Kirkebladet

Øsløs Vesløs Arup Sogne

Nr. 2 · Marts · April · Maj · 2019

Regnbue ved Vesløs kirke
Fotograf: Jeanne Bredesen. Ifølge irsk folketro findes der en skat
ved regnbuens ende. Det tror vi på! Her ender den i Vesløs kirke.
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Navne og adresser

Sognepræst

Graver

Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen
Storkevænget 11
7742 Vestløs
Tlf.: 97 99 30 45
Email: gukn@km.dk
Mandag er fridag

Øsløs Sogn:
Elisabeth Nielsen Søe
Skippergade 18, Øsløs
Tlf. 23 93 17 68

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
Tld. 97 99 34 25
Margrethe Højlund
Gl. Feggersundvej 50
Tlf. 22 17 57 40
Niels Egon Persson
Kragholmvej 21
Tlf. 97 99 31 46
Arup Sogn:
Aase Stausbøll, kontaktperson og formand
Gl. Feggersundvej 92
Tlf. 27 44 33 52
Søren Ottesen, kirkeværge i Arup og sekretær
Venøvej 6, Amtoft
Tlf. 21 55 70 44
Keld Ervolder, kirkeværge i Øsløs
Gl. Feggersundvej 92
Tlf. 47 17 68 13

Vesløs Sogn:
Anders Peter Ravn Jensen
Vesløs Mark 13
Tlf. 20 32 35 84
Arup Sogn:
Per B. Poulsen
Gl. Feggersudvej 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
Højsstrupvej 128, 7742 Vesløs
Tlf. 97 99 36 80 / 61 72 03 79

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!
Tryk: Fjerritslev Tryk A/S
Redaktør: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen
Forside: Regnbue ved Vesløs Kirke
Pastoratets hjemmeside: www.øsløskirke.dk
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Den kommende tid byder på forår og
påske. De passer godt sammen, ikke kun
fordi vi er vant til at det er sådan, men
fordi når foråret springer ud for øjnene
og fødderne af os, minder om både Guds
skaberkraft og opstandelsen. Verden er
som genfødt. Måske føler vi os også som
genfødte, når vi lukker døren op til sol og
lærkesang. De fleste påskesalmer handler
mest om Jesu opstandelse fra de døde.
Iben Krogsdal (Dansk forfatter og salmedigter f. 1967) har skrevet salmen ”Opstandelsen er lige her”, som handler om,

hvordan vi også i vores eget liv kan opleve
Guds opstandelseskraft. Hvert vers bygger
på en oplevelse. F.eks. så hun engang en
kvinde på kirkegården, der tog sine vanter af, skrabede sneen væk og såede et frø
i den frosne jord. Måske uden at tænke
på, at det var lige lidt for tidligt. For Iben
Krogsdal blev det et billede på troen på, at
livet altid vinder og bliver til nyt liv.

Opstandelsen er lige her
Du står
ved siden af det menneske der planter
et frø på vintergraven iført vanter

Opstandelsen er lige her
Du ser
vi ligger angstgrå i de værste stunder
du lægger dine stærke arme under

Opstandelsen er lige her
Du er
den store ånde bagved vores planer
der blæser liv i mere, end vi aner

Opstandelsen er lige her
Du sker
når mennesker, der vakler tæt med sorgen,
igen kan se og smile: sikken morgen!

Opstandelsen er lige her
Du går
med mennesker der smiler lidt generte
til en, der pludslig kigger op og ser det

Opstandelsen er lige her
Du er
din himmel, når den blæser gennem sjæle
som mærker dig og endelig kan knæle

Opstandelsen er lige her
Du går
med sagte skridt hos dem, der bærer andre
og alt til trods blir ved og ved at vandre

Opstandelsen er lige her
Du er
når vi kan give alt det liv tilbage
som nogen tog fra os på onde dage

Det blev også til første vers af en meget
smuk salme:

(Iben Krogsdal 2011. Nr. 829 i ”100 salmer”)
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Prædiken

