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Øsløs Vesløs Arup Sogne

Nr. 1 · December · Januar · Februar · 2018/2019

Koncert med Trio Femall i Øsløs Kirke
Gitte Gonge, Gitte Jespersen og vores egen organist, Irene Haffner,
stod for en vidunderlig koncert i Øsløs kirke. Det var virkelig en
”Koncert for livet” med eftertænksomme digte og poetisk musik.
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Navne og adresser

Sognepræst

Graver

Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen
Storkevænget 11
7742 Vestløs
Tlf. 97 99 30 45
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
Forsidebillede: Koncert m. Trio i Øsløs Kirke
Pastoratets hjemmeside: www.øsløskirke.dk
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Nyt og glædeligt jul!
Et nyt kirkeår begynder 1. søndag i advent og det passer rigtig godt, at kirkebladet til de næste tre måneder også er lidt
nyt. Det har fået et mere læservenligt og
overskueligt layout og er blevet udvidet.
Nogle af siderne har menighedsrådet stillet til rådighed for Støtteforeningen Hannæs-Østerild, så der vil være nogle lokalt
indhold, der har interesse for de fleste.
Med efteråret begynder også konfirmationsforberedelsen. Fra Hannæsskolen er
der et hold på 20 konfirmander og det er
nogle skønne unge mennesker! Det lover
godt for fremtiden. De er på skift i praktik
ved gudstjenesten, så udover at se dem på
kirkebænkene, er de også i funktion som
graver – ved at ringe, forberede, rydde op;
som præst – ved at læse tekster og uddele
brød ved nadveren; og som kirkesanger –
ved at synge og bede ind- og udgangsbøn.
Jeg ved, at I vil tage godt imod dem.
Adventstiden er forberedelsestid og forventningens tid. Til julen, selvfølgelig. Selv
om butikkerne allerede i skrivende stund
sætter julevarer op og der reklameres med
både det ene og det andet gode juletilbud,
så ødelægger det ikke – efter min mening
– hverken december eller julen. Vi tager
jo ikke forskud på noget, men forbereder
og ser frem mod selve julen. Det svære
kan være alle de forventninger, om den
juleaften og juledagene kan leve op til det

eller om man bliver lidt skuffet over familiens engagement, gaverne, maden eller
præstens prædiken i kirken. Man behøver
ikke at lade være med at glæde sig – for
ikke at blive skuffet. Men måske at huske
på, at det perfekte ikke er målet. Som
uperfekte mennesker er vi i verden sammen og julen fortæller, at Gud selv gerne
ville være her sammen med os. Med ønskerne om en forventningsfuld adventstid,
glædelig jul og et godt nytår til jer alle!
Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen
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Prædiken

Prædiken til Alle Helgens dag 2018
Holdt i Vesløs kirke,
forkortet til kirkeblad.
Evangelielæsning: Matt. 5:13-16
Salt ser ikke ud af noget særligt. Men som
salt var dem, vi mistede. De kunne tø os
op og give os liv og varme. De gav vores liv
smag og karakter.
Et lille stearinlys gør en stor forskel.
Bare der er tændt et enkelt lys, så er mørket straks fortyndet og trængt op i en krog.
Dem, vi mistede, var lys i vores liv. De fik
farvenuancerne frem, og de viste os vej.
Jordens salt - verdens lys passer fint
på dem, som vi har mistet. Men ordene
gælder især de levende: os som er her nu.
Vi er også salt og lys for andre.
”Døden afslutter et liv, ikke et forhold.”
- Uanset om man tror på evigt liv efter
døden eller er overbevist om, at døden er
den endegyldige afslutning, så står denne
sætning fast: ”Døden afslutter et liv, ikke
et forhold.”
Det, døden afslutter, er livet her på
jorden, det biologiske, i den krop/person/
form. Det er ikke nogen lille ting, for det er
jo sådan her, vi er sammen og kender hinanden. Og så pludselig - for døden kommer næsten altid pludseligt også selv om
den er ventet – er de væk. Og det er faktisk
ikke til at fatte, at folk bare kan forsvinde.
Men de øjeblikke når vi så mærker det, er

