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Advent og jul i vores kirker
Vi har tradition for mange arrangementer i vores kirker i adventsog juletiden, så der er nok at
glæde sig til.
Kirkerne fyldes mange gange i
løbet af december, festligt og fornøjeligt, alvorligt og højtideligt.
Frelserens fødsel skal fejres,
og det bliver den!
Se i sognekalenderen, hvor og
hvornår de forskellige arrangementer, juleafslutninger og
musikgudstjenester finder sted,
og i gudstjenestelisten findes alle

oplysningerne om gudstjenesterne
i selve julen.
Husk, at man naturligvis er velkommen til det hele. Dagpleje-,
børnehave- og skoleafslutningerne
er for eksempel ikke kun for
børn, pædagoger og lærere, men
for ALLE, der har lyst til at være
med, og jeg kan godt på forhånd
love nogle fine oplevelser sammen
med børnene.
Marianne Lesner

Jul i andre lande
Kirkebladsredaktionen har bedt
forskellige mennesker, som ikke er
opvokset i Danmark, men som nu
bor i vores sogne (eller tæt på) i
en dansk hverdag, om at fortælle
om deres hjemlands jul. Rigtig god
fornøjelse!

Jul i Tyskland

Barbara Sønderby, Øse
Jeg er født og opvokset i Tyskland
i ”Ruhrområdet”, og i 1993 flyttede jeg til Danmark. I de første
år var specielt juletiden lidt af en
udfordring. Selv om der er mange
lighedspunkter mellem den danske
juleforberedelse og juleforberedelsen
i mit barndomshjem med bagning
af småkager, masser af stearinlys,
adventskrans og adventskalender,
skrivning af julekort og aftenhygge
– så er der også nogle forskelle.
Aftenen før den første søndag i
advent blev adventskransen med
gran og 4 stearinlys og nogle små
grandekorationer til stuen og værelserne lavet. Pynten bestod af små
grankogler, små kunstige æbler,
pærer og bær og røde sløjfer. Hver
dag ind til jul blev dørene til vores
små chokoladejulekalendere åbnet,
og lysene på adventskransen tændt.
Den 6. december er ”Nikolausdag”,
og der kom Nikolaus, som er skytshelgen for alle søfolk, og i udseende
ligner han den danske julemand på
en prik. Nikolaus og hans hjælper
”Knecht Ruprecht” besøger børnene
i Tyskland om natten mellem den 5.
og den 6. december og fylder deres
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fremsatte sko med små
”Nikolausfigurer” i chokolade og andet slik, eller også
giver han et piskeris, hvis man ikke
har været sød og artig i det forgangne år.
Den 24. december om formiddagen
blev juletræet pyntet i sølvfarver
med kugler, lametta, glaskugler og
levende lys, inden vi om eftermiddagen var til julegudstjeneste.
Om aftenen kom så "Kristkindchen”
- Jesusbarnet med gaver, som blev
lagt under juletræet. Alt lyset i stuen
blev slukket, undtagen stearinlysene
på juletræet, og hele familien stod
samlet og sang julesange, inden
gaverne måtte pakkes op. Selve juleaften spiste vi fondue og hyggede
med småkager og konfekt. Andeog flæskestegen stod på menuen den
første og anden juledag.
Det største problem ved den danske
jul er nok nisserne og julemanden, som kommer med gaverne.
Julemanden og nisserne mangler
i min forståelse en sammenhæng
med selve julen og med julegaverne.
Hvor kommer julemanden ind i
billedet?
I Tyskland er det kun de officielle
bygninger, såsom rådhus og skoler,
som hejser det tyske flag på nationale helligdage og en flagstang findes
ikke i det private hjem – så flagguirlander på juletræet passer slet ikke
til min opfattelse af julepynt.
En anden stor forskel er julemaden
med and, hvide og brune kartofler,
risalamande,... på selve juleaften.