Prædiken til Juleaftensdag 2018 til kirkeblad
Den følgende historie kommer fra en rigtig indianer. I hans stamme sagde man,
at børnene som små går rundt med et
hjerte af glas i hænderne. Og hver gang
de møder én af de voksne, rækker de tillidsfuldt hjertet frem. ”Se” siger de. - Men
de voksne har så travlt og er fraværende
og sure; de har ikke tid, siger de, og slår
dermed hjertet ud af hånden på børnene,
så det havner på jorden. Børn er tålmodige, så de samler det op og tørrer det af; og
rækker hjertet frem næste gang; men gang
på gang havner det i mudderet. Så samler
barnet glashjertet op, og tørrer det af, og
rækker det frem, men nu lidt mere forsigtigt, og ikke helt så langt frem. Og efterhånden er det jo også noget skrammet,
og til sidst er det helt mat og det bliver
holdt helt ind til kroppen, gemt i hænderne. Det er ikke længere alle, der får lov at
se det.
Fortællingen siger selvfølgelig noget om,
hvordan børns umiddelbarhed og åbenhed langsomt, men sikkert, udskiftes med
et ekstra lag beskyttelse og den voksnes
fornuftige skepsis. Og det er – når man ser
realistisk på det – en fordel. Fordi ligesom
Jesusbarnet i krybben i det øjeblik han
bliver født og engle synger for en stund er
verdens midte, så er stalden omgivet netop af verden: den skabte verden, som også
er syndefaldets verden. Syndefaldets verden: hvad betyder det andet end en verden, der indeholdt Kejser Augustus, der

skulle tælle alle sine skatteborgere, krig
og forfølgelse, og ingen plads i herberget
til en højgravid kvinde. Man kan faktisk
sige, at nogle gange er der simpelthen ikke
plads til mennesker i menneskeverdenen.
Den verden kender vi også i dag, som
er både er præget af ufred, af beregning,
forstand og foragt. Hvis man ønsker at
undgå andre, har man gode muligheder,
for der er så meget, der kan klares i fred
og ro derhjemme uden at man behøver at
besvære sig hen i butikken - på kommunekontoret - på biblioteket, eller hvor det nu
er man har et ærinde. Man er ikke tvunget
til at stå fysisk overfor et andet menneske,
med både den glæde og det besvær det
fører med sig. Så slipper man for at stå der
og ville noget i en verden, hvor der ikke
altid er tid til at tage varsomt imod hinandens hjerter.
Fordi det er jo ikke bare børn, men også
alle voksne som bærer hjerter rundt i
hænderne og ber andre mennesker om at
tage imod os. Nok på mere voksne måder.
Bortset fra de helt oplagte ”Vil du mon
være min kæreste-situationer”, eller ”Vil
du være min ven”, så tænk på alle former
for kommunikation: hver gang vi sender
noget ud, ord eller handling, har vi en
forventning og et håb om at blive hørt og
forsøgt forstået. Hver gang vi handler ud i
verden, udleverer vi os selv.
Tit bliver vi taget imod. Mere eller mindre. Og vores hensigt besvares. Tit tager vi
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imod andre. Tit er vi også selv de mennesker, der afviser andre med at vi ikke har
tid, lyst, ikke mulighed eller hellere bare
vil se ned i telefonen eller lidt på os selv
end på den anden.
Her i juletiden er det så tydeligt at vi står
med hjerterne i hænderne. Er det mon
også derfor vi kalder julen for hjerternes
fest? Her ønsker vi og håber at blive taget

5

imod, og vi forventer også af os selv, at vi
skal tage imod andre, også dem vi normalt
ikke er sammen med. Og vi står med vores hjerter og mærker så tydeligt hvem vi
savner: dem, der døde fra os. Dem, vi af
den ene eller den anden grund har mistet
forbindelse til.
Hvorfor er det sådan? Måske fordi, at det
er julens væsen. Den første jul var netop,
at Gud rakte os sit eget hjerte. Vi er nok så
vant til at høre historien om Guds fødsel
i en stald og hans liv på jorden at det næsten ikke er noget særligt. Men i det gamle
testamente historie om Gud og mennesker er et gennemgående tema, at Gud
simpelthen er for anderledes, for stor og
for farlig til at man kan stå ansigt til ansigt med ham: Gud er urørlig og fjern. På
denne baggrund er det en overraskelse, en
gave, en glæde, at Gud opgiver sin ophøjede position og giver sig til kende i kærlighed: Julenat kom Gud til verden som et
ægte menneske, Jesus. Han levede et liv fra
fødsel til død uden nogensinde at pakke
sit hjerte væk og han tog altid imod andres
udstrakte hjerter, lige fra han var barn til
han som voksen hang på korset.
Og tilbage til indianerhistorien - for hvad
sker der egentlig når børn og voksne rækker os deres hjerte – langt fra altid, at vi
slår det i mudderet! Da røverhøvdingen
Mattis i fortællingen om Ronja Røverdatter får lagt sit lille nyfødte barn i sine arme,
siger han: ”Barnlille, i de små hænder dér
bærer du allerede mit hjerte. Jeg begriber
det ikke, men sådan er det altså”.
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Det sker

