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Minikonfirmander og Lisbeth har pyntet alterbordet
i Øsløs kirke med Guds skaberværk.
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Navne og adresser

Sognepræst

Gravere

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: Pyntet alter af minikonfirmander
Pastoratets hjemmeside: www.øsløskirke.dk

Årets konfirmander •
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Tillykke! Til årets konfirmander
i Øsløs, Vesløs og Arup kirker
Den 18. og 19. maj skete det endelig! Det,
som konfirmanderne har forberedt sig til
og ventet på siden efteråret: de blev konfirmeret. De smukke unge mennesker var
i deres pæneste tøj og var så søde. I dag
(mandag den 20. maj) er de afsted på Blå
Mandag og selv om de slet ikke skulle være
her i dag, så føles det alligevel lidt tomt på
præstekontoret.

Konfirmation kommer af det latinske
confirmatio, som betyder at bekræfte. Det,
der bekræftes, er Guds ja i dåben, og det
sker på en særlig måde i konfirmationsgudstjenesten – nemlig ved at hver enkelt
med navns nævnelse velsignes. Konfirmanderne siger selvfølgelig også deres
eget ja. Ved gudstjenesten, men især ved at
have deltaget i forløbet og i det hele taget
at ville konfirmeres.
Det er dejligt livsbekræftende at se de
unge, se deres stolte familier og venner,
ligesom det også er en gave at se flagene i
byerne. Vi glæder os alle med jer!

FRILUFTSGUDSTJENESTE
THISTED PROVSTI
Anden Pinsedag
mandag den 10. juni kl. 11.00
Malle Strand, Thorhaugevej, Sennels
Medvirkende: Provstiets præster,
Thisted Kirkes Drenge- & Mandskor,
kirkesangere fra hele provstiet
og musikere fra Thisted Musikskole

Sådan her så de ud, da vi øvede os en dag. De rigtige
billeder kommer først i næste kirkeblad.

Fælles vandring for alle interesserede
begynder kl. 8.00 fra Thisted Kirke
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Prædiken

Prædiken til 1. søndag efter påske.
Evangelietekst: Johannes 20:19-31
Er verden mon blevet et sted udelukkende
for de troende, de overbeviste? Hvor alene
det at man er overbevist om noget, er godt
i sig selv?
Hvor man end kikker hen er der nyheder, bøger, artikler, underholdende fjernsyn – en informationsstrøm. En måde at
bearbejde alt det på, er simpelthen at tage
stilling til det – er det godt eller dårligt, ja
eller nej – og få lagt det bagi hjernen, så
man kan forholde sig til det næste, der
dukker op. Så bliver hurtige og unuancerede svar en måde at håndtere et utal af informationer på. Hvordan ellers, kan man
sige.
Tankegangen findes på de fleste af livets
områder også det helt private. Det hænger
sammen med begrebet om at være autentisk, oprigtig, ærlig, at kunne stå inde for
sig selv og sine holdninger og handlinger,
100 %. Det gælder arbejde, familie, parforhold: man skal være 100 % overbevist
om at man er rigtige for hinanden 100 %
af tiden, usikkerheden og lunkenhed ses
som et svaghedstegn, hvad enten det er ens
egen usikkerhed eller den andens. Det hele
formuleres i vendinger, der jo ellers er meget, men ikke så positive, når de er et krav,
man skal leve op til.
Det er kirken også en del af, og det er
også selvforskyldt. Mange forstår det så-