Jul på Færøerne

Hildigerd Støttrup, Nordenskov
Juleforberedelserne på Færøerne
starter først i december med at bage
småkager, lave konfekt og købe
julegaver – det er lidt forskelligt
fra familie til familie, hvornår man
pynter til jul.
Lige som i Danmark har man
adventskrans og kalenderlys.
Juleaften er alt lukket på Færøerne
– ingen butikker eller tankstationer
holder åbent.
Julen ligner altså på mange måder
den danske jul med juletræ, som
bliver importeret, da vi slet ikke
naturligt har træer på Færøerne.
Juleaften spiser man i mange hjem
på Færøerne rastfisk, som er fisk,
der har hængt udenfor og lufttørret,
men som ikke er helt tør i konsistensen. Ellers spiser man rastkød,
som er lammekød, der på samme
måde har hængt og lufttørret udenfor. Af lammekødet (rastkødet)
laver man suppe, som spises til
frokost, og så spiser man kødet til
aften. Som noget specielt færøsk
lytter man om aftenen i radioen til
julehilsner fra folk, som er ude at
sejle, eller som opholder sig eller
bor i udlandet. Traditionen kommer selvfølgelig ind, fordi vi er et
fiskersamfund, hvor der altid, så
at sige, er folk ude på havet eller
udenlands.
Jeg selv kommer fra en stor familie, som altid holdt jul sammen
alle sammen. Juleaften indledte
vi med at gå i kirke hele familien,
inden vi spiste julemiddagen. Når
vi havde spist, kom julemanden med
julegaver, og så stod den ellers på

helt almindelig og genkendelig julehygge som her i Danmark. Juleaften
spiste vi rastfisk og andesteg og til
dessert det samme som i Danmark:
risalamande med mandelgave og
hele svineriet.
Første juledag mødtes vi i familien
igen og gik i kirke, og bagefter
indtog vi den traditionelle julefrokost med koldt bord bestående
af almindeligt pålæg, som I kender det. Hertil kom så den kolde
udgave af rastkødet og skærpekød,
som er lammekød, der er lufttørret i
noget længere tid. Smagen er meget
speciel, og ikke så mange danskere
kan lide det første gang, de bliver
præsenteret for skærpekødet.
– Det går lidt bedre med rastkødet.
Anden juledag har vi endnu en helt
speciel, færøsk tradition, da man
alle går ind til byen (vi boede lidt
uden for Torshavn) og danser færøske kædedanse, som varer meget
lang tid at danse. Det gjorde vi også
i min familie.

Jul i Frankrig

Therese Jensen, Næsbjerg
Julemenuen består som regel af
dinde (kalkun) og buche de Noël
(juletræstamme) til dessert, enten
i kageform som en roulade med
smørcreme, hvilket jeg altid bager
til jul, eller som is (isen er også formet som en roulade). Men jeg skal
sige, at de er helt vilde med ris à la
mande. Hver gang vi har holdt jul
dernede, har vi fået det.
I Frankrig får man julegaver i skolen: dukker, biler eller et spil, osv.
Der er fest med spisning den sidste
dag inden juleferien.
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Det var noget, vi glædede os til alle
sammen. Der var ikke altid gaver
derhjemme; men vi fik en chokoladejulemand eller en vugge i chokolade med Jesusbarnet i.
Der var et år, hvor vi fik en appelsin. Det kan jeg huske. Jeg ved
ikke, hvor gammel jeg var; men jeg
tror, det har været den bedste appelsin i mit liv!
Man har midnatsmesse kl. 00.00.
Det er vi nu tit til i Esbjerg i Den
Katolske Kirke. Det er så hyggeligt.
Man får som regel gaver om morgenen den 25/12.
Det var ikke så tit, vi havde et juletræ. Sommetider havde vi kun en
gren af et grantræ, som vi pyntede.
Man danser ikke rundt om juletræet. Stadigvæk i dag er det ikke alle,
der har et rigtigt juletræ i hjemmet.
Mange har kun et i plastik.
Franskmænd har kun fri den 25/12.
Skoleferien er i 14 dage.
Man har lidt julepynt, men franskmænd går ikke så meget op i julen,
som danskerne gør.
Mange får en julekurv på arbejde
med kalkun, juleroulade, vin, chokolade til børnene osv., og det er
fine sager! Min bror, som er tømrer,
får sådan en hvert år af sin arbejdsgiver. Det er rigtig godt, og det er
dejligt især for dem, som ikke har
råd til lidt ekstra!
Til nytår kan der også være kalkun
på menuen og foie gras (gåseleverpostej) de fine steder. Den 1. januar
går franskmændene ud til venner,
naboer og familie og ønsker godt
nytår. Børn får penge alle de steder,
de kommer. Det er ret så hyggeligt!
Der er ingen fyrværkeri nytårsaften.
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Den 1. søndag efter nytår
(Helligtrekonger) bliver fejret med
en kage (galette des rois, som betyder kongekagen) og inde i kagen er
der en lille figur (fève, som egentlig
betyder en bønne). Den kan f. eks.
forestille Jesusbarnet. Det svarer til
en mandel i ris à la manden. Den,
der finder den, bliver kåret som
konge eller dronning, og så får man
en papirkrone på.

