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Navne og adresser

Sognepræst

Gravere

Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen
Storkevænget 11
7742 Vesløs
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
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 Ottesen, kirkeværge i Arup og sekretær
Venøvej 6, Amtoft
Tlf. 21 55 70 44
Keld Ervolder, kirkeværge i Øsløs
Gl. Feggesundvej 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. 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!
Tryk: Fjerritslev Tryk A/S
Redaktør: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen
Forside: ALSANG i Frederiksberg Have
1. september 1940
Pastoratets hjemmeside: www.øsløskirke.dk
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Hvad skal vi dog med de jubilæer?
v. Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen
Hvert år er et eller flere jubilæer for begivenheder og for kendte personer, og i
2020 markeres to af de af de store i Danmark. Først 100-året for genforeningen af
Sønderjylland/Nordschleswig med Danmark i 1920 og dernæst 75-året for befrielsen i 1945. Men er der virkelig en idé i
fortsat at markere disse begivenheder, som
vi hvert år bevæger os længere og længere
bort fra?
”Den, der kan huske, har mulighed for at
forstå sig selv, sin kultur og sit samfund.
Den, der kender sin historie, kan gøre sig til
en del af den og bliver ikke så let offer for en
illusion om, at alting på forhånd er bestemt,
eller for påstande om, at vejen fremad er
belagt med nødvendigheder. Historien kan
være den kilde til indsigt, som kan gøre os
frie og give os samfundsmodet tilbage, både
som individer og samfund.”
Sådan skrev historikeren Michael Böss i
sin bog ”Det demente samfund - historieløshed i nutidskulturen ” fra 2014.
For at kende sin identitet og de værdier, et
samfund er bygget på, har et folk brug for
at kende sin historie. Globaliseringen er
et faktum, men de åbne grænser gør ikke
behovet for viden om sin egen historie og
kultur mindre. Tværtimod kan netop bevidstheden om hvad, vi er rundet af, bane

vej for et respektfuldt møde med andre
mennesker.
Et folks frihed er ingen selvfølge. Hverken friheden til at tænke og tale frit eller
muligheden for at sætte sit præg på den
måde, landet styres på, gennem den demokratiske proces. Det kan vi opdage
dagligt, når fjernsynet tændes og avisen
åbnes. Det mindes vi også hvert år den
4.-5. maj, når vi fejrer Danmarks befrielse
fra den tyske besættelse 1945 og i den forbindelse husker på, at frihed også kræver
en indsats og nogle gange de tungeste ofre.
Vi kan alle være glade og taknemlige for
dem, der dengang kæmpede for frihed og
fred og dem, der gør det i dag.
I Øsløs, Vesløs og Arup markerer vi befrielsen ved flere arrangementer omkring
begyndelsen af maj. Den 29. april fortæller Peter Hedegaard i Øsløs forsamlingshus om fire modstandsfolk under krigen.
Søndag den 3. maj er der befrielsesgudstjeneste i Arup kirke. Mandag den 4. maj
samles vi til ALSANG på Vesløs skole,
hvor vi skal synge gamle og nye sange
om befrielse og fællesskab med forskellige indslag om besættelsen og befrielsen.
Tirsdag den 5. maj er der foredrags- og
fortælleaften i Øsløs forsamlingshus om
lokale begivenheder i de år. Det sker i et
samarbejde mellem menighedsrådet, de
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tre borgerforeninger, Hannæs-Østerild
skole, Vejlernes Naturfriskole, Klim-Hannæs valgmenighed, Hannæs seniorer og
lokalhistorisk arkiv – det er stærkt og godt
at mærke lysten og viljen fra alle til at lave
noget sammen.
I 1945 skrev Mads Nielsen, apoteker i Kolding, befrielsessangen Danmark frit, en af
de sange, folk virkelig tog til sig og som
udtrykker glæden, sorgen og taknemmeligheden smukt og enkelt.