dan, at kirkens gudstjeneste er for dem,
der virkeligt er sikre i deres tro og at i hvert
fald nadveren kun er for de ”rigtigt” kristne. Nogle dåbsforældre har dårlig samvittighed over, at de gerne vil have barnet
døbt, men ikke kommer regelmæssigt i
kirken. Og konfirmanderne, der hvert år
troligt svarer på journalisternes spørgsmål
om, det er for Guds eller gavernes skyld,
mener også oftest at de skal kunne stå inde
for det, de gør. De kan tænke, at tro er den
faste, urokkelige overbevisning, som man
helst skal besidde for at kunne svare ja. Og
hvis man ikke har den, må man svare nej.
Desværre har kirken også selv været med
til at viderebringe forestillingen om, at tro
og tvivl udelukker hinanden. Blandt andet
i fortolkningen af disciplen Thomas. Tvivleren kaldes han både i folkemunde og i
den kirkelige tradition. Han er blevet gjort
til eksempel på, at Gud også allernådigst
kunne finde plads til dem, der uheldigvis
ikke besad den faste tro, og dermed blev
tvivlen gjort til noget lavere end troen,
hvor sand tro, rigtig tro, er lig med urokkelig overbevisning. Men i skrifterne findes
de perfekte troende heller ikke. Jesus, både
før og efter hans opstandelse, mødes med
lige dele frygt, afvisning, mangel på genkendelse, mangel på tro – og med glæde,
tillid og bekendelse. Blandt andet Thomas’
bekendelse: ”Min Herre og min Gud.”

Prædiken •

Når nu ikke engang de, der overværede
begivenhederne, kan tro uden at tvivle,
hvordan kan vi så forlange det af os selv
eller andre nu? Det krav fremmaner også
en illusion om, hvad et menneske overhovedet er i stand til, og om hvad tro er. Tvivlen eller vantroen er det sted, hvor Jesus
møder alle sine disciple, uden bebrejdelser
og med en velsignelse: ”Fred være med jer”.
Tvivlen og vantroen er også det sted,
hvor Jesus møder os. Vi praktiserer bar-
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nedåb i den luthersk-evangeliske kirke,
fordi det er en pointe, at det vigtigste ikke
er at vi kan præstere et helhjertet ja, men
at vi modtager Guds ja. Vi går til nadver
for at modtage ham selv og hans nærvær.
Vi skal komme til gudstjeneste, ikke for
at fremvise vores faste tro, for at høre om
ham. Der kommer til os alle, lige dér hvor
vi befinder os, og med velsignelse og hilsener omfatter både den tro og den tvivl, der
findes indeni.
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Det sker

Gudstjeneste med besøg
af Fangekoret

Sogneudflugt til Hjerl Hede lørdag
den 6. juli

Velklingende toner fra de hardcore sangere med de rå stemmer!
Søndag den 23. juni kl. 14.30 i Tømmerby Kirke vil Fangekoret synge for og med
os ved en fælles gudstjeneste. Fangekoret
består af indsatte på udgang samt tidligere indsatte, som er fortsat med at synge
efter løsladelsen. Der er skrevet bøger og
lavet film om Fangekoret, som kaldes for
Kriminalforsorgens mest synlige resocialiserende projekt. Korleder igennem 22
år, Louise Adrian, har fået flere priser for
sit arbejde med koret, som i mere end 12
år har sunget for fulde huse rundt i hele
Danmark.
Mvh. Samarbejdsudvalget

I år vil vi prøve at lave en sogneudflugt,
der henvender sig både til voksne, ældre
og børn. Derfor ligger den en lørdag. Hjerl
Hede er et sted, hvor alle aldersgrupper
kan få en god oplevelse – sammen. Der
vil naturligvis være lækker mad som sædvanlig, der indtages på Restaurant Skyttegården v. Hjerl Hede. Så er der en guidet
rundvisning og lidt fri tid.
Afgang med bus:
Amtoft Købmand
8.15
Øsløs Forsamlingshus
8.30
Hannæs Hallen
8.45
Vi er hjemme senest kl. 18.00
Pris for voksne:
175 kr.
Pris for børn under 14 år:
75 kr.
Tilmelding senest fredag d. 28. juni

Det sker •
Kirketekstiler på Heltborg Museum
Udstillingen åbnes den 16. juni kl. 14.00
af tidligere biskop Søren Lodberg Hvas.
Alle er velkommen.
Sommerens særudstilling på Heltborg
Museum vil stå i kirketekstilernes tegn.
Messehagler, dåbsklude og alterklæder fra
Thy og Mors vil blive udstillet fra den 16.
juni til den 1. september.
Morsø – Sydthy – og Nordthy Distriktsforeninger og Morsø –Sydthy og Thisted
provstier har sammen med Heltborg Museum v. Liv Stange og Jytte Nielsen gennem længere tid arbejdet på at skabe en
udstilling med mange forskellige messehagler fra Mors og Thy. Rundt omkring
i vore sognekirker findes de smukkeste
tekstilarbejder fra mange anerkendte
kunstnere. Messehaglen er jo først og
fremmest et klædningsstykke til brug ved
gudstjenesten, men kan også være et sandt
kunstværk, som formilder kristne symbo-