det rystende: at opdage, at de ikke længere
skal gå os i møde, aldrig mere stå ved kaffemaskinen eller slå en dej op, vi vågner op
i sengen alene. De er væk.
Men forholdet bærer vi med os. Selv om
mennesker forsvinder, så forbliver jo alt
det, vi har haft sammen og de spor, de har
sat sig. Hver gang vi kender et menneske,
bliver vi selv til (noget nyt) i kraft af dem:
Vi er alle børn af nogen, måske er vi nogens søster eller bror, måske er vi nogens
mor eller far, nogens ægtefælle, nogens
ven. Dét er vi også selv om de dør. Men vi
skal finde ud af nye måder at være det på.
- Uanset om den døde var ung eller
gammel, havde oplevet det hele eller havde
verden foran sig, så står den sætning fast:
”døden afslutter et liv, ikke et forhold.”
Måske har vi sagt farvel til en, der altid
har været der, og som fik mange år. Måske
har vi sagt farvel til en, hvor vi var fulde af
forhåbninger til fremtiden sammen.
- Uanset hvordan man havde det sammen, om det fælles liv var fyldt med kærlighed eller med skuffelser, så står det fast:
”døden afslutter et liv, ikke et forhold.” Så
går man rundt, og brænder inde med kærligheden og med fortrydelsen over dét, der
ikke blev som man havde ønsket.
”Døden afslutter et liv, ikke et forhold.”
Er det egentlig en trøst? Måske er det snarere en konstatering af, at sådan er det at
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miste. At når et menneske dør, bliver det
menneske usynligt for verden, men som
efterladte lever vi med vores døde indeni,
i vores hjerter, i vores erindring. Det kan
være hårdt at andre ikke længere lægger
mærke til dem, taler om dem eller måske
aldrig har kendt dem. Det ydre stemmer
på en måde slet ikke overens med hvordan
man har det indeni. Det kan man opveje:
ved billeder, at have ritualer der mindes
dem; nogle, der får tatoveret navne og årstal på dem de mistede. Måske er vores kultur på vej et sted hen, hvor vi lettere kan
snakke om vores døde.
”Døden afslutter et liv, ikke et forhold.”
Den sætning gælder for os mennesker
imellem. Gud, der selv har overvundet
døden, og som er tilstede overalt, for ham
er alle mennesker levende, og han står i
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forhold til alle. Også os, der sørger.
Søndagene i kirkeåret har farver. Allehelgens søndag er hvid. Hvid ligesom julemorgen, hvid ligesom påskemorgen. Det
er festens farve, det er Kristi farve. Den
samler alle de største glædesstunder i sig,
som en utidig fest, der ligger lige dér, hvor
vi har mest brug for at blive mindet om,
at lyset findes. På den her dag i november,
hvor mørket og tågen sænker sig, hvor de
gyldne blade falder fra træernes grene og
bliver brune og langsomt opløste i den
smattede jord..
På den her dag, hvor vi mindes de døde
har vi især har brug for at blive mindet om
den morgen, hvor Gud selv kom til verden,
og den morgen, hvor han opstod, så at han
er hos os hver morgen resten af vores liv.
Ligesom vi om morgenen kan have brug
for at blive talt stille og kærligt til, at blive
set på med mildhed, at blive strøget over
håret, mens det bliver lyst, sådan kommer
Jesus nær til os. Han ser kærligt på os,
han fortæller os smukke ting om Gud, om
kærlighed, om håb og nye begyndelser.
Jesus er også hos os, når vi vågner en
dag uden det menneske, vi ikke kan undvære, og skal lære alting forfra. Så stryger han os over håret, taler til os og tørrer
tårerne af vores kinder. For livet er ikke
altid lige nemt, og vi har alt for tit brug for
hjælp. Men Jesus er hos os og sørger for, at
det nye, der føles tungt og mørkt, vil blive
fyldt med lys og glæde og håb. For han er
verdens lys. Og lyset skinner i mørket og
mørket greb det ikke.
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Det sker

Julekoncert i Tømmerby kirke
Onsdag den 5. december kl. 19.30. Gratis
adgang. Tag forskud på juleglæden ved
denne koncert. Igen i år er det Fjerritslev
Bykor, der synger til den fælles julekoncert i Tømmerby kirke. Korets motto er:
”Syng dig glad i Fjerritslev Bykor” og de
har også gjort os glade ved de seneste koncerter. Koret synger et bredt udvalg af julesange og salmer, nogle kendte, nogle nyere,
og programmet indeholder også nogle
smukke christmas carols. Kom og oplev en
stemningsfuld aften med musik af høj kvalitet. Samarbejdsudvalget, Tømmerby-Lild,
Øsløs-Vesløs-Arup

