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Navne og adresser

Sognepræst
(vikarierende)
Claus Nybo
Storkevænget 11
7742 Vesløs
Tlf. 97 99 30 45
Email: cny@km.dk
Mandag er fridag

Menighedsrådet
(Fra 1. søndag i advent 2020)
Øsløs sogn:
Niels Jørgen Bonde Andersen,
Sdr. Øsløsvej 1. Tlf. 97 99 39 90
Tove Ibsen Rishøj,
Søndergårdsmark 17. Tlf. 22 15 14 56
Jesper Jensen,
Højstrupvej 98
hojstrupvej98@outlook.dk
Vesløs sogn:
Knud Jørgen Kristoffersen,
Vesløs Stationsvej 15. Tlf. 97 99 34 25
Jørgen Jacobsen,
Rævegade 10
j@hoekeren.dk
Margrethe Højlund,
Gl. Feggesundvej 50. Tlf. 22 17 57 40
Aarup sogn:
Søren Ottosen,
Venøvej 6. Tlf. 21 55 70 44
Jens Chr. Toft,
Gl. Feggesundvej 142
kktoft02@gmail.com
Bente Holm Nielsen,
Gl. Feggesundvej 170
Ebn53@mail.dk

Gravere
Øsløs Sogn:
Elisabeth Nielsen Søe
Skippergade 18, Øsløs
Tlf. 23 93 17 68
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: Sognepræsten
Forside: Skestorke i Vejlerne.
Pastoratets hjemmeside: www.øsløskirke.dk

Siden sidst •
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Velkommen til vores vikarpræst
Efter at Gudrun har fratrådt stillingen
som vores præst, er ”hendes plads” ikke
tom. Vi har fået en dygtig og erfaren vikar
til at passe embedet i den nærmeste fremtid. Det er vi glade for.
Fra 1. oktober er Claus Nybo indsat
som vikarierende sognepræst i Øsløs-Vesløs-Arup Pastorat. Claus har siden 2012
været ansat som sognepræst i Vester-

vig-Agger Pastorat. Claus’ vikariat er foreløbig berammet til tre måneder.
Selvom vi allerede har markeret ansættelsen og har sagt velkommen, så vil vi
gerne gøre det igen. Velkommen til Claus
Nybo – vi glæder os til et (fortsat) godt
samarbejde med dig. Vi håber, du får en
god tid sammen med os.
Menighedsrådet

Pænt farvel til Gudrun
Af Søren Ottosen, menighedsrådet.
Øsløs-Vesløs-Arup pastorats hidtidige
sognepræst Gudrun Kurtz Nielsen, er som
de fleste sikkert er bekendte med – stoppet som præst hos os. Gudrun har valgt,
at hun vil prøve noget nyt. Vi, der bor på
Sydhannæs, siger nu ”pænt farvel” til en
god præst, som vi igennem de seneste 4 år
har haft glæde af.
Det er altid underligt at tage afsked, og
især er det underligt at afbryde noget, der
fungerer godt. Efter gode samtaler med
kollegaer i menighedsrådet og blandt de
ansatte i kirken, besluttede jeg at sætte
nogle ord på hvordan Gudrun har været
en god præst. Ordene blev til en tale, som
blev afholdt ved Gudruns afskedsreception. Mest på grund af Coronasituationen

blev det til en lille
reception med relativt få deltagere.
Derfor kommer
det meste af talen
også her:
Kære Gudrun, Gudruns venner og kollegaer, som er her for at sige ”pænt farvel”.
Jeg tilhører vist det meget store flertal i
vores sogne, som er stor fan af Gudruns
prædikener og har stor respekt for den
måde, hvorpå hun har været vores præst.
Og derfor er jeg ret ked af, at vi skal tage
afsked med hende... Alligevel må det blive
“en tak” og “tillykke Gudrun”.
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Siden sidst

