Kirkebladet

Nr. 4 - årgang 27 · September - Oktober - November 2018
Øsløs Vesløs Arup Sogne

Navne og adresser:
Sognepræst
Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, Storkevænget 11, 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. 27 44 33 52
Søren Ottosen, kirkeværge i Arup & sekretær, Venøvej 6, Amtoft, tlf. 21 55 70 44
Keld Ervolder, kirkeværge i Øsløs, Gl. Feggesundvej 92, tlf. 47 17 68 13
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 / 61 72 03 49
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: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen
Tryk: Fjerritslev Tryk A/S
Pastoratets hjemmeside: www.øsløskirke.dk
Forsidebillede: Per ved Fiskerhuset
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Arrangementer
Strikkedamerne begynder tirsdag den 4. sept. kl. 13.30 i konfirmandstuen.
Kom til en hyggelig eftermiddag med strikning, kaffe og kage.
Menighedsmøde & gudstjeneste i Fiskerhuset
søndag den 16. september kl. 9.30

Vi begynder med gudstjeneste kl. 9.30 og fortsætter med rundstykker og kaffe
samt orientering fra menighedsrådet.

Koncert søndag den 23. september kl. 19.00 i Øsløs kirke
med Trio Femall – se mere i bladet.

Babysalmesang begynder fredag den 4. oktober og kører over 10 gange ved organist Irene Søndergaard Christensen. Der bliver hængt opslag op, sendt invitationer ud,
og alle interesserede kan høre nærmere hos præsten, tlf. 97 99 30 45.

Konfirmander

Efter gudstjenesten den 7. oktober kl. 10.30 i Arup kirke er der informationsmøde for årets
konfirmander og deres forældre.

Foredrag med Jacob Holdt

torsdag den 25. oktober kl. 19.00 i Arup Beboerhus. Se mere inde i bladet.

Halloweengudstjeneste

Igen i år afholdes Halloweengudstjeneste for små og store onsdag den 24. oktober
kl. 17.00. Bagefter spiser vi sammen på Vesløs Kro.

Alle Helgens Gudstjeneste

Søndag den 4. november kl. 15.00 mindes vi de kære, vi har mistet. Under gudstjenesten
navnene op på dem, der er døde og begravede/bisatte det seneste år.

Fordybelsesgudstjeneste

kom til bøn og fordybelse og dejlig musik i Vesløs kirke torsdag den 15. november kl. 19.00.
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Høst

Nu er det længe siden
men end det gjemmes i mit Sind
hvordan i Barndomstiden
den kære Rug kom ind
Jeppe Aakjærs digtsamling ”Rugens
sange” udkom i 1906 og i den beskriver han rugens livscyklus: fra såsæd
på loftet om efteråret til den høstes
som menneskeføde om sommeren,
sådan som det var i hans barndom. Det
kan ingen huske mere, men der findes
stadig mange, der har oplevet, hvordan
det var senere, da selvbinderen kom
og blev trukket af heste, og andre, der
husker, da hestene blev solgt til fordel
for en traktor.
Siden da er markerne og ejendommene blevet færre og større, og maskinerne blevet flere og større (sådan er
det også i køkkenet…) og antallet af
mennesker, der er direkte involveret
i landbruget blevet færre. Men: barndommens høstminder holder ved, selv
om de er er vidt forskellige. Selv om
de fleste er beskæftiget i andre jobs, så
betyder høsten alligevel meget.
Det er helt sikkert afhængigt af lokalområdet, men her, hvor markerne er
lige udenfor vinduerne og alle kender
en landmand eller er i familie med en,
så følger man med.
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Selv om ”Rugens sange” er en beskrivelse af hvordan bondelivet var i
1870'erne, er det også en almengyldig
beskrivelse af bondens gerning til alle
tider: Han forbereder jorden, finder
såsæden frem, sår og høster, når afgrøden er moden. Bonden skal arbejde
hårdt og bruge sin erfaring, men selv
om han gør, alt det, han kan, så er der
ingen garantier.
Kun i teorien kan man tænke sig
til den optimale høst – i praksis er vi
udleveret til jorden, til vind og vejr,
til sol og regn. De to sidste somre understreger det sidste! Og så er der det
virkelige mirakel: frøet spirer og gror,
bliver til frugter, der kan spises. Når
høsten er sikkert i hus, lyder det hos
Aakjær:
”Så slutter Far: ”I Jesu Navn!
og Hjemmet gaar til Hvile
med Høsten i sin Favn.”
Derfor holder vi fast i høstgudstjenesterne også i dag: for at takke Gud for,
at der dog kommer noget ud af sliddet,
at han lader solen skinne, lader det
regne og lader kornet og grøntsagerne
gro. Vi beder om hans velsignelse over
os og vores liv
– og giver videre af vores overflod.

