Kirkebladet

Nr. 1 - 25. årg. · December 2014 - Januar - Februar 2015
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:
Tove Ibsen Rishøj, kasserer, Søndergårdsmark 17, tlf. 22 15 14 56
Karen Margrethe P. Nielsen, Sdr. Øsløsvej 3, tlf. 97 99 35 42
Pernille Skov, Frimervej 5, tlf. 40 94 03 55
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

Er startet op igen hver tirsdag kl.13.30 i konfirmandstuen. Der er produceret
mange smukker tæpper, trøjer, sokker mm.Har du lyst til at strikke, hygge,
drikke kaffe og deltage i det muntre fællesskab er du meget velkommen.

•

Julekoncert den 4. december kl. 19.00
i Tømmerby Kirke
Kammerkoret Dorimus

Koncerten er planlagt i et samarbejde mellem menighedsrådene
i Tømmerby-Lild og Øsløs-Vesløs-Arup.
Kom og vær med til at lytte til og synge julen ind.
Gratis adgang.

•

Sogneaften den 5. februar

Kl. 19.30 i konfirmandstuen. Kragholmvej 8, Vesløs.
Sygehuspræst Sigrid Wilbrandt Kjær fra Sennels sogn vil fortælle
om at være sygehuspræst ved Thisted-Mors sygehus.
Efter kaffen vil der være mulighed for at stille spørgsmål
og debattere evt. gode ideer.

•

FORSIDEBILLEDET

Denne gang en akvarel af Øsløs Kirke, malet af Palle Rishøj. Kirken midt i en
verden af fjord og høj himmel. Meget smukt billede – tak for det.

•
Sognepræsten afholder vinterferie
i uge 8, (16.-23. februar).
Embedet passes i denne uge af
Asger Hørving, tlf. 97 99 50 10
3

”Der var engang en skovhugger”
Bibelens ord om at, at vi er dårlige til at se bjælken i eget øje – hvorimod vi er
vældig skrappe til at se splinten i andres øjne, er evig aktuel. For også vi – både
store og små - er hurtige til at dømme – og fordømme andre. Vi holder nogen ude
– andre lukker vi ind, og nogen vil vi end ikke ses i selskab med.
Vi gør det jo ikke for at gøre nogen ondt – men det kan alligevel få uoverskuelige konsekvenser hvordan vi behandler hinanden.
Den skotske digter William Soutar hævder, at følgende historie er sand. I alt fald fortæller den noget om, at et glad ord og et
venligt smil i stedet for en sur bemærkning, er en bedre måde
at begynde dagen på.
Der var engang en skovhugger i Skotland.
En morgen glemte hans kone at komme
salt i havregrøden. Skovhuggeren blev sur
og skældte hende ud, men hun svarede
igen og sagde, at det var da en lille ting
at blive så sur over, og hvorfor var han
altid sådan en tvær, sur mand.
Så blev han selvfølgelig endnu mere
knotten, og da han kom på sit arbejde,
huggede han løs med sin store skovøkse
i irritation. Men da øksen var gammel,
fløj hovedet af og ramte skovejerens hest
lige midt mellem øjnene. Hesten var netop
blevet ført forbi brændehuggeren på vej til smeden
for at få nye sko på, og nu faldt den død om.
Skovejeren, som var en stor og betydningsfuld adelsmand, blev frygtelig ærgerlig over at have mistet sin gode hest. Og oven
i købet havde han travlt, for han skulle til møde med nogle andre adelsmænd, fordi
de var utilfredse med kongen i landet. Nu betød det med hesten, at han kom for
sent til mødet, og det gjorde ham både irriteret og ærgerlig, og måske var det af
surhed og tværhed, at han fik de andre adelsmænd overtalt til, at de skulle gøre
oprør mod den skotske konge.
Det gjorde de.
Oprøret varede længe, det betød borgerkrig og mange døde, og det bragte fattigdom og elendighed til landet igennem flere år.
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Var det den manglende salt i havregrødens skyld?
Det kan man jo nok ikke sige – men alligevel, så er det utroligt, hvor meget et
venligt ord kan sprede varme og tryghed, der varer ved - og hvor meget et hårdt
eller surt eller vredt ord kan blive årsag til en masse dårligt i alt for lang tid.
Vi skal leve i tillid til Gud i Jesu ord – dvs. fjerne bjælken i vort eget øje. Magter
vi det, vil alting vende sig til det bedste.
Lone Olsen, Sognepræst

