Kirkebladet

Nr. 1 - årgang 28 · December 2017 - Januar - Februar 2018
Øsløs Vesløs Arup Sogne

Navne og adresser:
Sognepræst
Steffen Bang Kristensen, Kragholmvej 8, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 30 45
email: sbkr@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
Keld Ervolder, kirkeværge, Gl. Feggesundvej 92, tlf. 47 17 68 13
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. 27 44 33 52
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
Graver Øsløs: Elisabeth Nielsen Søe, Skippergade 18, Øsløs, tlf.: 23 93 17 68
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
Organist: Irene Haffner, Hovsørvej 26, 7700 Thisted, tlf. 97 99 77 01
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: Steffen Bang Kristensen.
Tryk: Fjerritslev Tryk A/S
Pastoratets hjemmeside: www.øsløskirke.dk
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Arrangementer
Strikkedamerne er godt i gang

De mødes hver tirsdag 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.

Julekoncert i Øsløs kirke tirsdag den 5/12 kl. 19.30

Vores nye organist, Irene, vil spille en julekoncert. Hun vil være akkompagneret af
”Trio Female”. Derudover vil vores egen kirkesanger Kaja synge, og hun har taget
et kor med fra Vejlernes Friskole. Alle er velkommen og det er gratis.

Adventsmøde onsdag den 13/10 kl. 19.00 på Vesløs Kro

Den 13. december er det som de fleste ved Sankt Lucias dag. Og her har vi en
tradition for at der er et Luciaoptog på kroen. Luciaoptoget består af, ingen ringere vores egne unge mennesker fra Vejlernes Friskole. Hvorefter der vil være et
foredrag fra jeres egen sognepræst Steffen, der vil snakke om helgener og helgenfortællinger. Derefter vil der være kaffe og kage.

Fastelavsgudstjeneste i Vesløs kirke søndag d. 11/2 kl. 13.00

Der vil være en fastelavnsgudstjeneste, en anderledes gudstjeneste, hvor alle er
velkomne, og meget gerne udklædt. Bagefter går vi i fællesskab over i Hannæshallen, hvor børnene har mulighed for at slå katten af tønden.

Foredrag om den tidlige forfølgelse af de kristne
onsdag den 31/1 kl. 19.00 på Vejlernes friskole i Øsløs

Den tidligere underviser i Latin på teologistudiet i Århus Svend Erik Mathiassen
har sagt ja til at holde et foredrag om den tidlige Kristendomsforfølgelse i Romerriget. Det kan lyde tungt, men Svend har en evne til at gøre en historie levende, og
det bliver et spændende foredrag. Alle er velkommen og det er gratis.

Babysalmesang starter den 24/11 i Øsløs kirke kl. 10.30
Så starter babysalmesang op igen. Se mere inde i bladet.
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Høstgudstjenester i ØVA

I september og oktober havde vi en høstgudstjeneste i hver af de tre kirker. Kirkerne blev smukt pyntet op af menighedsrådet med årstidens blomster, planter
og frugt. Vi sang et par høstsalmer, og der blev indsamlet et høstoffer. Der blev
samlet mere end 2000 kr. ind, hvilket vi i menighedsrådet glædeligt modtager med
tak. Pengene vil ubeskåret gå til Støttefond for Møltrup Optagelseshjem.
(Fotos: Tove Rishøj).
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Babysalmesang
Et nyt hold begynder
fredag den 24. nov. 2017
og du er meget velkommen
til at være med!

10 fredage hen over vinteren er der
igen mulighed for at få en musikalsk oplevelse med det lille barn
(indtil ca. 10 mdr.).
I forløbet sættes der fokus på det
tætte bånd mellem mor/far og barn.
Babyer kan se, høre og mærke og
sanserne stimuleres gennem sang,
bevægelser og musik.
Det eneste, du/I skal medbringe,
er jeres barn samt et blødt underlag/
madras, som barnet kan ligge på.
Vi mødes i Øsløs Kirke, Øsløs Kirke Vej 1, 7742 Vesløs.
Det varer cirka en time per gang. Det er gratis at deltage.
Kontakt sognepræst Steffen Bang Kristensen for tilmelding og eventuelle
spørgsmål på tlf. 97 99 30 45 / sbkr@km.dk

Datoer for babysalmesang, fredage kl. 10.30-11.30

24. november
1. december
8. december
15. december
		Julepause

5.
12.
19.
26.
2.
9.

januar
januar
januar
januar
februar
februar
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Hilsen fra præsten