Koncert for Livet
med TRIO FEMALL

Irene Haffner, tangenter – Gitte Jespersen, sang – Gitte Gonge, sang,
guitar, trompet, og harmonika

En koncert med smukke sange, sigende digte
og fabulerende klavermusik.
En hyldest til det guddommelige liv
ØSLØS KIRKE
SØNDAG DEN 23. SEPTEMBER
KL. 19.00
GRATIS ENTRE

”OM AT SIGE JA”

Foredrag med Jacob Holdt i Arup Beboerhus
d. 25. oktober kl. 19.00

Samarbejdsudvalget (Øsløs-VesløsArup menighedsråd og TømmerbyLild menighedsråd) glæder sig over at
præsentere Jacob Holdt, dansk fotograf, forfatter og foredragsholder.

I 5 år vagabonderede Jacob Holdt i
USA uden penge, og levede sig dermed
ind i både de fattigste ghettoer og de
rigeste miljøer. Med et lommekamera
skabte han diasshowet “Amerikanske
billeder”.

Vi skal høre foredraget ”Om at sige
ja – og integrere os med de andre”. Det
tager afsæt i Jacob Holdts eget liv i
årene efter, at Amerikanske Billeder
blev en verdenssucces, og hans forsøg på også at gøre det til en succes
for dem, det handlede om, de fattige,
marginaliserede og fattige.

I foredraget fortæller Jacob Holdt, hvordan han ved hjælp af ikke-voldelig
kommunikation først integrerede sig med de sorte i USA’s ghettoer, og sidenhen
med de mest voldelige elementer i verdens farligste slumkvarterer i Sydafrika og
Haiti, bøsser og lesbiske, flygtninge, hjemløse, nazister, Ku Klux Klan og endog
massemordere i USA. Derefter trækker Holdt langsomt fokus over på vores egen
hjemlige verden.
Dette foredrag smitter alle med sin positive og inkluderende tænkning og giver
tilskuerne “nyt mod på livet”. Ikke mindst ved at erkende, at det er skaderne, som
vi går igennem i livet, der får os til at lukke af overfor andre mennesker.
Kom til en spændende aften! Foredraget er gratis, kaffe og kage koster 25 kr.

Samarbejdsudvalget, Tømmerby-Lild, Øsløs-Vesløs-Arup
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International

gudstjeneste
med sange fra Taizé

Mandag d. 26. november 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, Sydthy og Morsø provsti
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk

Høstgudstjenester i Vesløs og Øsløs kirker

Kirkerne pyntes op (ring gerne til præsten, hvis du vil være med til at pynte!), vi
synger høstsalmer og der er som hvert år offergang efter prædikenen. Pengene går
til Møltrup Optagelseshjem.

Kommer i 2019

Foredrag og læsekreds om sorg i ØsløsVesløs-Arup og Tømmerby-Lild pastorater.
Foredraget er med Charlotte Bork Høvsgaard den 26. februar 2019.
Charlotte Bork Høvsgaard blev enke
som 39-årig, da hendes mand Thomas døde
efter et meget kort kræftforløb. Siden har
Charlotte skrevet 2 bøger om sit tab. I "Så
er Thomas væk" fra 2015 behandler hun
sygdomsforløbet, Thomas´ død og den første tid derefter. I den seneste bog, "Her bor
de levende" fra 2017, forholder Charlotte

sig til sorgen i det lange tidsperspektiv og
lægger op til et nyt liv med plads til både de
levende og de døde.
Som optakt til foredraget bliver der læsekreds – tanken er, at vi læser bøgerne selv
og mødes to gange, i januar og februar,
for at snakke om dem. Flere informationer
følger i næste kirkeblad, der udkommer i
slutningen af oktober.
Samarbejdsudvalget,
Tømmerby-Lild, Øsløs-Vesløs-Arup
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Gudstjenester:
Søndag den 2. september

Onsdag den 24. oktober

Søndag den 9. september

Søndag den 28. oktober

Søndag den 16. september

Søndag den 4. november

14. s. e. trin.
Høstgudstjeneste
Øsløs 10.30
15. s. e. trin.
Vesløs 9.00
Mariane Madsen

16. s. e. trin.
Fiskerhuset, Amtoft Havn kl. 9.30
Gudstjeneste og menighedsmøde

Søndag den 23. september
17. s. e. trin.
Høstgudstjeneste
Vesløs 10.30

Søndag den 30. september

18. s. e. trin.
Øsløs 9.00
Mariann Dyhrberg Christensen

Søndag den 7. oktober
19. s. e. trin.
Arup 10.30

Søndag den 14. oktober
20. s. e. trin.
Vesløs 10.30

Søndag den 21. oktober
21. s. e. trin.
Øsløs 10.30

Vesløs kl. 17.00
Halloweengudstjeneste
& spisning på Kroen.
22. s. e. trin.
Arup 19.00
Finn Feilan

Alle Helgens Dag
Vesløs 15.00

Søndag den 11. november
24. s. e. trin.
Øsløs 10.30

Torsdag den 15. november
Bøn og fordybelse
Vesløs kl. 19.00

Søndag den 18. november
25. s. e. trin.
Arup 10.30

Søndag den 25. november
Sidste søndag i kirkeåret
Vesløs kl. 9.00
Finn Feilan

Præsten har ferie/er på kursus
i flg. perioder: den 3.-10. september,
24.-30. september, og 19.-26. november.
Henvendelse kan ske til Julius Holst,
Tømmerby-Lild, på tlf. 97 99 10 02.