Messehagel fra Vesløs kirke, lavet af Berit Øien, Øsløs.
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ler og tegn. Til udstillingen er der således
lånt tekstiler fra mange kirker.
I udstillingsperioden vil der være arbejdende værksteder og foredrag, så alle
kan lære at strikke dåbsklude eller blive
klogere på tekstilernes historie.
Heltborg Museum er også kendt for sin
store samling af Jens Søndergaards malerier mm. Der er nu en god anledning til
et besøg på museet med den smukkeste
udsigt over Limfjorden.
Jytte Nielsen, Museumsleder Museum Thy.

Familiegudstjeneste
0., 1. og 2. klasse på VNF lavede en masse
får til familiegudstjenesten den 9. maj. Tak
for hjælpen! Og tak for en dejlig gudstjeneste med stort engagement. (Og tak til
Vesløs kro for lækker mad).

Vi tændte lys ved døbefonten ved familiegudstjenesten
den 9. maj.

8 •

Det sker

ASTRID LINDGRENS SANGE I
FOLKEMUSIKALSK DRAGT!
Koncert med Folkmusikduon Anda i Øsløs
kirke fredag den 12. juli kl. 19.30.
Som en del af koncertrækken Musik i Han
Herred gæster den svenske duo Anda Hannæs.
I sommer er Anda på tur til Danmark med
sange fra Astrid Lindgrens historier. Der er
noget specielt ved Astrid Lindgrens sange. De
er morsomme, opfindsomme, underfundige,
men også eftertænksomme og alvorlige. Mange af melodierne er desuden utroligt smukke.
Hendes sange værdsættes ikke kun af børn.
Derfor har Anda søsat dette nye koncertprogram med Astrid Lindgrens bedste sange
med arrangementer, som bunder i skandinavisk folkemusiktradition. Glæd dig til sange
som Vargsången, Tänk jag drömde i natt og
Fattig bonddräng.
Folkemusikduoen Anda består af Mattias
Ristholm og Anders Peev. Andas musik tager
afsæt i skandinavisk folkemusiktradition og
de er blevet kendte for fortolkninger af folke-

lige koraler og middelalderballader. Anda blev
grundlagt i 2004 og har siden da udgivet to
cd’er og spillet over 400 koncerter i forskellige
lande.
Mattias Ristholm synger og spiller på tyrkisk
langhalslut (saz) og bouzouki.
Anders Peev spiller tenornøgleharpe og synger.
Gratis adgang.
Se flere koncerter på:
www.musikihanherred.dk

Kommende konfirmander 2020
med bopæl i Øsløs, Vesløs, Arup
Sogne:
Tilmelding til konfirmandundervisning foregår på Præstekontoret
på Storkevænget 11, 7742 Vesløs:
onsdag den 19. juni kl. 15.00-17.00
torsdag den 20. juni kl. 15.00-17.00
Kom forbi en af dagene, når det passer bedst. Begge ved præst Gudrun
Kurtz Nielsen.



Det sker •
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Måltidsgudtjeneste. Tak til Troels, Karen og Alice for at lave maden.

Ny flisegang i Arup

Tak for et godt foredrag,

Søren og Arne!

Mange var mødt op i
Arup Sogns Beboerhus
for at høre om familien Ottosens tur gennem
USA. Vores forventninger
blev indfriede!

