 9. måneder samt forældre
til babysalmesang 8 gange i efteråret
i Vesløs Kirke.
Første gang bliver torsdag den 21. august
kl. 10.30-11.30.
Medbring et tæppe/dyne til barnet.
Vi slutter hver torsdag med kage, the, kiks og hygge.

EFTERÅRET PÅ KIRKEGÅRDENE

Nu nærmer vi os tiden, hvor vi gravere skal forberede os på grandækningen, samt
slutningen af kirkeåret. De sidste buske og hække skal klippes færdig inden længe,
og vi er i gang med udskiftning og reparationer på kirkegården. De hække, som
er gået ud pga. dårligt rodnet, bliver løbende udskiftet. Også andre små projekter
som f.eks. udskiftning af forkanter på gravsteder, reparationer af digerne, små
anlægsprojekter og lignende vil finde sted nu. I efteråret ser vi store forandringer
– de friske farver vi har set og nydt i foråret og sommeren, ændrer sig til smukke
rødlige nuancer, og begyndende løvfald kan forekomme.
Når kalenderen rammer uge 43, vil vi alle tre gå i gang med grandækningen.
Vi håber at kunne levere et tilfredsstillende resultat. Grandækningen vil foregå i
ugerne 43-48 på de tre kirkegårde. Vi påtager os hellere end gerne bestillinger af
grandækning eller dekorationer på gravsteder, som pt. ikke har aftaler herom Vi
opfordrer til at bestillingerne sker inden uge 43.
Som afslutning i dette kvartal og i kirkeåret vil vores arbejde bestå af rengøring
af kirkerne, pudsning af kirkesølvet samt forberedelse til adventstiden.
Dan Holm Kristensen, graver ved Øsløs kirkegård
Anders Peter Ravn Jensen, graver ved Vesløs kirkegård
Per B. Poulsen, graver ved Arup kirkegård.
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Arbejdet som menighedsrådets kasserer
Jeg passer til daglig regnskaberne i vores eget firma, så da jeg kom i menighedsrådet for godt halvandet år siden, var det helt naturligt for mig at sige ja til kassererjobbet. Det måtte da kunne klares med "venstre hånd".
Så enkelt var det nu ikke. Vore 3 kirker har tilsammen et budget tæt på 2 millioner og heraf bruges godt 1,4 millioner til aflønning af medarbejderne. Resten
er vores økonomiske råderum. Opgaven er så at sørge for, at rammerne - nemlig
kirkebygninger, præstegård og kirkegårde passes bedst muligt og mindst lige så
vigtigt, sørge for økonomi til indholdet - så et frodigt kirkeligt liv med foredrag,
musik, sogneudflugter, babysalmesang osv., kan udfolde sig til glæde for os alle.
Det er ikke lige nemt hele tiden. Også her svinges sparekniven.
Ved siden af de almindelige møder består mit arbejde i kontrol af fakturaer, som
derefter afleveres til bogføring og betaling, i gennemgang af regnskaber og samarbejde med den eksterne regnskabsfører, samt opstilling af budgetter og deltagelse
i budgetsamråd med provstiet.
Den første tid var lidt af en udfordring, men jeg trives godt med arbejdet nu,
hvor det er 2. runde i kirkernes regnskabsår og lærlingetiden er ved at være overstået.
Tove Rishøj, kasserer

Sognepræsten afholder efterårsferie i uge 40,
embedet passes i denne uge af
Anna-Marie Sloth, tlf. 97 99 10 02
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Forsidebilledet

Er af en lokal maler og kunstmaler – nemlig Palle Riishøj. Motivet er Vesløs Kirke
og det lavet i akvarel. Et smukt motiv og et smukt billede. Tak for det.

•
Gudstjeneste i Fiskehuset i Amtoft

Vi vil prøve noget helt nyt og afholde en gudstjeneste i fiskehuset i Amtoft søndag
den 28. september kl. 9.30. Bagefter er menighedsrådet vært ved en kop formiddagskaffe og et rundstykke. Velkommen til alle – vi håber på god opbakning.

