Kirkebladet

Nr. 2 - årgang 27 · Marts - April - Maj 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
Minikonfirmandundervisning

starter op onsdag den 8. marts efter skoletid (skoledagen slutter 14.25) og løber over
8 gange, undtaget påskeugen. Vi afslutter med en familiegudstjeneste med minikonfirmanderne som aktive deltagere søndag den 7. maj kl. 10.30 i Øsløs kirke.
Der er sendt besked ud til forældre til elever på Friskolens 3. og 4. klasse. Skulle
I ikke have modtaget noget, men ønsker at melde jeres barn til minikonfirmand,
så ring eller skriv til sognepræsten.

International påskegudstjeneste

Med sange fra Taizé. Fredag den 14. april kl. 19.00 i Hillerslev kirke.

Fælles biograftur
for Thisted Provsti onsdag den 19. april kl. 17.30

Thisted provsti inviteres i Thisted Bio for at se Lutherfilmen fra 2003. Vi indleder
aftenen med velkomst kl. 17.30, samt tysk pølsebord og øl/vand i biografens foyere og derefter ser vi film. Læs mere inde i bladet.

Sogneaften torsdag den 20. april kl. 19.30

Tømmerby-Lild og Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd inviterer til fælles sogneaften med foredragsholder Per Hansen i Arup Beboerhus.

Konfirmation

Der er konfirmation af elever fra Østre Skole:
- Bededag fredag den 12. maj i Vesløs kirke kl. 10.00
og af elever fra Hannæsskolen:
- lørdag den 27. maj i Arup kirke kl. 9.00 og i Øsløs kirke kl. 11.00
- søndag den 28. maj i Vesløs kirke kl. 10.00

Fælles friluftsgudstjeneste
for Thisted Provsti 2. pinsedag 2017

Traditionen tro arrangeres en fælles friluftsgudstjeneste for alle sognene i Thisted
provsti 2. Pinsedag, mandag den 5. juni. I år er biskop Henning Toft Bro prædikant. Mere information følger.
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Reformationen 500 år

Fælles biograftur d. 19. april kl. 17.30
I år fejrer vi, at det er 500 år siden
Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. I den forbindelse
vil vi gerne invitere hele Thisted provsti
i Thisted Bio og se den store tysk/amerikanske Lutherfilm fra 2003. Filmen
er instrueret af Eric Till og baseret på

Luthers liv. Hovedrollen spilles af den
engelske skuespiller Joseph Fiennes.
Da den kom i Tyskland var den en
sand kassesucces og den blev en af de
mest sete i Tyskland det år. Men filmen
er ikke alene god underholdning, den
gør også en klogere på hvilken kolossal omvæltning reformationen har været, ikke alene for kirken men for hele
samfundet.
Vi indleder aftenen med velkomst kl.
17.30, samt tysk pølsebord og øl/vand
i biografens foyere. Derefter ser vi filmen sammen.
Så længe der er billetter til rådighed,
kan de købes hos sognepræst Gudrun
Nielsen, tlf. 97 99 30 45

Sogneaften med Per Hansen
torsdag den 20. april 2017 kl. 19.30 i Arup Beboerhus
Som nok allerede bekendt har Tømmerby og Lild menighedsråd samt
Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd et
samarbejdsudvalg, som har lavet to
arrangementer årligt, dels en julekoncert og så en sogneaften. I år er ingen
undtagelse. Vi har været heldige at få
Per Hansen, journalist og programmedarbejder ved TV2 Midt-Vest, til
at fortælle. Foredraget hedder ”Blandt
originaler og andet godtfolk”. Han vil
fortælle om skæve personligheder, som
han har mødt på sin vej og lavet TV
programmer med. Vi stifter bekendtskab med Marie Bjerregaard i Vedersø.
Marie var meget troende og en kvinde,
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der virkelig kunne
sætte ord på livsglæden. Vi møder også manden,
der boede mutters
alene i en høstak,
men ham kunne
man nu godt blive
klogere af at snakke
med. Vi møder også Anne og Arne, der
driver et lille landsted med grise, får,
høns og køer, og hvor sidstnævnte stadig håndmalkes. Anne og Arne kan virkelig få smilet - og glæden - frem, når
de fortæller. Vel mødt til en god aften.
Samarbejdsudvalget

Siden sidst
I sidste nummer af kirkebladet var der omtale af valget til menighedsråd og som
det nok er alle bekendt, lykkedes det at få valgt et nyt menighedsråd. Selv om
konstitueringen har været bragt i avisen, følger den her:
Formand og kontaktperson: Aase Stausbøll
Næstformand: Niels Jørgen Bonde Andersen
Kasserer: Tove Rishøj
Kirkeværger: Vesløs kirke - Knud Jørgen Kristoffersen
Arup kirke – Søren Ottosen
Øsløs kirke – Keld Ervolder (valgt uden for rådet)
Sekretær: Julie E. Jensen Bjergegaard
Margrethe Højlund
Niels Egon Persson
Organisttjenesten er faldet på plads. Hendrik Nikolajsen er pr. 1. december 2016
ansat som organist ved vore tre kirker. Hendrik leverer de musikalske toner til de
kirkelige handlinger og det er en fryd for øret.
Elisabeth Nielsen Søe er pr. 1. februar 2017 ansat som graver ved Øsløs kirke til
at forestå de kirkelige handlinger samt den daglige pasning af kirkegården og derudover assistere ved Vesløs og Arup kirker. Elisabeth ønskes velkommen i vore
tre sogne og vi håber på et rigtigt godt samarbejde.
Renoveringerne ved de tre kirker kører fint:
• Øsløs kirke har, som tidligere nævnt, gennemgået lofts- og bjælkerenoveringen
og indgangspartiet er renoveret med nænsom hånd, dvs. noget af træværket er
udskiftet og hele partiet er malet.
• Arup kirke her fået meget flotte nye vinduer, så vi nu kan holde varmen.
• Ved Vesløs kirke er kirketårnet blev renoveret på grund af råd i en del af træværket.
P.m.v. Aase Stausbøll
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Strikkedamerne