Vores tre dygtige gravere har lagt en ny,
bred og plan flisegang ved Arup kirke. Nu
er det både lettere at gå og køre her. Meget
flot!
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Salmerne vi synger

Reformationen
Hver søndag deles salmebogen ud til kirkegængerne og hver søndag synger vi fra denne nationale og historiske skatkiste af tekst
og musik. Salmebogen bruges også i mange
andre kirkelige sammenhænge og er et vigtigt inventar i enhver dansk kirke.
Musik og sang i gudstjenester har eksisteret så længe vi kan se tilbage. Endda før
en gudstjenste var en kristen en af slagsen.
Musik og sang har altid været et udtryk for
menneskets iboende trang til at udtrykke
det guddommelige i livet. Vi ser det hos alle
folkeslag igennem tiderne.
Vore kirker er en del af den bølge af hektisk
byggeri der fandt sted i 1100 tallet, dengang
vi havde en katolsk kirkemagt her i landet.
Døbefondene stod udenfor i våbenhuset for
ingen udøbte måtte komme ind i Guds hus.
Altså måtte det lille barn døbes inden det
kom ind i kirken. Liturgien var på latin og
gudstjenesten var formet som en messe med
flere led. Bl.a. Kyrie, Glorie, Sanctus osv. Alle
led som hyldede Gud og Kristus – men altså
på latin og formodentlig sunget af kannikker fra klostrene. Orglerne og menighedssangen havde endnu ikke vundet indpas. At
gudstjenesten for det meste var på latin er
nok en af grundene til at der blev malet bibelhistoriske billeder i mange kirker. Det var
simpelthen bibels historie i tegneserieform
- så alle kunne forstå det.
Reformationen i 1536 var banebrydende
for dansk kirkeliv og for måden gudstjenesterne blev afholdt på. Reformationen skete
ikke fra den ene dag til den anden hverken

af organist Irene Haffner – Del 1 af 2

i Danmark eller i Tyskland og det var en
stærk kirkemagt man var oppe imod: Den
katolske kirke. Vigtig for reformationen i
Danmark var den unge hertug Christian,
den senere Christian den 2. Han var betaget af de Lutherske tanker. Han lod bl.a.
Claus Mortensen Tøndebinder, købmand
og borgmester i Malmø, organisere oversættelsen af Det Ny testamente som forelå
på tryk allerede i 1524. Bogtrykkerkunsten
var fremstormende og fik en enorm betydning for reformationen og salmesangen i
Danmark.
I 1530’erne havde vi så Grevens Fejde som
i store træk handlede om oprør mod den
undertrykkelse bønder og borgere følte fra
den katolske kirke og adelen. Det blev i sidste ende Christian den 3. der indførte den
Lutherske tro ved lov i Danmark i 1536.
Men allerede i begyndelsen af 1520´erne
kunne Luthers tanker spores i Slesvig. I
1526 fik Hans Tausen, der et par år før var
kommet hjem fra et langt studieophold i
Tyskland, bl.a. hos Luther i Wittenberg, et
kongeligt værnebrev fra Frederik den 1., så
han uanset sin afvigende opfattelse af kristendommen, kunne prædike i Luthers ånd
i Viborg. Uden officielt at bryde med den
katolske kirke, hvis integritet på dansk område Frederik den 1. havde måttet garantere
ved sin tronbestigelse i 1523, rettede Hans
Tausen ikke desto mindre på denne måde
et hårdt stød mod romerkirken, og den 29.
maj 1527 prædikede Claus Mortensen Tøndebinder på dansk i luthersk ånd i Malmø
(dengang en dansk by).
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Gudstjenester

Juni 2019
9. juni
Pinsedag
Arup kl. 10.30
10. juni
2. Pinsedag
Malle Strand kl. 11.00
Provstiets friluftsgudstjeneste
16. juni
Trinitatis søndag
Vesløs kl. 10.30

28. juli
6. søndag efter trinitatis
Vesløs kl. 9.00
Henning Bjørndal

August 2019
4. august
7. søndag efter trinitatis
Øsløs 10.30
11. august
8. søndag efter trinitatis
Arup kl. 19.00

23. juni
1. søndag efter trinitatis
Øsløs kl. 10.30

18. august
9. søndag efter trinitatis
Vesløs kl. 9.00
Mariane Madsen

30. juni
2. søndag efter trinitatis
Arup kl. 9.00
Mariane Madsen

25. august
10. søndag efter trinitatis
Øsløs kl. 10.30

Juli 2019
7. juli
3. søndag efter trinitatis
Vesløs kl. 10.30
14. juli
4. søndag efter trinitatis
Øsløs kl. 10.30
21. juli
5. søndag efter trinitatis
Arup kl. 9.00
Mariane Madsen

September 2019
1. september
11. søndag efter trinitatis
Arup 10.30