Vinteren på kirkegården
Nu går vi den stille tid i møde på kirkegården. Grandækningen er overstået,
og vi håber at vores gran vil blive liggende til vi selv fjerner det.
Når vejret tillader det, vil vi lave småprojekter som f.eks. reparation af
digerne, rydning af afmeldte gravsteder osv. De næste måneder bliver også
brugt til at holde de sidst ferie-og fridage.
Mens kirkegården ligger i ”bero” vil vi også glæde os til det – igen – spirende forår med de mange lysegrønne nuancer og dage, som bliver længere.
Fra graverne vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
Dan Holm Kristensen, Øsløs Kirke
Anders Peter Ravn Jensen, Vesløs Kirke
Per B. Poulsen, Arup kirke
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Babysalmesang i Vesløs Kirke efteråret 2014

•
Status fra menighedsrådet

Status i menighedsrådet lige nu er, at Ellen Margrethe har sygemeldt sig på ubestemt tid, - vi ønsker dig god bedring. Pernille Skov er indkaldt som suppleant,
velkommen til dig. Vi håber, at du vil finde menighedsrådsarbejdet interessant.
I Ellen Margrethes sygefravær har Karen Margrethe lovet at varetage hvervet
som kirkeværge i Øsløs. Tak for det.
Arbejdet i rådet fortsætter stille og roligt. Tak til alle i rådet for deres indsats.
Jeg vil ønske alle et godt efterår.
Jane P. Jespersen, formand.
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Konfirmander og minikonfirmanders side
Konfirmandholdet har igen i år skrevet hver en bøn – her bringes tilfældigt udvalgte
eksempler:

Gud først vil jeg sige, at jeg er glad for at have en god familie.
Tak for livet. Jeg vil bede for de fattige. Lige nu er jeg vred
over, at nogen sulter. Men jeg er glad for at nogen hjælper
dem. Hjælp mig til at fortsætte som den, jeg er. Til sidst vil jeg
sige tak.
Gud først vil jeg sige, at jeg er glad for, at jeg har familie, venner osv. Tak for at jeg ikke er syg og den slags. Jeg vil bede for
at jeg får et godt liv og alt går godt. Lige nu er jeg vred over
krigen i Irak. Men jeg er glad for at jeg har alt, der er nødvendigt. Til sidst vil jeg sige Amen!
Tak for at jeg kan gå til det sport, som jeg går til. Jeg vil bede
for at jeg altid kan spille fodbold og håndbold. Lige nu er jeg
vred over at Irak og islam er i krig – og på Rusland! Men jeg
er glad for at kunne få/købe de ting, jeg ønsker mig. Hjælp mig
til at løbe hurtigere til sport. Til sidst vil jeg sige: tak for livet.
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Gudstjenester:
Søndag den 7. december

Søndag den 11. januar

2.sd.i advent Luk. 21,15-36

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

Søndag den 14. december.

Torsdag den 15.januar

Vesløs kl. 10.30

Vesløs kl. 19.00

Øsløs kl. 9.00 v/A.Sloth

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

Søndag den 21. december
4.sd.i advent Joh. 1,19-28

Arup kl. 10.30

Juleaften den 24. december
Luk.2,1-14

Øsløs kl. 14.00
Arup kl. 15.15
Vesløs kl. 16.30
Juledag den 25. december
Luk. 2,1-14

Vesløs kl. 10.30
2. juledag den 26. december
Matt. 23,34-39

Øsløs kl. 10.30
Julesøndag den 28. december
Luk. 2,25-40

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

Vesløs kl. 11.00
Søndag den 4.januar

Hellig 3. k. sd. Matt. 2,1-12

Øsløs kl. 10.30

Arup kl. 9.00 v/A.Hørving
Stillegudstjeneste

Søndag den 18. januar
2.s.e.h.3.k. Joh. 2,1-11

Arup kl. 10.30

Søndag den 25. januar
Sidste sd. e h 3 k.Matt.1-9

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 1. februar

Septuagesima Matt. 20,1-16

Fælles gudstj. for Tømmerby-Østerild
afvikles af konfirmander i Tømmerby
kirke kl. 10.30
Søndag den 8. februar

Seksagesima Mark. 4,1-20

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 15. februar
Fastelavn Matt. 3,13-17

Arup kl. 10.30

Søndag den 22. februar
1.s.i fasten Matt. 4,1-11

Vesløs kl. 9.00 v/A.Hørving
Søndag den 1. marts
Matt. 15,21-28

Vesløs kl. 10.30