Herfra sidste vers:
Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
Velsign det, Herre, fra sund til klit,
fra sund til klit.
Tekst: Mads Nielsen 1945
Mel: Mathias Christensen 1945

Det sker
Koncert med Lucy Mardou & band

Salmesangsaften

Lørdag d. 14. marts kl. 19.00 i Øsløs kirke.
Det har været vinter så længe. Denne aften
byder på bløde toner, der kan varme sjælen i det spirende forår.
Anledningen er, at Lucy skal filme en promoveringsvideo for den kommende kirketour. Man må derfor regne med, at videoer og evt. fotage af gæsterne bliver delt
offentligt. Det vil være mulighed for køb
af Lucy´s første EP ”walk of peace” efter
koncerten. Velkommen til en oplivende
og opløftende koncert.

Koncerten er gratis.

Ændret dato i forhold til sidste
kirkeblad! Annonceret til 27. februar.
NU: Onsdag den 4. marts kl. 19.30

i Øsløs kirke.
Vi vil endnu engang lære seks salmer fra
salmebogstillægget ”100 salmer”, som vi
skal synge ved gudstjenesterne i foråret.
Der bliver også mulighed for at ønske en
salme. Organist og kirkesangere fører an.
Der er kaffe og kage bagefter.

Måltidsgudstjeneste
Skærtorsdag den 9. april kl. 17.00 i Øsløs
kirke.
Vi fejrer skærtorsdag og indstiftelsen af
nadveren med en stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi spiser ved et langt bord i
kirken.

Prædiken •
Orgelkoncert
En af Danmarks førende rytmiske
organister kommer til Tømmerby
kirke fredag den 24. april kl. 19.30.
Oplev en orgelkoncert der i den grad skiller sig ud!
Rytmisk orgelkoncert med organist
Mads Granum og Martin Klausen på
trommer og percussion.
Hør kirkeorgelet
spille swingende
jazz, bebop, salsa, ragtime og
meget andet.
Mads Granum
har markeret sig
både som jazzpianist, komponist af nye salmer og nu også som rytmisk
organist. Han har udgivet rytmiske orgelstykker, som bliver spillet af organister i
USA, Australien, England, Skandinavien,
Schweiz. Han har optrådt i Rusland til
verdens eneste Jazz & pipeorgan festival,

Langfredagsgudstjeneste
Den 10. april kl. 10.30 i Vesløs kirke.
Vi fordyber os i Jesu lidelseshistorie, der
læses op under afveksling med salmer.

Påskedag
Søndag den 12. april kl. 10.30 i Arup kirke.
Festgudstjeneste!

5

og kan se frem til
koncerter i både
Holland, Norge
og turne i Rusland i den kommende tid.
Til koncerten
vil man også blive præsenteret
for en håndfuld
af Granums nye
rytmiske salmer
fra det anmelderroste album
”Med favnen fuld
af
kærlighed”.
Dåbssalmen ”Med favnen fuld af kærlighed” er blevet brugt flittigt i danske kirker
og er nu også oversat til norsk og islandsk.
GRATIS ENTRÉ.
Mvh. Samarbejdsudvalget i Tømmerby,
Lild og Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd

Strikkedamerne
Hver tirsdag
fra kl. 13.30-16.00

mødes strikkedamerne
til strikning, kage og snak
i konfirmandstuen
på Kragholmvej.
Der er plads til flere.
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FEJRING AF 75-ÅRET FOR BEFRIELSEN:
”Hjerternes revolution”
om fire modstandsfolk.
Foredrag af Peter Hedegaard
Onsdag den 29. april kl. 19.00 i Øsløs
forsamlingshus.
I
foredraget
vil vi, med udgangspunkt hos
fire frihedskæmperes tanker under krigen, se på,
hvordan vi har
forvaltet arven efter 4./5. maj. To af
modstandsmændene, Kaj Munk og Christian Ulrik Hansen, oplevede ikke befrielsen, de to andre, Frode Jakobsen og Erik
Aalbæk Jensen, levede og satte deres præg
på efterkrigens ånde- lige og kulturelle liv
i Danmark.
En af de overlevende sagde senere, at
vi har brug for en ny vækkelse og en ny
hjerternes revolution. Hvad mente han
med det? Foredraget vil i lyset af dette se
på vores aktuelle kulturelle situation med
baggrund i vores nære historie.
Peter Hedegaard. Pastor emeritus. Aalborg. Født 1957 i Tolne, Vendsyssel. Student fra Hjørring Gymnasium. Teolog fra
Aarhus Universitet. Sognepræst, Dalum,
Højskoleforstander, Ryslinge, Valgmenighedspræst, Holstebro.
Arrangeret af Klim-Hannæs Valgmenighed
og Øsløs-Vesløs-Arup menighedsråd

