Kirkebladet

Nr. 4 - årgang 26 · September · Oktober · November · 2016
Øsløs Vesløs Arup Sogne

Navne og adresser:
Sognepræst:
Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, Kragholmvej 8, 7742 Vesløs,
tlf. 97 99 30 45, email: gukn@km.dk
Mandag er fridag.
Menighedsrådet:
Øsløs Sogn:
Tove Ibsen Rishøj, kasserer, Søndergårdsmark 17, tlf. 22 15 14 56
Karen Margrethe P. Nielsen, kirkeværge, 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, næstformand, Gl. Feggesundvej 78, tlf. 50 99 69 00
Aase Stausbøll, kontaktperson og formand, 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. 20 22 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: Vakant
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!
Redaktører: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen og Pernille Skov
Tryk: Fjerritslev Tryk A/S
Pastoratets hjemmeside: www.øsløskirke.dk
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Arrangementer

Strikkedamerne

mødes om tirsdagen kl. 13.30 i konfirmandstuen.
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.

Gudstjeneste samt menighedsmøde

afholdes søndag den 11. september 2016, kl. 9.30 i Fiskerhuset, Amtoft havn.
Alle arrangementer følges op ved opslag i Dagli’ Brugsen, Vesløs og hos Let Køb,
Amtoft samt annoncering i Fjerritslev Ugeavis på Hannæssiden.

Adventsmøde

•

Som hvert år afholder vi adventsmøde med Luciaoptog af elever fra Vejlernes
Naturfriskole og foredrag. Tid, sted og foredragsholder følger! Alle er velkomne.

•

Konfirmander 2016/2017

Konfirmationsdatoer i 2017: Øsløs og Arup kirker lørdag den 27. maj og Vesløs
kirke søndag den 28. maj.
Konfirmationsforberedelse: Undervisningen begynder i oktober og ligger onsdag
morgen. Konfirmander og forældre får nærmere besked om forløbet.

•

Minikonfirmander 2016/2017

Der vil være minikonfirmandhold efter skoletid for både 3. klasse og i år også 4.
klasse, fordi de ikke fik tilbuddet sidste år. Forældre og børn får besked fra præsten gennem skolerne om forløbet.
Sognepræsten afholder ferie i uge 46.
Al henvendelse i denne periode rettes til Lisa Bremer, tlf. 97 99 10 02
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Indsættelsen af Gudrun, sognepræst i
Øsløs-Vesløs-Arup sogn
Søndag den 5. juni blev Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen indsat i Vesløs Kirke kl.
13.00.
Det var en rigtig god gudstjeneste. Til stede var ca. 10 præstekollegaer og der
var 75 personer. Efter indsættelsen var der det flotteste og lækreste kaffe og kagebord i Hannæs Hallen hvor vi var 55 personer til at fejre vores nye præst.
Det var dejligt at så mange kom og hilste på vore nye præst.
f. Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd
Lene Vigsø, sekretær

Forsidebilledet:

Det lækre kagebord, ved indsættelsen af vores præst.
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Arup Kirke

har fået opsat en sten med påskrift, så
man ved, at man er kommet til Arup
kirke. Det er nu ikke bare derfor den
store sten er rejst, men for at beskytte
Amtoft vandværks stophane, der er placeret umiddelbart bag stenen.
Der er lidt historie tilknyttet, nemlig
at Anders Peter for nogle år siden ved
markarbejde i kæret fik pløjet den store
sten op.
Ved den nye belægning på parkeringspladsen fandt man anvendelse for den
flotte sten og Per fandt sammen med stenhuggeren frem til et resultat der fremgår
af billedet ved ’indvielsen’.
f. Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd
Aase Stausbøll, formand og kontaktperson

Øsløs Kirke

Som alle ved er renoveringen i fuld gang ved Øsløs kirke. Vi startede 23/5 med
at demontere kirken. Alle løsdele skulle nænsomt pilles ned og placeres sikkert
og hensigtsmæssigt.
Efter demonteringen gik tømreren i gang med at etablere et dæk over stolene.
Det er flere bjælker og loftsbrædder som er blevet skiftet. Mureren har fået
repareret ødelagt puds, samt understrøget visse dele at taget. Loftet er i skrivende
stund ved at blive renset ned, grundet og malet.
Dan Kristensen, Graver Øsløs Kirke
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Alt det nye!
Af hjertet tak for den varme velkomst her i Øsløs, Vesløs og Arup sogne. Vi føler
os virkelig godt taget imod i vores nye hjem og jeg føler mig taget godt imod i mit
nye embede, både af kirkernes personale, af menighedsrådet og af menighedsrådet og af menighederne.
Ordinationen i Aalborg var højtidelig, men især var indsættelsen i Vesløs kirke
(med det efterfølgende bugnende kagebord fra Vesløs Kro i Hannæs Hallen) en
virkelig festlig begivenhed. Tak til menighedsrådet for at arrangere det og tak til
alle jer, der var med.
Når man sådan er nyuddannet og tilflytter, så er dagene fyldt med første gange:
første gudstjeneste i Vesløs kirke, første gudstjeneste i Arup kirke (Øsløs må vente
lidt), første begravelse, menighedsrådsmøde etc. Det er både spændende og udfordrende, og jeg ser frem til at få en bedre forståelse af, hvordan kirkelivet er her på
stedet. Samtidig lærer jeg lidt efter lidt området at kende – skolerne, hvad der sker,
byerne og den dejlige natur – her er jo nok at fordybe sig i mange år fremover.
Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen

Den 13.juni 2016 var de fleste fra menighedsrådet mødt op til morgensamling
på Vejlernes Naturfriskole i Øsløs. Der var brød, kaffe og morgensang og så en
præsentation af 3., 4. og 5. klasses arbejde med vores tre kirker: hver graver fik
udleveret en QR kode, som, hvis man scanner den ind på sin telefon, giver adgang
til elevernes præsentation af kirkerne. De hænger nu i kirkerne. Tak for jeres store
indsats og for en hyggelig formiddag, der blev afsluttet med Bro, Bro, Brille.
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OPSTILINGS- OG ORIENTERINGSMØDE
tirsdag den 13. september kl. 19.00
I Øsløs, Vesløs og Arup sogne skal der vælges 9 medlemmer til det kommende menighedsråd.
Menighedsrådsarbejde kan sammenlignes med bestyrelsesarbejde – man
får en mulighed for indflydelse på, hvad der skal ske i kirken. Det er en offentlig begivenhed og alle med interesse for menighedsrådets arbejde, for kirken
og dens fremtid er meget velkomne! For at blive valgt til menighedsrådet skal
man være fyldt 18 år og være medlem af Folkekirken.
Første del af mødet består i en orientering om hvad det indebærer at være
menighedsrådsmedlem – menighedsrådet vil berette om de opgaver, der udføres helt generelt; lidt om hvad der er sket siden sidste valg og så en redegørelse for de kommende opgaver. Anden del af mødet er selve opstillingsmødet, hvor man kan blive skrevet på en kandidatliste.
Selve menighedsrådsvalget finder sted den 8. november 2016.
Vel mødt!
Læs mere på
http://www.km.dk/folkekirken/valg/ og på http://www.menighedsraad.dk/

En sang der varmer
Mel.: Du, som vejen er og livet
Herre, jeg vil gerne tjene,
tjene dig, og dig alene,
tag og brug mig, som du vil!
Hvad jeg ejer, har du givet,
hver en evne, selve livet,
dig det hele hører til.

Led mig, Frelser, ved din nåde,
også når jeg selv vil råde
og vil gå min egen vej;
sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig!
Kristian Østergaard 1891
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Gudstjenester:
Søndag den 4. september

15. søndag efter Trinitatis. Luk 10,38-42

Vesløs kl. 19.00
V/Asger Hørving

Søndag den 11. september

16. søndag efter Trinitatis. Joh 11,19-45

Fiskerhuset i Amtoft kl. 9.30
Derefter menighedsmøde.
Søndag den 18. september

17. søndag efter Trinitatis. Mark 2,14-22

Vesløs kl. 10.30
Høstgudstjeneste

Søndag den 30. oktober

23. søndag efter Trinitatis.
Mark 12,38-44

Øsløs kl. 10.30
Åbning af Øsløs Kirke

Søndag den 6. november
Alle Helgens Dag

Vesløs kl. 15.00
Alle Helgens gudstjeneste
Søndag den 23. november

25. søndag efter Trinitatis. Luk 17,20-33

Arup kl. 10.30

Søndag den 25. september

Søndag den 20. november

Arup kl. 10.30
Høstgudstjeneste

Øsløs kl. 19.00
Fortællegudstjeneste v/Lisa Bremer

18. søndag efter Trinitatis. Joh 15,1-11

Sidste søndag i kirkeåret.

Søndag den 2. oktober

Søndag den 27. november

Vesløs kl. 19.00
V/Asger Hørving

Vesløs kl. 10.30

19. søndag efter Trinitatis. Joh 1,35-51

Søndag den 9. oktober

20. søndag efter Trinitatis. Matt 21,28-44

Arup kl. 10.30

Søndag den 16. oktober

21. søndag efter Trinitatis. Luk 13,1-9

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 23. oktober

22. søndag efter Trinitatis. Matt 18,1-14

Arup kl. 10.30

1. søndag i advent. Matt 21,1-9