•
Sy- og strikkedamerne fejrer 20 års jubilæum

Den 9. november 1994 startede syklubben i konfirmandstuen. Første dag var vi 4
damer, men heldigvis blev vi hurtigt flere. I de 20 år vi har mødtes i konfirmandstuen har vi syet 6 billedtæpper, som hænger rundt i lokalsamfundet og broderet
3 kors, som hænger i Vesløs Kirke. Vi har haft stor hjælp til monteringen og sammensætningen af billedtæpperne af Anette Skammelsen. Nu kan øjnene ikke klare
de små sting mere, så nu strikker vi og det bliver leveret til Perlen, som sender
det videre til trængende. Det er blevet til 202 par strømper, 24 tæpper, halsklæder,
huer, vanter, trøjer og meget mere.
Det har været 20 dejlige år, som vi mindes med stor fornøjelse.
Vi er nu 9 damer, som mødes hver tirsdag i konfirmandstuen fra september
til april. Vi får selvfølgelig tid til kaffe og megen hyggesnak, så har du lyst til at
tilbringe et par timer i godt selskab, så ring til mig på tlf. 29 64 76 57
Edith Lynge
NB. vi modtager gerne garn og trøjer til optrævling.
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Konfirmandundervisningen 2014-2015
Ugerne 35-41:

Syv onsdags-morgenmoduler i konfirmandstuen

Onsdag den 29/10: 	Fælles temadag med og på Vesløs skole
(fælles for begge 7. klasser)
Onsdag den 25/2: 	Ekskursion hele dagen til Aalborg
(fælles for begge 7. klasser)
Ugerne 10-11-12 -13: Fire onsdags- morgenmoduler i konfirmandstuen.
Tirsdag den 11/11	Kl. 16.00-19.30: film –pizza - og samtale.
Fælleshuset i Østerild. (Fælles for begge 7. klasser)
Lørdag den 31/1: 	Forberedelse af søndagens gudstjeneste kl. 9.00-13.00.Konfirmandstuen i Tømmerby. Fælles konfirmandgudstjeneste
med forældre, søskende osv. søndag den 1. februar i Tømmerby kirke kl. 10.30 (konfirmanderne møder kl. 9.30)
Lørdag den 18/4: 	Lille pilgrimsvandring- start Vesløs kirke kl. 9.00 med lille
andagt- derefter går vi en times tid. Afsluttes i Vesløs Kirkeslut kl. 11.00. Forældre og andre pårørende er meget velkomne til at deltage (fælles for begge 7. klasser)
Lørdag den 9/5: 	Generalprøve mm. vedr. konfirmationen kl. 9.00-13.00.
Møde i konfirmandstuen.
Derudover vil der blive en konfirmand/ungdomsgudstjeneste for hele provstiet i
Thisted Kirke onsdag den 8. oktober kl. 19.00 samt konfirmandtræf torsdag den 19.
marts på Svankjær efterskole. Alt dette får børnene brev med hjem om når vi nærmer os datoerne.
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Gudstjenester:
Søndag den 7. september

Torsdag den 23. oktober

12.s.e.trin Matt. 12,31-42

Stillegudstjeneste

Søndag den 14. september

Søndag den 26. oktober

Vesløs kl. 10.30 Høstgudstj.

Vesløs kl. 10.30

Arup kl. 10.30 – Høstgudstj.
13.s.e.trin Matt. 20,20-28

Øsløs Kirke kl. 19.00
19.s.e. trin Joh. 1,35-51

Søndag den 21. september

Søndag den 2. november

Øsløs kl. 10.30 Høstgudstj.

Øsløs kl. 10.30

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

Alle Helgens dag Matt. 5,13-16

Søndag den 28. september

Søndag den 9. november

Fiskehuset i Amtoft kl. 9.30
Efter gudstjenesten er der kaffe
og rundstykker ved
menighedsrådet.

Arup kl. 9.00 v/Asger Hørving

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

Søndag den 5. oktober
16. s.e.trin Joh. 11,19-45

Vesløs kl. 9.00 v/AM.Sloth
Søndag den 12. oktober

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

Søndag den 16. november
22.s.e.trin Matt. 18,1-14

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 23. november

Sidste sd. i kirkeåret Matt. 11,25-30

Øsløs kl. 10.30

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

Søndag den 30. november

Søndag den 19. oktober

Arup kl. 10.30
Minikonfirmanderne medvirker.

Øsløs kl. 10.30

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

Arup kl. 10.30

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