Adventsmøde med luciaoptog
Torsdag den 13. december kl. 19.00 på Vesløs Kro: Mødet begynder som altid med
det skønneste Luciaoptog med eleverne
fra Vejlernes Naturfriskole. Bagefter er der
foredrag og kaffe og kage. Fordi det er Luciadag skal vi denne aften høre et foredrag
om kvinder! Det er også for mænd – alle
er velkomne! Lisbeth Holm Filtenborg, vil
fortælle: 4 generationers kvindeliv med
udgangspunkt i sin egen slægts historie.
Det er historien om den unge russiske
gymnastiklærerinde, der sammen med sin
familie måtte flygte fra Den Russiske Revolution i 1918 og som senere blev dansk
præstekone i Sønderjylland. Det er historier om kvinder, som har foretaget store og
afgørende rejser – fra en rejse med postvogn
op over Kaukasus bjergkæden med spæd-

børn i 1890erne til en uges sejlads med en
luksusliner tværs over Atlanten i 1960’erne
og en senere nonstop togrejse tværs over
den canadiske prærie. Det er historien
om skoleeleven, som oplevede 11.september 2001 i hjertet af Berlin med spontane
freds demonstrationer af hundredtusindvis af mennesker. Disse kvindeliv vil i deres brogede mangfoldighed blive sat ind
i en historisk ramme: Hvordan var det at
være kvinde dengang? Hvordan er det
at være kvinde i dag? Selvstændighed,
kvindefrigørelse uddannelse, arbejdsliv,
ægteskab og børnefødsler er nogle af de
temaer, der vil blive berørt i foredraget. Lisbeth Filtenborg er præst i Gauerslund sogn
ved Vejle. Hun har også arbejdet som præst
på Lemvigegnen og i Herning, og har været
højskolelærer på Seniorhøjskolen ved Nr.
Nissum i næsten 10 år. Tirsdag den 19.
februar kl. 19.00 i Arup Sogns beboerhus.

Menighedsrådet

Læsekreds om sorg
Vi snakker sammen om Charlotte Bork
Høvsgaards to bøger. Planen er, at man
læser bøgerne på egen hånd. Onsdag den
23. januar kl. 19.00 snakker vi om ”Så er
Thomas væk”. Torsdag den 7. februar kl.
19.00, snakker vi om ”Her bor de levende”. Tilmelding behøves ikke. Det foregår
i Tømmerby konfirmandstue, Kirkevej 41,
7741 Frøstrup. Hvis du vil høre mere, så du
velkommen til at kontakte enten Gudrun
(tlf. 97 99 30 45) eller Julius (tlf. 97 99 10
02). Samarbejdsudvalget
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Filmaften for hele provstiet
Tirsdag d. 26 februar
kl. 19.00 – 21.30 i Thisted Kino.
Billetter af 50 kr. kan købes ved henvendelse til sognepræsten.
Filminstruktøren Jens Loftager kommer
til Thisted bio og viser sin nye film ”TRO”.
Filmen varer 81 min. og derefter er der
pause med kaffe og kage og efterfølgende
diskussion med instruktøren.
Med sin film vil Jens Loftager sætte fokus
på hvad tro - og Gud - er for nogle størrelser. Hvad kan religion betyde for os i
dag?
Kom og vær med til en aften for hele
provstiet, hvor vi er samlet om det vigtige
spørgsmål: ”Hvad er det med tro overhovedet for noget? ”
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Foredrag med
Charlotte Bork Høvsgaard
Tirsdag den 19. februar kl. 19.00 i Arup
Beboerhus. Charlotte Bork Høvsgaard blev
enke som 39-årig, da hendes mand Thomas
døde efter et meget kort kræftforløb. Siden
har Charlotte skrevet to bøger om sit tab.
I “Så er Thomas væk” fra 2015 behandler
hun sygdomsforløbet, Thomas´ død og den
første tid derefter.
Foredraget tager udgangspunkt i hendes
seneste bog, “Her bor de levende” fra 2017.
Den handler om at miste sin ægtefælle, om
sorgen, og om at leve videre i en verden,
hvor alt er forandret.
Gratis adgang. Kaffe & kage: 25 kr.
Samarbejdsudvalget.