mødes om tirsdagen kl. 13.30 i konfirmandstuen.
Der er stadig plads til flere strikkeglade
med lyst tilen hyggeeftermiddag
med strikning, kaffe og sang.
Og hvis man har overskydende garn liggende,
modtages det med tak.

International

Påske-gudstjeneste
med sange fra Taizé
Langfredag d. 14. april 2017
kl. 19.00 i Hillerslev Kirke
Kom som du er – Syng på dit eget sprog – Tænd et lys
Come as you are – Sing with us in your own language – Light a candle
Behov for transport? Eller tilbyder du kørsel?
Need a lift? Or if you offer to drive:
Kontakt Benno Møller Hansen, Thisted, tlf. 24 66 24 37.
Arr. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd & kirkerne i Thisted provsti
Hillerslev Kirke i Thy
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk
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Studietur til Libanon
De kristne i Mellemøsten er trængte. Mange er drevet på flugt fra deres hjem og
deres kirke. Nu får du mulighed for at møde dem. Det sker, når Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg arrangerer studietur til Libanon den 6. – 13. november.
Libanon har den største andel af kristne i Mellemøsten, og er samtidig det land,
som har modtaget flest flygtninge fra Syrien. Førhen havde landet, der grænser op
til Syrien og Israel, en blomstrende økonomi. Men borgerkrig og politisk uro har
sat dette over styr. Hvordan er det at være kristen i sådan et land?
Der er opvarmning til studieturen den 22. maj, hvor libaneser, debattør og menneskerettighedsekspert Hanna Ziadeh tager os med på en rejse gennem kultur,
politik og religion. Det er i Folkekirkens Hus i Aalborg kl. 19.00. Du er velkommen til at deltage uanset om du vil med på studieturen, og der er gratis adgang.
Formålet med studieturen er at knytte kontakt mellem kristne i Danmark og i
Libanon. Du kan stille spørgsmål om turen og foredraget eller melde dig som
interesseret på aalborglibanon2017@gmail.com. Deltagerne udvælges sidst i
maj måned.
Læs mere på aalborgstift.dk
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Gudstjenester:

Søndag den 5. marts

Søndag den 23. april

1. søndag i fasten. Matt 4,1-11

1.søndag efter påske Joh 20,19-31

Søndag den 12. marts

Søndag den 30. april

Vesløs kl. 10.30

Arup kl. 9.00
Asger Hørving

Arup kl. 10.30

2. søndag i fasten Matt 15,21-28

Søndag den 19. marts

3. søndag i fasten Luk 11,14-28

Øsløs kl. 10.30

Vesløs kl. 10.30

2. søndag efter påske Joh 10,11-16

Søndag den 7. maj

Søndag den 26. marts

3. søndag efter påske Joh 16,16-22
Familiegudstjeneste og
minikonfirmandafslutning

Arup kl. 9.00
Asger Hørving

Fredag den 12. maj

Midfaste Joh 6,1-15

Søndag den 2. april
Mariæ Bebudelsesdag Luk 1,26-38
Vesløs 10.30

Søndag den 9. april

Palmesøndag Matt 21,1-9

Øsløs kl. 10.30

Torsdag den 13. april

Skærtorsdag Matt 26,17-30
Måltidsgudstjeneste

Øsløs kirke kl. 10.30

Bededag Matt 3,1-10
Konfirmation, Østre Skole

Vesløs kl. 10.00

Søndag den 14. maj

4. søndag efter påske Joh 16,5-15

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 21. maj

5. søndag efter påske Joh 16,23b-28

Vesløs kl. 10.30

Vesløs kl. 17.00

Torsdag den 25. maj

Fredag den 14. april

Arup kl. 10.30

Langfredag Matt 27,31-56 eller
Mar 15,20-39

Arup kl. 15.00

Kristi Himmelfarts dag Mar 16,14-20

Lørdag den 27. maj
Konfirmation

Søndag den 16. april

Arup kl. 9.00
Øsløs kl. 11.00

Øsløs kl. 10.30

Søndag den 28. maj

Mandag den 17. april

Vesløs kl. 10.00
Gudstjenester ved sognets præst,
hvor ikke andet er anført.

Påskedag Mar 16,1-8

Anden påskedag Luk 24,13-35

Arup kl. 10.30

Konfirmation.

