Kirkebladet

Nr. 3 - 25. årg. · Juni · Juli · August 2015
Øsløs Vesløs Arup Sogne

Navne og adresser:
Sognepræst
Lone Olsen
Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs
Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, 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:
Knud Lynge, kirkeværge, Gl. Feggesundvej 108, tlf. 97 99 30 10
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, Kirkevej 34, 7741 Frøstrup, tlf. 22 95 08 97
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

holder sommerpause- de mødes igen tirsdag den 8. september kl. 13.30 i
k onfirmandstuen. Der er stadig plads til flere strikkeglade med lyst til en
hyggeeftermiddag med strikning, kaffe, sang.
Og hvis man har overskydende garn liggende, modtages det med tak.

•

Musik i Han Herred

Koncert i
Øsløs Kirke tirsdag den 21. juli kl. 19.30 med Klezmerduo.
Kom og hør livsglad musik med de dygtige musikere.
Gratis adgang – men vi modtager gerne frivillige bidrag til
det fortsatte arbejde med disse sommerkoncerter i vore kirker på Hannæs.
Den 13. august kl. 19.30 afholdes der fælleskoncert i
Fjerritslev Kirke med Hymns Solo. Koncerten er for alle.

•

Friluftsgudstjeneste

i Øsløs Skov den 16. august kl. 14.00.
Følg skiltene. Husk stol/tæppe og kaffe.
Vi håber – og regner med! – godt vejr.

•

Menighedsmødet,

som blev udsat, finder nu sted søndag den 21. juni i Fiskerhuset i Amtoft.
Programmet bliver som følger: gudstjeneste kl. 9.30.
Derefter kaffe og rundstykker, hvorefter menighedsrådet vil fortælle om året,
der er gået samt om kommende tiltag i og for vore kirker.
Alle er velkomne til at komme med ideer, forslag samt stille spørgsmål.
Vel mødt.
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Afskedsord – og TAK
Det er både med glæde og vemod, jeg ser frem til at gå på pension til oktober. Jeg fratræder til september og afholder opsparet ferie i september. Jeg
har været utrolig glad for at være sognepræst i Øsløs-Vesløs-Arup sogne i
godt 14 år. Egentlig tror jeg ikke jeg helt, at jeg vidste, hvad jeg gik ind til.
Min fortid har jo udspillet sig i højskoleverdenen som henholdsvis højskolelærer og forstander - så det her med at være sognepræst var helt nyt for
mig. Egentlig tror jeg først det faldt på plads for mig, da den daværende
provst Johan Thastum ved indsættelsen i kirkerne sagde, at det nu var mig
der skulle døbe, konfirmere, begrave, holde gudstjenester, føre kirkebogkort sagt være præst for alle i Øsløs-Vesløs-Arup sogne. Jeg var vist heller
ikke overbevist om, at jeg skulle bliver her på egnen indtil min pension.
Men – vi blev her og vi bliver her – om end vi er flyttet til Frøstrup, så
er det dog stadig på Hannæs! For her en utrolig flot natur, gode naboer,
rare mennesker – så her er alle muligheder for et at leve at godt liv. Og
hovedstaden ligger jo kun en sølle ”spytklat” af en flyvetur på 35 minutter væk. Som det nye præstepar fik vi dengang i april 2001 en fantastisk
modtagelse af alle. TAK for det – det har betydet mere, end man måske
umiddelbart skulle tro.
De forskellige menighedsråd og jeg har sat mange skibe i søen i de forgangne 14 år – sammenlagt tre menighedsråd til eet, velfungerende råd,
babysalmesang, minikonfirmander, stillegudstjenester, sogneaftener osv.
Det meste er gået godt og har fremmet kirkens liv og vækst. Så tak til alle
menighedsråd – I har altid støttet op om tingene.
Også på personalesiden er der sket meget i de forløbne år – alle kender vist
til de turbulente år, hvor vi ikke var så heldige med organisterne – lige indtil Viggo endelig søgte stillingen, fik den og har spillet trofast lige siden.
Også en stor tak til ham for et stabilt, nært og godt samarbejde
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Graverne på kirkegårdene har der også været udskiftning i – og i dag har vi
et godt team og makkerskab bestående af Anders Peter i Vesløs, Per i Arup
og Dan i Øsløs. Og kirkegårdene er så velholdte, at det er en fornøjelse
at komme der. Også samarbejdet både med de nuværende og de tidligere
gravere, er der grund til at takke for. Jeg har aldrig oplevet noget, der bare
lignede en konflikt.
Og endelig skal kirkesangerne nævnes og fremhæves – for mens menighedsråd, organister og gravere og gået og kommet- har Dorte, Kaja og
Torben har været her hele tiden. Altid parate til at hjælpe hinanden og
undertegnede og dermed få tingene til at glide – og dertil kommer så, at
de alle synger godt.
Endelig en tak til menighederne i alle tre sogne – børnene, de unge, den
trofaste menighed og alle andre.
En særlig tak til Aase Pedersen – min trofaste hjælper og ”reservemor” og
til Inger Yde – altid parat til at give en hjælpende hånd.
Det har været sand glæde af være sognepræst i Øsløs-Vesløs-Arup
pastorat. Tak.
Lone Olsen, sognepræst
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Forsidebilledet