På det første møde i menighedsrådet,
som jeg deltog i, var der et punkt på dagsordenen, som handlede om Gudrun. Messehagelen i Vesløs kirke er syet i en slags
“one-size” som ikke er tiltænkt Gudruns
størrelse. Jeg mindes, at hun sagde: “Jeg
er jo ikke ret stor”. - Og den vil jeg gerne
vende tilbage til senere...
Jeg har været både glad og imponeret
over den måde, hvorpå Gudrun har valgt
at være vores præst. Vores kirke - som hun
har stået i spidsen for, indeholder noget
nutidigt, relevant og en masse livskundskab. De flotte gamle bygninger rummer
med hendes lederskab meget mere en blot
traditioner og smukke ritualer. For mig og
mange andre har alle de flotte fortællinger i Gudruns prædikener været “lækre”
guidelines, som bare gør det lettere at være
menneske i en ret kompliceret verden. Jeg
synes, at det er gennemgående i Gudruns
arbejde – at hun er meget anerkendende
og ret god til at være kirkens - og kirkens
idés – talerør.
En søndag formiddag i en af sognets kirker er en ret god formiddag. Altid. Uanset, om jeg skal høre om “bjørnen Paddington”, som er efterladt på en engelsk
togstation med et skilt om halsen, hvor
der står “pas godt på mig”. Eller fortællingen tager udgangspunkt i en tysk soldats
breve fra Stalingrad, hvor tilværelsen beskrives som “gudsforladt”. Med så fine og
stærke fortællinger sendes jeg hjem med
noget at tænke over. Gudrun insisterer
faktisk (på en super-elegant måde) altid

på, at vi arbejder på at passe supergodt på
hinanden - respektere og forstå... OG her
kommer det, Gudrun er så super god til.
“Det hellige” trækkes ud - men jeg/man
havner aldrig i noget “gudsforladt” - svarene ligger i noget brugbart næstekærligt....
Jeg er med “en rar hånd i ryggen” ført ind
i en tænkemåde, som også er kirkens kulturfællesskab.
Jeg startede vist med at fastslå, at det
skulle være ”et tillykke” i dag. Jeg tænker,
det skal forstås således, at: Et menneske
der er rundet af en kristen kulturarv er
“et værk”, der altid er “undervejs”. “Life is
what happens to you while you are busy
making other plans” - skulle John Lennon
engang have skrevet... Så tillykke med, at
du er et menneske, der er på vej....
- Jeg siger ikke, at jeg håber, du fortryder. Men jeg håber, at du har set kvaliteterne i Øsløs-Vesløs-Arup pastorat, og
hvordan du har været med til at gøre kirkelivet til noget helt særligt. Og det ved
jeg, du ser. Jeg er sikker på, at du her har
lært en hel del om at være kirke og præst.
Du har lært os meget, men du har sikkert også lært noget her, som gør, at du
igen bliver alle tiders præst i et helt andet
sogn…
Så var der den der messehagel... Det er
rigtigt, at den ikke passede til dig - men
at sige du ikke er særlig stor… “Come on”
Gudrun, du er et af de største mennesker,
jeg har mødt.
Held og lykke og tusind tak.

Præstens sider •

Er Det Gamle
Testamente
en kristen bog?
Af Claus Nybo
Er Det Gamle Testamente en kristen bog?
Med henblik på at forsøge at besvare dette
spørgsmål, så er det indlysende, at det ikke i
sig selv er en kristen bog, men er underordnet Det ny Testamente i et og alt. Dette ligger vel tydeligt i tillægsordet ”gammel”. At
Gammel Testamente alligevel har en stærk
indflydelse på den kristne gudstjeneste, tydeliggøres ved, at der med Alterbogen fra
1992 er kommet en gammeltestamentlig
læsning til hver søndag. Desuden har Bibelen (GT+NT) fra 1992 undertitlen: Den
hellige Skrifts kanoniske Bøger.
De gammeltestamentlige skrifter er ofte
mere kendt end de nytestamentlige skrifter. Beretningen om Adam og Eva, Kains
mord på sin broder Abel, syndflodsberetningen, Israelitternes ørkenvandring,
Moses og de ti bud, dansen om gulvkalven
osv. er skattede fortællinger.
Desuagtet indeholder Gammel Testamentes tekster ofte en morale, som er
uforenlig med nutidige værdier og den
kristne tro. Vi møder en voldsom gud,
der - som i syndflodsberetningen - straffer
menneskeheden, på nær én eneste familie,
idet han udrydder den ved en verdensomspændende oversvømmelse. Eller vi mø-

der en gud, der lader Job miste alt, også
sine børn, for at prøve hans gudhengivenhed. Eller vi møder morale i blodige tekster som f.eks. salme 137, hvor det lyder:
”Babylons datter, du ødelæggerske! …
Lykkelig den, der griber dine spædbørn og
knuser dem mod klippen”. Endvidere kan
man læse de mange love, der, hvis man
overtræder dem, medfører at synderen
bliver stenet. En straf, som Moses siger, at
Herren har bestemt.
Derfor må den kristne kirke i sin forkyndelse til stadighed stille spørgsmålet om, i
hvilken udstrækning Gammel Testamente er kanonisk (forbilledlig) – og dermed
kan være forlæg for kristen tro og teologi.
For skal der i gudstjenesten tales om den
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gammeltestamentlige kanoniske autoritet
og dens forhold til Ny Testamente, må det
altid ske ud fra Ny Testamente. Således må
forkynderen altid holde sig for øje, om dagens gammeltestamentlige læsning bringer
en form for kontinuitet, eller om den derimod står i skærende kontrast til det kristne
budskab – til Ny Testamente.
For den kristne tro er Gammel Testamente ikke længere en åbenbaring, sådan
som den er det for jøderne. For kirken er
Israels historie ikke kirkens historie. Og