Rejse til det historiske Nordtyskland
i 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 med
det verdensberømte Bordesholmalter (som
er med i den danske kulturkanon); opleve
Lübeck, Nordfriesland, øen Helgoland i
Østersøen, Ditmarsken og Eidersperrwerk.
Prisen er 3295 kr per person. Hvis du vil
høre mere om programmet og tilmelding,
kontakt præsten eller Pensionistforeningen.
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Julesalmegudstjeneste

Konfirmandgudstjeneste

Julesalmegudstjeneste den 23. december kl. 10.30 i Øsløs kirke. 4. søndag i
advent er den 23. december. Vi vil synge
så mange julesalmer som vi kan nå og
måske også dem, vi ikke ellers får sunget
i julen.

Fælles konfirmandgudstjeneste søndag den
3. februar kl. 19.00.
Hunstrup-Østerild-Hjardemål, Tømmerby-Lild, og Øsløs-Vesløs-Arup pastorater
holder denne søndag fælles gudstjeneste i
Tømmerby kirke. Konfirmanderne fra alle
sogne medvirker. Alle er velkomne og der kan
selvfølgelig bestilles kirkebil som sædvanligt.

BABYSALMESANG

Fastelavnsgudstjeneste

Nu bliver der babysalmesang hver uge for
forældre og børn i Tømmerby-Lild, Østerild-Hunstrup-Hjardemål og Øsløs-Vesløs-Arup sogne.
Fra årsskiftet bliver Babysalmesang et fast ugentligt tilbud. Vi mødes i
Tømmerby Kirke, Kærupvej 71, 7741
Frøstrup. Fredage kl. 10 – 11. Sidste gang
inden jul er 14. december. Første gang i
2019 er 11. januar.
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 Søndergaard Christensen (tlf. 23 35 87 67) eller
sognepræst Julius Sebastian Bang Holst
(tlf. 97 99 10 02) for tilmelding og eventuelle spørgsmål.

I Vesløs kirke søndag d. 3. marts kl. 13.00.
I samarbejde med Vesløs Håndværker- og
Borgerforening. Vi holder fastelavnsgudstjeneste i Vesløs kirke, en anderledes gudstjeneste, hvor alle er velkomne, og meget gerne
udklædte. Bagefter går vi i fællesskab over i
Hannæshallen, hvor børnene har mulighed
for at slå katten af tønden.

International gudstjeneste
med sange fra Taizé
Torsdag d. 31. januar 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,
Sydthy og Morsø provsti)
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk
Hillerslev Kirke i Thy

Siden sidst •
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Sogneudflugten til Lodbjerg kirke
Den 29. august, i fantastisk vejr, drog vi afsted med Vesløs Busser mod Sydthy, nærmere bestemt Lodbjerg kirke. Da vi var ankommet, spiste vi først Aases lækre boller
med Ingers velsmagende marmelade, og
derefter fortalte den tidligere graver mere
om Lodbjerg kirke, især om Maja Lisa En-

Der kikkes og undersøges i Lodbjerg Kirke.

Venter på Feggesundfærgen.

gelhardts udsmykning af kirken og hendes
altertavle. Vi fik lejlighed til at se nærmere
på det hele, før vi kørte til en dejlig frokost
på Tambohus kro. Som om det ikke var
nok var der lagkage, kaffe og fællessang på
Feggesund Færgekro. Det var en skøn dag
og vi fik virkelig snakket med hinanden.
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Siden sidst

Foredrag med Jacob Holdt
Vi var i godt selskab, da Jacob Holdt var
på besøg i Arup Sogns Beboerhus, men
det var ikke fordi han strøg sit publikum
med hårene. Det var en anledning og opfordring til at se på, hvordan vi møder andre mennesker, både som enkeltpersoner
og som samfund. Hvordan tager vi imod
de fremmede, de udstødte, de anderledes – ikke godt nok, var Holdts budskab.
Han fortalte historierne om, hvad der sker
med mennesker, når vi bliver mødt med
frygt, vrede eller ligegyldighed, og fortalte om hvordan vold og undertrykkelse
arves fra generation til generation. Det er
ting, vi godt ved, men som vi nogle gange
glemmer. Men det positive budskab stod
klarest frem: at når man lægger frygten til
side og åbner op, så sker der helt vidunderlige møder mennesker imellem.