Foredrag og musik med
Søren og Arne Ottosen:
Onsdag den 14. marts kl. 19.30 i Arup
Sogns beboerhus holder brødrene fra
Amtoft, Søren og Arne Ottosen foredrag
om rejsen til Amerika. Altså deres egen
rejse og oplevelser i efteråret 2018. De
spiller også på guitar og synger – vi glæder
os! Gratis entré. Alle er velkomne.

Ordet og Musikken:
Torsdag den 21. marts kl. 19.00 i Arup
kirke er der musikgudstjeneste med
læsning af tekster og musik, som Irene
Haffner har komponeret til de tekster. En
lejlighed til ro og fordybelse.

Festgudstjeneste søndag den 21. april
kl. 10.30 i Vesløs.
Forhåbentlig passer det lige med at Tages
påskeliljer blomstrer, så vi kan pynte kirken op påskedag!
Anden påskedag den 22. april i Arup
– festen fortsætter.

Familiegudstjeneste med spisning
Torsdag den 9. maj kl. 17.00 i Øsløs kirke. Vi begynder med en gudstjeneste i Øsløs kirke og fortsætter til Vesløs Kro, hvor
menuen er Byg-selv-burger. For hele familien! Tilmelding behøves ikke.

Påsken 2019
Måltidsgudstjeneste i Vesløs kirke
torsdag den 18. april kl. 17.00.
Skærtorsdag spiste Jesus det sidste måltid
sammen med sine disciple, men det blev
også det første nadvermåltid, som kristne
har delt lige siden. Vi sætter et bord op i
midtergangen og spiser os igennem gudstjenesten.
Liturgisk gudstjeneste i Øsløs kirke
langfredag den 19. april kl. 10.30.
På dagen hvor Jesus blev korsfæstet og
døde, læses lidelseshistorien op skiftevis
med salmer. Der er ingen prædiken eller
altergang til denne gudstjeneste.

International påskegudstjeneste
med sange fra Taizé
Langfredag, d.19. april 2019 kl.19.00
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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Babysalmesang

Friluftsgudstjeneste
For hele provstiet
Anden pinsedag
mandag den 10. juni kl. 11.00
Malle Strand, Thorhaugevej, Sennels
Sæt kryds i kalenderen!

Strikkedamerne
Strikkedamerne mødes hver
tirsdag kl. 13.30
i konfirmandstuen
på Kragholmvej 8.
Der er stadig plads til flere
strikkeglade med lyst til en
hyggeeftermiddag med strikning, kaffe og kage. Og hvis
man har overskydende garn
liggende, modtages det
med tak.”

”Der er BABYSALMESANG hver uge for
forældre og børn i Tømmerby-Lild, Østerild-Hunstrup-Hjardemål og Øsløs-Vesløs-Arup sogne.
Hver fredag er der mulighed for at få en
musikalsk oplevelse med det lille barn
(indtil ca. 10 måneder.).
Det eneste, du/I skal medbringe, er jeres
barn samt et blødt underlag/madras, som
barnet kan ligge på. Det er gratis at deltage.
Vi mødes i Tømmerby Kirke, Kærupvej
71, 7741 Frøstrup. Fredage kl. 10 – 11.
Cirka en gang hver anden måned mødes
vi i stedet, efter aftale, en lørdag, så begge forældre, nysgerrige bedsteforældre og
større søskende har mulighed for at være
med.
Kontakt organist Irene S. Christensen
(tlf. 23 35 87 67) eller sognepræst
Gudrun (97 99 30 45) for tilmelding
og spørgsmål.
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Årets konfirmander
Arup kirke
lørdag den 18. maj kl. 9.00
Ida Bundgaard Larsen
Nikolaj Kirk Andersen
Stine Madsen