derfor kan og skal kirken ikke forkynde
Israels og det jødiske folks historie, for
det er og bliver ikke vores historie. Og
hvis Gud i denne lovbundne historie har
handlet nådigt, så gælder denne nåde ikke
os. Vi har kun en Herre, nemlig den Jesus
Kristus, der i skikkelse af et menneske som
dig og mig, vandrede på jord med nådens
ord. Han, som deler med enhver, som tror,
at Ånden og livet er i hans ord. Han er den
Kristus, som sagde: ”Det gamle er forbi se, det er blevet nyt.”.

ALLEHELGEN
søndag den 1. november kl. 15.00 i Vesløs kirke
Alle Helgensgudstjeneste, hvor vi mindes vores døde.
Der er lystænding og navneoplæsning af dem, der er
døde/begravede her i sognene siden sidste Alle Helgen.
Alle får mulighed for at tage et lys med ud på kirkegårdene bagefter.

Babysalmesang

Der er Babysalmesang hver fredag formiddag
kl. 9 i Tømmerby Kirke. Det eneste, du/I skal
Vi mødes i Tømmerby Kirke, medbringe, er jeres barn samt et blødt underlag/
Kærupvej 71, 7741 Frøstrup. madras, som barnet kan ligge på.
Fredage kl. 9.00-10.00.
Alt er selvfølgelig med afstand og coronaforholdsregler. Det er gratis at deltage.
Kontakt organist Irene Søndergaard Christensen
(tlf. 2335 8767) for tilmelding og eventuelle spørgsmål.

Konfirmander •
Tillykke til årets konfirmander i Øsløs, Vesløs og Arup kirker!
Billederne er taget af Photocare, Thisted.

Vesløs kirke bagerst: Oliver Holm Kristensen. Forrest: Ellen Persson,
Paulina Laustsen Skov, Karen Kær Rishøj.

Arup kirke: Jakob Vinther Frandsen.

Øsløs kirke bagerst fra venstre: Anders Dahl Thomsen, Freja Maria Nystrup, Emil William Jensen.Forrest fra venstre: Matilde Holmgaard Gade, Francesca Moren, Clara Hvillum Nielsen, Josefine Kirkedal Rose Jensen
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Det sker

JULEKONCERT

Tømmerby Kirke lørdag den 12. december kl. 19.00

I år synges julen ind på Hannæs med
Danmarks første og eneste Barbershopkor for kvinder.
De kommer fra Aarhus og kalder sig WondAros,
under ledelse af dirigent Charlotte Rowan, som i juni
tiltrådte som dirigent for Herning Kirkes Drengekor.
Fri entré.

Det sker •
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Mads Granum Duo

Martin Klausen

Mads Granum

søndag den 17. januar 2021
kl. 15.00 i Tømmerby Kirke
Oplev en orgelkoncert, der i den grad skiller sig ud, med en af Danmarks førende
rytmiske organister, 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,
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
for Øsløs-Vesløs-Arup og
Tømmerby-Lild menighedsråd

Støtteforeningen Hannæs-Østerild
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BÆREDYGTIG TURISME
Støtteforeningen Hannæs-Østerild har
fået tilkendt fondsmidler på knap kr.
300.000 fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje (Erhvervsministeriet) til at
indgå et samarbejde med Thy Turistforening som projektpartner om at videreudvikle bæredygtig turisme, konkret i vores
lokalområde.
Området i Nordthy har nogle stærke oplevelsespotentialer, eksempelvis Vejlerne,
Testcentret, Bulbjerg osv. Det er oplevelser, der er gratis og som rummer attraktive værdier omkring bæredygtighed, grøn
omstilling, unik natur, oplevelsessteder og
et etableret kunstmiljø.