Befrielsesgudstjeneste i Arup kirke
søndag den 3. maj kl. 10.30
ALSANG
4. maj kl. 19.00-21.30
på Hannæs-Østerild skole,
Vesløs afd., Musiklokalet.
Under besættelsen holdt man alsangsstævner, hvor der især blev sunget sange
om fædrelandet på modersmålet. Det allerførste blev afholdt i Aalborg den 4. juli
1940 og det bredte sig: 1. september 1940
samledes over 700 000 mennesker til alsang over hele Danmark. I 1943 kom mødeforbuddet og det blev afslutningen på
de store sangarrangementer.
Denne 4. maj-aften i 2020 vil vi på vores
egn, ligesom mange andre steder samme
aften, synge gamle og nye sange om frihed
og fællesskab. Mellem sangene er der små
indslag med blandt andet fortællinger fra
tiden omkring krigen fortrinsvis fra lokalområdet. Der vil også være udstillinger
samt kaffe og kage. Og vi tænder selvfølgelig lys som det sig hør og bør. Tag naboen
under armen og syng med.
Menighedsrådet, Hannæs-Østerild skole,
Vesløs håndværker- og borgerforening,
Øsløs Sogne- og kulturforening, Arup Sogns
Beboerforening, Vejlernes Naturfriskole,
Klim-Hannæs Valgmenighed, Hannæs
Seniorer og Lokalhistorisk Forening

Det sker •
Foredrag tirsdag den 5. maj kl. 19.00
i Øsløs forsamlingshus
På selve befrielsesdagen er der en Foredrags- og fortælleaften med fokus på Hannæs op til, under og lige efter besættelsen.

Babysalmesang for forældre og børn
i Tømmerby-Lild, Østerild-HunstrupHjardemål og Øsløs-Vesløs-Arup sogne

Vi mødes i Konfirmandstuen i Tømmerby,
Kirkevej 40, 7741 Frøstrup
Fredage kl. 9.00-10.00.

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.

Kontakt
organist Irene Søndergaard Christensen
(tlf. 2335 8767) for tilmelding
og eventuelle spørgsmål.
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Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg 2020
samt menighedsmøde
TIRSDAG DEN 12. MAJ 2020
I efteråret 2020 skal der vælges nyt menighedsråd i Øsløs-Vesløs-Arup sogne. Så
mød op til dette menighedsmøde og hør om:
- hvilke planer, der er for fremtiden
- arbejdet i den forløbne periode.
- om menighedsrådsvalget 2020.
-h
 vordan det er at sidde i
menighedsråd.

Vi har brug for DIG!
Alle er velkomne, også til at stille spørgsmål og komme med input undervejs. Det
nye menighedsråd vælges på en valgforsamling den 15. september 2020. Mødet
annonceres i pressen, ved opslag og på
hjemmesiden.
Herunder er to medlemmers svar på
hvorfor menighedsrådsarbejde giver mening for dem:

Hvorfor sidder jeg i menighedsrådet?
Niels Jørgen Bonde Andersen:
I ethvert samfund er der institutioner,
der holder sammen på fællesskabet. På
landet har Kirken, Brugsen, Skolen og
foreningerne været egnens naturlige samlingspunkter. Kirken har altid været der,
bygningen ligger markant i landskabet,
som et monument over 1000 års fællesskab. Et sted, hvor alle er lige og velkomne.
En ramme for generationers glæde, sorg,
tro og håb.
Kirken er så gammel og så integreret en
del af slægtens og egnens liv, at vi i det
daglige overhovedet ikke skænker det en
tanke.
Men kirken er ikke kun en bygning. Den