Øsløs kirke
lørdag den 18. maj kl. 11.00
Andreas Kristian Margon Vinther
Anne Sekkelund Skov
Bo Kristian Jensen
Julie Rægaard Agesen
Katrine Kjeldtoft
Louise Brøns Nørager
Lykke Kær
Monique Naomi Haushøj Søndergaard
Oliver Jensen
Ursula Vistisen Nikolajsen

Vesløs kirke
søndag den 19. maj kl. 10.00
Amalie Maagaard Kyndi
Christian Madsen
Jonas Buus Sekkelund Thomsen
Marcus Maagaard Kyndi
Mikkel Amtoft Kyndi
Mikkel Pedersen
Randi Rægaard Jensen


Rejse til det historiske Nordtyskland
d. 2.-5. september 2019
I samarbejde med Pensionistforeningen
udbyder Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd en fire dages rejse i Slesvig-Holsten.
Fra den 2. til den 5. september kan man
blandt andet møde det danske mindretal
i Flensborg, besøge Slesvig Domkirke, Lübeck, Nordfriesland og øen Helgoland. Det
er en bustur arrangeret af Ans Rejser og
med rejseleder Aksel Evin Olesen. Prisen
er 3295 kr. per person og inkluderer: rejsen, dobbeltværelse (enkeltværelse koster
500 kr. ekstra), 3 x morgen- og aftensmad,
1 x frokost, udflugter, men ikke entréer.
Hvis du vil høre mere om programmet og
tilmelding, kontakt præsten eller Pensionistforeningen.
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”Folkets kirke – har den en fremtid?”
Debatmøde om kirkepolitik mandag
den 4. marts kl. 19.00 i Thisted
kirkecenter.
Distriktsforeningen Nordthy indbyder alle
interesserede til en aften med politikerne,
hvor emnet er kirkepolitik.
Alle partier repræsenteret i Folketinget er
inviteret og pt har følgende politikere sagt
ja: Karen Klint (S), Torsten Schack Pedersen (V), Christian Langballe (DF), Martin
K. Madsen (LA), Marianne Jelved (R),
Torben Overgaard (K), Berit Raldin (EL)
Gustav Sieg Sørensen (Alternativet).
Emnerne er blandt andet: Forholdet mellem stat og kirke – uddannelse af (nok)
præster – kirken på landet.
Mød op og lad din stemme blive hørt.

Bjarne Edelskov Nielsen (orgel) og Anders Riishede (violin) spillede til en dejlig nytårskoncert i Øsløs kirke.
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Bronzealderbondens synder
Her på Hannæs glæder vi os dagligt over
en pragtfuld natur med skønne og frugtbare agre og med udsigten til en dejlig
Limfjord. Vores tidligere slægtninge fra
bronzealderen var tilsyneladende lige så
begejstrede, så de bosatte sig i stort tal.
Desværre drev de rovdrift på området og
fældede al skov. En pragtfuld løvskov som
havde eksisteret i tusinder af år. Den skov,
som gav den gode muldjord, vi i dag kan
glæde os over. Men vi kan råde bod på
bronzealderbondens synder. Øsløs, Vesløs
og Arup sogne er jordejere med 5-6 hektar
jord nord for Øsløs kirke. Jorden er i dag
forpagtet ud til landbrugsdrift.
Jeg vil foreslå, at kirken overtager driften
af jorden, når forpagtningen er afsluttet og
planter en ny løvskov.
Det bliver nok ikke min generation, der
får megen fornøjelse af et sådant projekt,
men jeg er sikker på, at de hannæsboere,
som kommer efter os, vil glæde sig over
initiativet. Derved skabes der rekreative
værdier, CO2 udslippet begrænses og Øsløs sikres en giftfri vandindvinding.
Med venlig hilsen
Palle Rishøj
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NYT FRA STØTTEFORENINGEN
HANNÆS-ØSTERILD

Generalforsamling
afholdes tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i Frøstrup Kro.
Kom og hør om vores igangværende arbejde.
Mød os ved tirsdagsmøderne hver 2. tirsdag kl. 15.00 på frøstrup kro
Mød os tirsdag den 12. marts
Vi skal kunne tale om alt med alle og vidt og bredt om livets gang i Hannæs-Østerild området

P.t. har vi et overordnet tema:
Projekt: 100 deltidsarbejdspladser i Hannæs–Østerild–området inden år 2024.
Baggrund: Masterplanen Hannæs-Østerild – livet i centrum. Heri står b.la.: ”Vi vil arbejde for, at oplevelsesøkonomien
får en større plads i lokalområdet”. I afsnittet Erhvervsliv og infrastruktur beskrives samarbejde med erhvervs- og
foreningslivet.