Foredrag med Jacob Holdt. Foto: Michael Perlmutter.
YouTube: perlmutters.dk

Halloweenløb i Vesløs kirke
Vi prøvede noget nyt til Halloween – en
gudstjeneste omformet til et løb. SFO’en
på Vejlernes Naturfriskole havde heldigvis
lavet græskarhoveder og pynt til kirken, så
den passede til lejligheden. Vi var rigtig
mange mennesker i gang og det var sjovt.
Selv om det ikke var helt mørkt, så var det
nok alligevel lidt uhyggeligt. På kroen bagefter var det til gengæld meget hyggeligt,
fordi Jørgen havde åbnet og hans team
havde lavet lækker græskarsuppe og biksemad – tak for det!

Strikkedamerne
Strikkedamerne mødes hver
tirsdag kl. 13.30 i konfirmandstuen på Kragholmvej 8.
Kom til en hyggelig
eftermiddag med strikning,
kaffe og kage.

Det, der
lokalsiden
er sket • 11

diPLOm

Støtteforeningen Hannæs-Østerild tildeler hermed
HANNÆS-ØSTERILD PRISEN 2018
til ØSTERILD ERHVERVSINVEST
De væsentligste begrundelser for udnævnelsen er begreber som solide, kvalificerede og vedvarende
indsatser, der er præsteret gennem årtier. Det at være kompetent og at se muligheder giver resultater.
Udnævnelsen står på flere ben og skal rettes mod de personer, der har været og aktuel er engageret
i Østerild Erhvervsinvest. Det er bestemt ikke for pengenes skyld, at man deltager; derimod lysten til
at gøre en indsats og en forskel – også på frivillig&ulønnet basis.
Et meget synligt resultat af jeres indsats er fastholdelse af, at der skal være en dagligvarebutik
i Østerild, som en vigtig del af en levende by.
Dagligvarebutikken ”Min Købmand”, der nu har etableret sig som en god og driftig butik,
er et godt eksempel på jeres indsats. I har været med lige fra starten og hele vejen igennem med
undersøgelser, godkendelser, indsamling af midler (Kr. 2.800.000) og til sidst selve opbygningen
af butikken.
Vi glæder os til at se den fortsatte udvikling fremover.
Med valget ønsker Støtteforeningen Hannæs-Østerild og de 8 beboerforeninger her at hædre jer
og påskønne jeres virke. Til lykke med den ære, det er at blive tildelt HANNÆS-ØSTERILD PRISEN.
Min Købmand, Østerild - Lørdag den 3. november 2018
HANNÆSPRISEN sponseres af Klim Sparekasse og Sparekassen Thy
Støtteforeningen Hannæs-Østerild er en paraplyorganisation for og dannet af beboerforeningerne
i Amtoft, Bjerget, Frøstrup, Hunstrup, Lildstrand, Vesløs, Øsløs og Østerild.
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Gudstjenester

December 2018

Januar 2019

Februar 2019

Søndag den 2. december
1. søndag i advent
Øsløs

kl. 10.30

Tirsdag den 1. januar
Nytårsdag
Øsløs14.00

Søndag den 9. december
2. s. i advent
Arup10.30

Søndag den 6. januar
Helligtrekongers søndag
Arup10.30

Søndag den 3. februar
4 s e H3K
Fælles konfirmandgudstjeneste for
HØH, Tømmerby-Lild, ØVA kl.
19.00 i Tømmerby kirke

Søndag den 16. december
3. s. i advent
Vesløs
10.30 v. Julius Holst

Søndag den 13. januar
1 s e helligtrekonger
Vesløs10.30

Søndag den 10. februar
Sidste søndag e H3K
Vesløs10.30

Søndag den 23. december
4. s. i advent.
Øsløs10:30

Søndag den 20. januar
2 s e H3K
Øsløs
9.00 v. Mariane Madsen

Søndag den 17. februar
Septuagesima
Øsløs
19.00 v. Julius Holst

Mandag den 24. december
Juleaftensdag
Arup13.30
Øsløs14.45
Vesløs16.00

Søndag den 27. januar
3 s e H3K
Arup10.30

Søndag den 24. februar
Seksagesima
Arup10.30

Tirsdag den 25. december
Første juledag
Arup10.30
Onsdag den 26. december
Anden juledag
Øsløs10.30
Søndag den 30. december
Julesøndag
Vesløs
19.00 v. Julius Holst

Søndag den 3. marts
Fastelavn
Vesløs13.00
Fastelavnsgudstjeneste
Sognepræsten har ferie i uge 7.
Henvendelse kan ske til Julius Holst,
Tømmerby, tlf. 97 99 10 02.