er i særdeleshed også levende mennesker.
Mennesker, der passer kirkegårdene, spiller, synger og giver anledning til samtale
og eftertanke.
Og så er der alle os, der bruger kirken som
en ramme i vores liv. Os der gerne vil høre
en dygtig præst, som udfordrer os i vores
magelighed, os der vil kunne besøge en
velholdt kirkegård, hvor familie og gamle
naboer ligger.
Menighedsrådet er med til at skabe rammene for, at personalet kan udføre deres
opgaver. Og så er menighedsrådet forhåbentlig medvirkende til, at kirkens liv er
tidssvarende og interessant.
For mig - som for de fleste andre? - har
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menighedsrådet været noget ”de andre”
tog sig af. Ligesom bestyrelsen i Brugsen,
fodboldklubben, Hallen og skolen har ”de
andre” altid sørget for at rammerne om
vores fællesskab blev vedligeholdt og udviklet.
Ved seneste menighedsrådsvalg gik det op
for mig, at ”de andre” ikke længere stillede
op. Nogle var blevet for gamle, var flyttet
eller optaget af andre ting. ”De andre” –
det er os.
Jeg har boet her i sognet i snart 25 år. Vores børn er døbt, konfirmeret og gift i kirken. Kirken har altid været der - også min
families liv.

HVORFOR JEG SIDDER
I MENIGHEDSRÅDET?
– FORDI DET ER MIN TUR!

Søren Ottosen:
Jeg kom med i menighedsrådet i forbindelse med sidste MR-valg. Og hvorfor
gjorde jeg så lige det.
Jeg kan godt lide at være med til at gøre
en forskel, jeg var nysgerrig, ville gerne
være med til at udvikle kirken. Kirken
har altid været noget naturligt som bare
var i lokalmiljøet. Nogen tager sig af, at
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gøre den levende, nærværende og tidssvarende. Det fællesskab ville jeg gerne
være en del af.
Den kirke vi har nu, er en kirke som udvikler sig i takt med de strømninger og
tanker der er i tiden. Det har den selvfølgelig gjort lige siden reformationen - Jeg
har glædet mig over vores kirkes udvikling i de seneste år. Jeg oplever en kirke,
der er meget vedkommende, involverer
sig i lokalsamfundet og er med til at præge
min “hjemegn”.
Det glæder mig, at kirken 2020 stiller flere
spørgsmål, end den leverer svar.
I menighedsrådet er vi med til at sætte
retningen for vores kirke. Vi arbejder med
at skabe gode aktiviteter i pastoratet, som
styrker kirkelivet. Uden for kirkerummet
handler det naturligvis om foredrag, koncerter og meget andet. Inde i kirken er
menighedsrådet også med til at bestemme
hvordan mange ting foregår. I vores kirke
har vi besluttet at musik skal spille en væsentlig rolle.
Når menighedsrådsarbejdet er godt tilrettelagt, så er det superspændende. Jeg tror
kirken er en vigtig kulturinstitution i min
hjemstavn. Jeg tror også at kirken indeholder et stort potentiale i forhold til udvikling af vores lokalområde.
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ÅRETS KONFIRMANDER 2020
Fredag den 8. maj 10.30 i Arup kirke
Jakob Vinther Frandsen
Lørdag den 9. maj kl. 11.00 i Øsløs kirke
Anders Dahl Thomsen
Clara Nielsen
Emil William Jensen
Francesca Morén
Freja Maria Nystrup
Josefine Kirkedal Rose Jensen
Matilde Holmgaard Gade
Søndag den 10. maj kl. 10.00 i Vesløs kirke
Ellen Persson
Karen Kær Rishøj
Oliver Holm Kristensen
Paulina Laustsen Skov

LOKALSIDEN – Støtteforeningen Hannæs-Østerild

Forenings& Erhvervsmesse

2020

Multicenter Østerild
Lørdag og Søndag den 28. og 29. marts
Arr.: Støtteforeningen Hannæs-Østerild i samarbejde med områdets 8 Borgerforeninger

Messeprogram
Lørdag 28. marts:

Kl. 08:00-11:00 Udstillerne: Opstilling
Kl. 10:00-13:00 Søren Vester: Debat
Kl. 13:00	Messen åbner, åbningstale
v/Mai Manaa, Turistchef i Thy
Kl. 13.30-15.00 Hestevognskørsel, Peter Larsen
Kl. 14:00
Underholdning: Bjerget Efterskole
Kl. 15:30	Udtrækning på indgangsbillet
og lodder
Kl. 16:30
Messen lukker
Kl. 17:30-20:00 Middag for udstillere og arrangører