Definition af deltidsarbejdspladser:
Deltid, blot mindre end 37 timer. Kan være både lønnet og ulønnet.

Mindre rådighedsbeløb – mere livskvalitet:
Værdisæt for et liv i Hannæs Østerild området skal beskrives detaljeret med det perspektiv, at sidst tjente krone ikke
nødvendigvis giver bedre livskvalitet. Fordele og afsavn skal defineres med blik for, hvilket lokalområde vi befinder os i.

Erhvervsliv – og deltidsarbejdspladser:

I Hannæs Østerild områdes findes såvel store, men ikke mindst mange små eller enkeltmandsvirksomheder.
Der skal oprettes en lokal erhvervsklub, som mødes 1 -2 gange årligt med beskrevet idégrundlag.

Det kommende arbejde:
•
•
•
•
•

At beskrive hvilke udviklingsscenarier, vores område kan byde ind med.
Iværksætterhus/lokaler: Dette har vi måske allerede tilgang til.
Fremtidens arbejdspladser – et forsøg på at fremtone nye måder at leveog arbejde på.
Nærværende arbejde ses i relation til Masterplanen og dets indhold i øvrigt.
Ekstra fokus på de tiltag, der er gjort i forvejen i området, altså fokus på energi og bæredygtighed. Dette gælder
også som grundlag for det arbejdsliv og liv i øvrigt, som måtte leves i området.
Herudover fokus på de problemer, som vi uden tvivl kommer til at skulle håndtere i fremtiden. Det handler bl.a. om
naturen og om biodiversitet.

Forbedring af skoleveje mm.
De 8 borgerforeninger, har nedsat en stigruppe, der skal fokusere på infrastruktur, forbedrede stisystemer, farlige
skoleveje, fart m.v. i hele Hannæs-Østerild området. Til dette projekt er vi netop blevet bevilget kr. 50.000 fra Thy Mors
Energi, som vi er rigtig glade for.
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Gudstjenester

Marts 2019
Søndag den 10. marts
1.s. i fasten
Arup 10.30
Søndag den 17. marts
2. s. i fasten
Øsløs 10.30.
Onsdag den 20. marts
Arup kl. 19.00
Ordet & musikken
Søndag den 24. marts
3.s. i fasten
Vesløs 10.30
Søndag den 31. marts
Midfaste
Øsløs 9.00
Mariane Madsen

April 2019
Søndag den 7. april
Mariæ bebudelsesdag
Vesløs 19.00
Julius Holst
Søndag den 14. april
Palmesøndag
Arup 10.30
Torsdag den 18. april
Skærtorsdag
Vesløs 17.00
Måltidsgudstjeneste

Fredag den 19. april
Langfredag
Øsløs kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste

Lørdag den 18. maj
Konfirmation
Arup 9.00
Øsløs 11.00

Søndag den 21. april
Påskedag
Vesløs 10.30

Søndag den 19. maj
Konfirmation
Vesløs 10.00

Mandag den 22. april
Anden påskedag
Arup 10.30

Søndag den 26. maj
5. s. e. påske
Arup 9.00

Søndag den 28. april
1. s. e påske
Øsløs 10.30

Torsdag den 30. maj
Kristi himmelfarts dag
Øsløs 10.30

Maj 2019

Juni 2019

Søndag den 5. maj
2. s. e. påske
Vesløs kl. 10.30
Befrielsesdagen

Søndag den 2. juni
6. s. e. påske
Vesløs kl. 10.30

Torsdag den 9. maj
Familiegudstjeneste og spisning
Øsløs kl.17.00
Søndag den 12. maj
3. s. e. påske.
Arup kl. 9.00
Finn Feilan
Fredag den 17. maj
Bededag
Øsløs kl. 10.30

Søndag den 9. juni
Pinsedag
Arup 10.30
Mandag den 10. juni
Anden pinsedag
Fælles friluftsgudstjeneste
for Thisted provsti
v. Malle strand kl. 11.00

Gudrun holder ferie uge 13-14
(25/3-8/4) Embedet varetages af
Julius Holst, Tømmerby-Lild
pastorat, som træffes på telefon
97 99 10 02 og mail: jsho@km.dk