Det er alle elementer, der samlet udgør
spændende potentialer for turister, hvilket
kan skabe omsætning for lokale turistaktører i form af overnatninger, forplejning
ved spisesteder, indkøb og andre serviceydelser.
Der er også steder, der allerede har en
høj besøgsrate, men udfordringen er, at
potentialerne ikke ’taler’ nok sammen.
Der findes ikke tydelig og let tilgængelig
formidling, der kobler de unikke oplevelsessteder og de kommercielle services
sammen.
Der mangler både overblik og formidling - såvel de oplevelsesmæssige som læ-
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rende oplevelser om grøn omstilling med
vindenergi, de sansemæssige og underholdende muligheder, eksempelvis store
natur- og kunstoplevelser.
Der mangler guidning og formidling i
det fysiske område, der giver turisten mulighed for at skabe et overblik og planlægge et besøg. Hertil ønsker vi at udvikle et
redskab, der helt konkret hjælper turisten
med at planlægge et ophold.
Dertil har projektet et yderligt miljømæssigt fokus. Med finansieringen fra
fonden gives der mulighed for, at de lokale
turistaktører kan tage et skridt videre i en
grøn omstilling.
Vi ved alle, at grøn omstilling er vigtigt, men hvilke tiltag kan en turistaktør i
Nordthy gøre?
Gennem projektet får områdets turistaktører redskaber og mulighed for at
screene og evaluere miljømæssige forhold
i egen virksomhed. Formålet er at identificere muligheder for forbedring.
Vi laver et puslespil, så vore gæster har
mulighed for at forberede sig og få fuld
udbytte af de muligheder, som vi tilbyder.
Dette puslespil kan bruges fysisk, men –
lige så vigtigt – også fra en computer.
Det er vigtigt for os, at det, som vi laver, også fungerer, bliver synligt og bliver
brugt. Vi må så acceptere, at vi måske ikke
får alt med i første omgang.
Til gengæld er der rig mulighed for efterfølgende opdateringer.

Organisering:
Fra Støtteforeningen Hannæs-Østerilds
side er der et grundlæggende ønske om
konkrete initiativer, der bidrager med en
bæredygtig turismeudvikling af kyst-, natur- og kulturoplevelser i området Hannæs-Østerild, dvs. Nordthy.
Hertil har foreningen indgået samarbejdet med Thy Turistforening.
Thy Turistforening er meget glade for
muligheden for lokalt at udvikle Thy.
Projektet gennemføres af oplevelsesdesigner og projektleder Annette Qvistgaard.
Vi afholder 8 temaaftener med udvalgte
arbejdsgrupper. Vi har inddraget omkring
25 personer, der melder ind med hver deres speciale og samlet udgør et ekspertpanel.
Denne indsats er altafgørende for, at vi
opnår et godt resultat.
Fra Støtteforeningen Hannæs-Østerild
er Ernst Breum kontaktperson.
Projektsamarbejdet mellem de to foreninger er organiseret omkring en arbejdsgruppe.
Projektet havde opstart medio august og
sluttede primo oktober.
Ernst Breum, SHØ
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Gudstjenester

November

December

Januar

Søndag den 1. november
Alle Helgens Dag
Vesløs kl. 15.00

Søndag den 6. december
2. søndag i advent
Vesløs kl. 09.00
Julius Bang Holst

Fredag den 1. januar
Nytårsdag
Arup kl. 16.00

Søndag den 8. november
22. s. e. trin.
Øsløs kl. 10.30
Søndag den 15. november
23. s. e. trin.
Vesløs kl. 10.30
Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Øsløs kl. 09.00
Steffen Bang
Søndag den 29. november
1. søndag i advent
Arup kl. 10.30

Søndag den 13. december
3. søndag i advent
Øsløs kl. 10.30
Søndag den 20. december
4. søndag i advent
Arup kl. 10.30
Torsdag den 24. december
Juleaften
Arup kl. 14.00
Vesløs kl. 15.00
Øsløs kl. 16.00
Fredag den 25. december
Juledag
Vesløs kl. 10.30
Søndag den 27. december
Julesøndag
Øsløs kl. 10.30

Søndag den 3. januar
Helligtrekonger
Vesløs kl. 10.30
Søndag den 10. januar
1. s. e. Helligtrekonger
Øsløs kl. 10.30
Søndag den 17. januar
2. s. e. Helligtrekonger
Arup kl. 10.30
Søndag den 24. januar
3. s. e. Helligtrekonger
Vesløs kl. 09.00
Julius Bang Holst
Søndag den 31. januar
4. s. e. Helligtrekonger
Øsløs kl. 10.30

Kirkebilen
Kan også bestilles til koncerter og
arrangementer. Husk at ringe senest
dagen før til Thisted Taxa på
tlf. 97 92 04 22
og husk også at bestille hjemturen.