-LYSGLOBE I VESLØS KIRKE.
Vesløs kirke har modtaget en fornem gave fra en anonym giver. Det er en smuk
lysglobe i messing med tilhørende indsamlingbøsse. Meningen er, at man kan
købe et lys for to kroner, tænde lyset ved Kristuslyset i midten og sætte det på globen med en stille bøn eller tak. De indsamlede penge skal doneres til godgørende
formål. På den måde vil de lys man tænder og sætter i globen, også kunne lyse i
et andet menneskes liv.
Billedet er taget af Viggo Olsen.

•
Forår- og
forsommer på kirkegårdene
Foråret er blevet brugt på større projekter ved Øsløs kirke. Der er blevet udskiftet
én sektion hæk og anlagt større græsarealer ved udløbne gravsteder.
Ved Vesløs og Arup kirker er hækklipningen afsluttet. Ved Øsløs kirke sker
hækklipningen i løbet af sommeren og sensommeren.
I denne tid planter vi isbegonier og bruger langt det meste tid på vedligeholdelse
af kirkegården. Sommeren bliver også brugt til afholdelse af ferie. Vi har gensidig
vikarforpligtigelse og afløser hinanden.
Graverne vil gerne ønske alle en god sommer.
Dan Holm Kristensen, Øsløs
Anders Peter Ravn Jensen, Vesløs
Per Bundgaard Poulsen, Arup.
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Konfirmander og
minikonfirmander 2015-2016
Konfirmationerne næste forår finder sted som følger:
Arup Kirke den 23. april
Øsløs Kirke den 23 april
Vesløs Kirke den 24. april.
Da aftalerne mellem kommunen og provstiet endnu ikke er færdigbehandlet hos politikerne, er det desværre ikke muligt at sige noget om hvornår
konfirmandundervisningen begynder og årets program bliver tilrettelagt.
Lige så snart aftalerne falder på plads, vil det kommende konfirmandhold
få besked.
Mht. minikonfirmander kan der naturligvis intet meddeles endnu. Det må
vente, til der er ansat en ny præst i pastoratet.
Lone Olsen, sognepræst

7

Gudstjenester:
Søndag den 7. juni

Søndag den 26. juli

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

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

Søndag den 14. juni

Søndag den 2. august

Vesløs kl. 10.30

Arup kl. 10.30

Øsløs kl. 10.30

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

Vesløs kl. 9.00

9.sd.e.trin Luk. 16,1-9

Søndag den 21. juni

Søndag den 9. august

Fiskerhuset i Amtoft kl. 9.30.
se bladet side 3.

Vesløs kl. 10.30

3.sd.e.trin Luk. 15,1-10

Søndag den 28. juni

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

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 5. juli

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

Arup kl. 10.30

Tirsdag den 7. juli
Stillegudstjeneste

Vesløs kl. 21.00
Søndag den 12. juli

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

Øsløs kl. 9.00 v/A. Hørving
Søndag den 19. juli

7.sd.e.trin Luk. 19,1-10

Øsløs kl. 10.30

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

Søndag den 16. august
11.s.e.trin Luk. 18,9-14

Øsløs Skov kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
– husk stol/tæppe og kaffe
Søndag den 23. august
12.s.e.trin Mark. 7,31-37

Arup kl. 10.30

Søndag den 30. august
13.s.e.trin Luk. 10,23-37

Afskedsgudstjenester:
Arup kl. 9.00
Vesløs kl. 10.30
Øsløs kl. 14.00