Søndag 29. marts:

Kl. 09:30	Gudstjeneste m/kor og
efterfølgende gratis
kaffe og rundstykker
Kl. 10:00
Messen åbner
Kl. 13:00
Underholdning: 4H (Udendørs)
Kl. 13.30-15.00 Hestevognskørsel, Peter Larsen
Kl. 15:00	Udtrækning på indgangsbillet
og lodder
Kl. 16:00
Messen lukker

Workshop hele weekenden, tema: Hvordan ser Hannæs-Østerild området ud i 2029?

I samarbejde med GOK – Thisted afholdes
forud for messen
Lørdag den 28. marts kl. 10.00-13.00:
DEBAT: ”SE MULIGHEDERNE I LANDSBYEN” – med oplæg af Søren Vester
– kendt fra TV Midtvests udsendelser om
”Brokholdet” og DR’s ”I hus til halsen”.
Søren vil med sin inspirerende og

entusiastiske fortælleglæde sætte os i
gang med at diskutere, hvordan vi kan udvikle vores lokalområder. Kom og vær med
og få nye vinkler og ideer med dig hjem.
Pris for debatten er kr. 100 inkl. kaffe og
brød samt fri entré til den efterfølgende
messe.

Entrebillet: Kr. 50 - Børn under 12 år, gratis adgang
Konferencier begge dage: Thomas Friis
Læs mere på: www.facebook.com/hannaesogoesterild

Sognepræsten
har ferie i uge 12 & 13
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Gudstjenester

Marts 2020
Søndag den 1. marts
1. søndag i fasten
Øsløs kl. 9.00
Julius Holst
Søndag den 8. marts
2. søndag i fasten
Arup kl. 10.30
Søndag den 15. marts
3. søndag i fasten
Vesløs kl. 10.30.
Søndag den 22. marts
Midfaste
Øsløs kl. 9.00
Mariann Dyhrberg
Christensen

Fredag den 10. april
Langfredag
Vesløs kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste

Fredag den 8. maj
Bededag
Konfirmation
Arup kl. 10.30

Lørdag den 11. april
Dåbsgudstjeneste
Øsløs kl. 11.00

Lørdag den 9. maj
Konfirmation
Øsløs kl. 11.00

Søndag den 12. april
Påskedag
Arup kl. 10.30

Søndag den 10. maj
4. søndag efter påske
Konfirmation
Vesløs kl. 10.00

Mandag den 13. april
Anden påskedag
Øsløs kl. 10.30
Søndag den 19. april
1. søndag efter påske
Vesløs kl. 10.30

Søndag den 29. marts
Mariæ bebudelsesdag
Arup kl. 14.00
Steffen Bang

Onsdag den 22. april
Børne/familiegudstjeneste
med spisning
Øsløs kl. 17.00

April 2020

Søndag den 26. april
2. søndag efter påske
Øsløs kl. 9.00
Steffen Bang

Lørdag den 4. april
Dåbsgudstjeneste
Arup kl. 11.00
Søndag den 5. april
Palmesøndag
Vesløs kl. 10.30
Torsdag den 9. april
Skærtorsdag
Øsløs kl. 17.00
Måltidsgudstjeneste

Henvendelse i uge 12 til
Julius Holst på 97 99 10 02
Henvendelse i uge 13 til
Steffen Bang på 24 23 00 88

Maj 2020
Søndag den 3. maj
3. søndag efter påske
Befrielsesgudstjeneste
Arup kl. 10.30

Søndag den 17. maj
5. søndag efter påske
Øsløs kl. 10.30
Torsdag den 21. maj
Kristi Himmelfarts dag
Vesløs kl. 10.30
Søndag den 24. maj
6. søndag efter påske
Arup kl. 10.30
Søndag den 31. maj
Pinsedag
Vesløs kl. 10.30
Mandag den 1. juni
Anden pinsedag
Fælles friluftsgudstjeneste for
Thisted provsti kl. 11.00
Søndag den 7. juni
Trinitatis søndag
Arup kl. 9.00