Så er det første halve år af min tid her gået, men det føltes nærmest som i går, at jeg
blev indsat i pastoratet. Der er dog sket meget på det halve år. Jeg har værAet med
i jeres glædelige tider, når I stolt står med jeres lille ny oppe ved døbefonten, eller
når I står med jeres livs kærlighed og sagt ”ja” til hinanden oppe ved alteret. Men
også de sørgelige tider, når en kær er gået bort, og I er samlet for at afgive det sidste
farvel. Og konfirmanderne er også så småt begyndt deres konfirmandforberedelse.
I skrivende stund har vi kun haft to undervisningsgange, men det været en god oplevelse begge gange. De har skåret græskar til Halloween gudstjenesten, hvoraf den
ene af dem kan ses på forsiden. Gudstjenesten var en succes, og især græskarsuppen
med bacon.
I løbet af efteråret fik jeg beskeden om, hvor lang mit barselsvikariat skal vare.
Jeg skal være her til og med slut april, hvor Gudrun så vender tilbage i start maj.
Jeg glæder mig meget til at arbejde videre heroppe. Og jeg håber også at I fortsat vil
modtage mig med de åbne arme, som jeg mødte da jeg ankom. Og I er selvfølgelig
stadig altid velkommen til at ringe, eller komme forbi kontoret til en snak.
Steffen Bang Kristensen

Hilsen fra vores nye organist

Jeg hedder Irene og er nyansat organist ved Øsløs, Vesløs og Arup kirker. Nogen
af jer har allerede mødt mig, da jeg har vikarieret flittigt hen over sommeren. Jeg
kommer fra 3 ½ års ansættelse ved Ræhr/Vigsø kirker i Hansted pastoratet, og har
på grund af mindsket aktivitet i de 2 sogne, valgt at skifte til ØVA-Pastoratet.
Jeg er 70 år og har levet af musik det meste af mit liv. Jeg begyndte at spille da
jeg var 5 år, og kom på Musikkonservatoriet som ganske ung.
Jeg har levet af stort set al slags musik. Jeg har været studiemusiker i Danmarks
Radio, indspillet plader, turneret med forskellige orkestre og teatergrupper. Jeg har
desuden været korleder for flere store voksen- og børnekor og undervist i skoler og
på VUC´s pædagoglinie i Thisted igennem flere år.
Jeg er også tidligere højskolelærer fra bl.a. Uldum Højskole. Jeg er egentlig pensioneret, men er musikalsk aktiv som aldrig før. Jeg har givet en del koncerter i de sidste år med ”Girls From Church” og er pt. aktiv med ”Trio Femall” som jeg vil give
julekoncert med i Øsløs Kirke til december. Jeg spiller klaver, orgel, harmonika,
guitar og lidt mere, og har rejst igennem England og Skotland med min harmonika.
Jeg har også turneret med ”Måneskinsteatret” med Yvonne Halskov, som nogle af
jer sikkert husker, da hun holdt til i Frøstrup. Jeg bor i Hovsør og er ikke gift, men
har to voksne børn – en læge i Svendborg og en pædagog i København. Jeg er født i
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Gladsaxe ved København, men har boet det meste af mit liv i Vestsjælland, og med
en afstikker i Sønderjylland kom jeg til Thy i 1993.
Jeg er, som nogle allerede har opdaget, transkønnet og det er noget jeg egentlig
ikke tænker så meget over, da jeg befinder mig godt og harmonisk ved det. Jeg
har skiftet køn juridisk og betragter mig selv som hunkøn og håber, I vil gøre det
samme. Jeg håber på rigtig meget god musik i kirkerne, både til gudstjenesterne og
til musikalske arrangementer i øvrigt.
Irene Haffner

Sognerejse til Wittenberg – I Luthers fodspor

Samarbejdsudvalget imellem Øsløs-Vesløs-Arup og Tømmerby-Lild har arrangeret en fælles sogneudflugt til Wittenberg fra d. 5/9-18 – 9/9-18. Turen vil koste
cirka 3000 kr. pr. person i dobbeltværelse eller 4000 kr. pr. person i enkeltværelse.
Prisen er inklusiv transport, hotel, halvpension. Der vil være orientering med
foredrag d. 1/3-18 i Tømmerby præstegård og senest tilmelding, og indbetaling
af depositum d. 31/3. Tilmelding, eller spørgsmål, ved sognepræst Steffen Bang
Kristensen på mail eller tlf. Vi håber at få rigtig mange med til at styrke båndene
imellem sognene.

International gudstjeneste
med sange fra Taizé
torsdag d. 25. januar 2018
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
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk
Hillerslev Kirke i Thy
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Gudstjenester:
Dato

3/12-17
1. s. i advent
10/12-17
2. s. i advent

17/12-17
3. s. i advent
24/12-17
Juleaften.

25/12-17
Juledag

26/12-17
Anden juledag
31/12-17
Julesøndag

1/1-18
Nytårsdag

7/1-18
1. s. e. h. 3 k.
14/1-18
2. s. e. h. 3 k.

21/1-18
Sidste s. e. h. 3 k.

28/1-18
Septuagesima
4/2-18
Seksagesima
11/2-18
Fastelavn

18/2-18
1. s. e. fasten
25/2-18
2. s. i fasten

Øsløs

Vesløs

Arup
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10.30

-
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-

-

-
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10.30
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10.30

10.30
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-
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-
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-

10.30

-

-

-

-

10.30

10.30
Julius Sebastian
Bang Holst

-

-
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13.00

-

-
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10.30

10.30
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-

