Kirkebladet

Nr. 3 - årgang 27 · Juni - Juli - August 2017
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
Niels Jørgen Bonde Andersen, næstformand, Sdr. Øsløsvej 12, Tlf. 97 99 39 90
Vesløs Sogn:
Knud Jørgen Kristoffersen, kirkeværge, Vesløs Stationsvej 15, tlf. 97 99 34 25
Margrethe Højlund, Gl. Feggesundvej 50, tlf. 22 17 57 40
Niels Egon Persson, Kragholmvej 21, tlf. 97 99 31 46

Arup Sogn:
Aase Stausbøll, kontaktperson og formand, Gl. Feggesundvej 92, tlf. 27443352
Julie E. Jensen Bjergegaard, sekretær, Gl. Feggesundvej 56 B, tlf. 61 26 39 43
Søren Ottosen, kirkeværge, Venøvej 6, Amtoft, tlf. 21 55 70 44

Kirkeværge Øsløs:
Keld Ervolder. Gl. Feggesundvej 92, tlf. 47 17 68 13, E:mail: stausboel@email.dk
Graver Øsløs: Elisabeth Nielsen Søe, Skippergade 18, Øsløs, tlf.: 23 93 17 68
Graver Vesløs: Anders Peter Ravn Jensen, Vesløs Mark 13, tlf. 20323584
Graver Arup: Per B. Poulsen Gl. Feggesundvej 46, tlf. 29281378
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!
Redaktør: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen og Pernille Skov.
Tryk: Fjerritslev Tryk A/S.
Pastoratets hjemmeside: www.øsløskirke.dk
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Arrangementer
Strikkedamerne

holder sommerferie indtil tirsdag den 5. september. Så mødes de igen om tirsdagen kl. 13.30 i konfirmandstuen. Der er stadig plads til flere strikkeglade med lyst
til en hyggeeftermiddag med strikning, kaffe og sang. Og hvis man har overskydende garn liggende, modtages det med tak.

Konfirmandindskrivning

Kommende konfirmander med bopæl i Øsløs, Vesløs, Arup sogne:
Tilmelding til konfirmandundervisning 2017/2018 foregår i konfirmandstuen
på Kragholmvej 8, 7742 Vesløs - tirsdag den 6. juni kl. 16.00-18.00
- onsdag den 7. juni kl. 16.00-18.00
Kom forbi en af dagene, når det passer bedst.
Begge ved præst Gudrun Kurtz Nielsen

Fælles friluftsgudstjeneste for Thisted Provsti 2. pinsedag

Traditionen tro arrangeres en fælles friluftsgudstjeneste for alle sognene i Thisted
provsti 2. Pinsedag, mandag den 5. juni. I år foregår det ved Bakkegården i Arup.
Biskop Henning Toft Bro er prædikant.

Koncert i Øsløs kirke tirsdag den 11. juli kl. 19.30
Koncert med TYS. Se mere inde i bladet.

Gudstjeneste søndag den 20. august kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste i Præstens skov, Øsløs.

Sogneudflugt onsdag den 30. august.

Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd inviterer til fælles sogneudflugt til Jetsmark
kirke. Se mere inde i bladet.
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Forårets sogneaften var et foredrag med tidligere journa
TV2 Midt-Vest, Per Hansen. Omkring 80 mennesker m
Arup beboerhus for at høre foredraget med titlen ”Bland
originaler og andet godtfolk”. Per Hansen er især kendt
programmer med tv-portrætter af herlige jyder og det va
med dem som udgangspunkt, at han fortalte om nogle a
mennesker, han har mødt undervejs. Per Hansen er en d
interviewer og journalist, der lader de mennesker, som h
snakker med, komme til orde. Men denne aften opleved
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Lene Vigsø og Gudrun Kirstine Nielsen
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Hilsen fra præsten

Det er formentlig allerede nået til det yderste af de tre sogne, men for en god
ordens skyld, kommer også her i kirkebladet informationen om, at Troels og jeg
venter et barn. Jeg går derfor på barsel den 13. juni. Dermed når jeg lige at runde
det første år i embedet med det, der hører med: høst, Alle Helgen, jul, påske, konfirmander, osv. Det har været et spændende år, meget lærerigt, og jeg glæder mig
til at vende tilbage efter barslen. I skrivende stund er vikaren endnu ukendt, men
det bliver meldt ud så snart, det kan lade sig gøre. Indtil det engang bliver muligt
at flytte ind huset på Storkevænget, bor vi i præsteboligen på Kragholmvej 8, hvor
der fortsat vil være fungerende sognepræstekontor og konfirmandstue.
God sommer!
Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen

Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget er en gruppe bestående af to medlemmer fra Øsløs-VesløsArup menighedsråd og to medlemmer fra Tømmerby og Lild menighedsråd. Udvalgets formål er at lave fælles arrangementer for at styrke samarbejdet mellem
vores pastorater, og bare i en erkendelse saf, at vi bor tæt på hinanden, og det er
sjovere at sidde mange mennesker sammen til ét foredrag end at være i to forskellige lokaler med fem kilometers mellemrum. De seneste år har hensigten været
én fælles julekoncert og én fælles sogneaften om året. Pt. er ambitionen at lave en
begivenhed i efteråret anledning af Reformationsjubilæet, og også at genoptage
besøg i hinandens kirker.

Sogneaften med Per Hansen torsdag den 20. april.

Forårets sogneaften var et foredrag med tidligere journalist ved TV2 Midt-Vest,
Per Hansen. Omkring 80 mennesker mødte op i Arup beboerhus for at høre foredraget med titlen ”Blandt originaler og andet godtfolk”. Per Hansen er især kendt
for sine programmer med tv-portrætter af herlige jyder og det var netop med dem
som udgangspunkt, at han fortalte om nogle af de mennesker, han har mødt undervejs. Per Hansen er en dygtig interviewer og journalist, der lader de mennesker,
som han snakker med, komme til orde. Men denne aften oplevede vi ham også
som en særdeles underholdende fortæller, der både loyalt og kritisk forholder sig
til vores samfunds goder og problemer og til de mennesker, der lever i det. Det
var en meget fin aften, med dejlig kage og kaffe, med en god stemning, og man
gik beriget derfra.
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Sogneudflugt onsdag den 30. august 2017

I Årets sogneudflugt går til Jetsmark kirke i Vendsyssel. Danmark er fuld af
smukke og interessante steder, og ikke så langt fra Hannæs ligger Jetsmark kirke,
der er kendt for sine kalkmalerier. Vi drager af sted med bus og i Jetsmark sognegård, drikker vi kaffe og spiser Aases boller med Ingers marmelade.
Så er der rundvisning i kirken, hvor sognepræst Michael Berg vil fortælle.
Frokosten indtages på Luneborg kro og kaffen andetsteds på vejen hjemover.
Pris per person kr. 175,Afgang:
Hannæs Hallen 		
9.10
		
Amtoft købmand 		
9.15
		
Øsløs forsamlingshus
9.20.
Tilmelding seneste 23. august til enten Aase Pedersen, 97 99 33 69
eller Inger Agesen, 97 99 35 10.
Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd

Koncert med TYS i Øsløs kirke
tirsdag den 11. juli 2017 kl. 19.30

NORDISK FOLKEMUSIK MØDER BAROK OG KLASSISKE TONER
Ensemblet består af fløjtenist Ann Sophie Rønne Andersen, violinist Louise
Gorm og cellist Maria Isabel Edlund. Sammen bestræber de tre musikere
sig på at spille koncerter i øjenhøjde, hvor de skaber en nærværende oplevelse for publikum og lader musikken tale på tværs af rum, grænser og
genrer. Repertoiret spænder fra mere traditionelle klassiske toner i form
af Haydn og Telemann, som flettes sammen med den legende og dansante
nordiske folkemusik, nye spændende klange, smukke arrangementer af
danske sange og sprudlende barokmusik.
Fælles for det hele er glæden ved rytmen, dansen og de smukke melodier.
Koncerten er gratis og en del af sommerkoncertrækken under Musik i
Han Herred. Se mere på: http://www.musikihanherred.dk/
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Gudstjenester:
Søndag den 4. juni

Pinsedag, Joh 14,22-31

Øsløs kl. 10.30
Gudrun Nielsen

Mandag den 5. juni
2. pinsedag

Fælles friluftsgudstjeneste
i Thisted Provsti.
Ved Bakkegården, Arup, kl. 11.00
Søndag den 11. juni

Trinitatis søndag Joh 3,1-15

Arup kl. 10.30
Gudrun Nielsen

Søndag den 18. juni

1. søndag efter trinitatis Luk 16,19-31

Vesløs kl. 19.00
Julius Sebastian Bang Holst
Søndag den 25. juni

2. søndag efter trinitatis Luk 14,16-24

Øsløs kl. 13.00

Søndag den 2. juli

3. søndag efter trinitatis Luk 15,1-10

Arup kl. 10.30

Søndag den 9. juli

4. søndag efter trinitatis Luk 6,36-42

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 16. juli

5. søndag efter trinitatis Luk 5,1-11

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 23. juli

6. søndag efter trinitatis Matt 5,20-26

Arup kl. 10.30

Søndag den 30. juli

7. søndag efter trinitatis Luk 19,1-10

Vesløs kl. 10.30

Søndag den 6. august

8. søndag efter trinitatis Matt 7,15-21

Øsløs kirke kl. 9.00
Asger Hørving

Søndag den 13. august

9. søndag efter trinitatis Luk 16,1-9

Arup kl. 10.30

Søndag den 20. august

10. søndag efter trinitatis Luk 19,41-48

Friluftsgudstjeneste
i Præstens Skov kl. 14.00
Søndag den 27. august

11. søndag efter trinitatis Luk 18,9-14

Vesløs kl. 10.30