Jul i Holland

Petra Breunese, Bolhede
Ligesom i Danmark starter forberedelserne til jul den 1. søndag
i advent.

To hollandske nissepiger.

De fleste hollændere har en
adventskrans i huset.
Den 5. december fejrer vi
Sinterklaas, en rigtig børnefest, hvor
alle (voksne og børn) får gaverne.
Omkring den 12. december pynter
vi juletræet, og det bliver stående til
den 6. januar. I Holland sælges der
mange juletræer med rødder, fordi
de skal stå i husene så længe.
De to uger før jul har man travlt
med at skrive julekort til næsten

alle, man kender; også sine egne
forældre, søskende, venner osv.
Det er meget normalt at skrive (og
få) 50 til 100 julekort. Postvæsenet
har et specielt frimærke, man kun
må bruge omkring jul, så det er
meget billigere at sende julekortene.
24. december er en normal arbejdsdag, ikke en fridag. Om aftenen
kl. 22.00 kan man gå i kirken.
Det er en speciel juleaftengudstjeneste, hvor mange børn deltager.
Nogle børn læser højt fra Bibelen,
og der er et børnesangkor.
I vores område gik man derefter
hjem for at drikke varm kakaomælk
med rosinbrød med marcipan i.
1. og 2. juledag har de fleste en fridag. Om morgenen går man i kirke,
og derefter besøger man familien.
Nogle får julegaver, men de fleste
gør det ikke, fordi man lige har
fejret Sinterklaas med gaver.
Ved middagen går cirka halvdelen
til en restaurant, hvor der de fleste gange står noget med vildt på
menuen. Der er ikke en bestemt
julemad, det er meget forskelligt
fra familie til familie. Mange spiser
dog mere luksuriøst end normalt.

Jul i Schweiz

Anni Jepsen, Rousthøje
Jeg vil hermed fortælle lidt om
mine barndomserindringer op til
jul. Den største forskel er nok, at
julemanden ikke kommer til juleaften, men den 6. december. Han hedder Sankt Nikolaus, "Samichlaus"
på schweizisk. Det var altid en
spændende aften. Vi glædede os
helt vildt, men alligevel var vi lidt
bange for ham. Han vidste jo alt

om os, om vi nu
havde været artige,
var gode til at rydde
op på værelset
eller havde skændtes lidt
for meget med lillesøster. Det hele stod i hans
store bog. Når han kom
om aftenen den 6. december, kunne vi høre den lille
klokke. Så åbnede vi døren for at
vise ”Samichlaus” ind i køkkenet.
Vi havde jo stor respekt for ham.
Der var altid musestille.
Vi var 6 børn, så en efter en kaldte
”Samichlaus” os til sig. Med sin
dybe stemme læste han fra sin bog:
”Nå, lille Anni, passer det, at du
ofte glemmer at rydde skoene på
plads? Men der står også, at du er
god til at hjælpe din mor med at
vaske op”. Til sidst spurgte han
altid, om vi kunne et lille digt,
og selvfølgelig havde vi lært et
digt. Vi havde jo øvet os med at
sige det udenad. Så en efter en fortalte vi vores digt. Han spurgte også
altid, om vi kunne synge, og det var
vi gode til, så til sidst sang vi i kor
en julesang. Vi syntes selv, at det
lød helt godt.
”Samichlaus” havde altid en stor
sæk med, og det var selvfølgelig
dens indhold, vi var mest interesseret i. Til vores held blev den altid
tømt ud på køkkengulvet.
Der var jordnødder, nødder, chokolade, honningkager, appelsiner,
æbler og Grittibanze, en slags brød,
som man spiser til denne aften.
Selve juleaften kom "Christkind”,
altid usynlig, med gaverne. Ind i
stuen blev de lagt, hvor hvert barn
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havde sin lille stak af gaver.
Vi børn opførte altid et lille julespil.
Det brugte vi meget tid på i dagene
op til jul, og det var tophemmeligt
for vores forældre. Selve juleaften
var vi altid gode til at hjælpe, så vi
blev hurtigt færdige i stalden. Vi
ville helst hjælpe i kostalden, for
det var altid så hyggeligt. Vi sang
mange julesange for køerne. Det
var næsten en generalprøve. Kalvene
blev ekstra strøet og kløet lidt.
Julemiddagen bestod altid af mange
forskellige salater, pænt rettet an
på tallerkener. Dertil var der varme
kalvekødspølser, som vi var helt
vilde med, og julebrød. Uhmmm!!
Det smagte så godt. Derefter sang vi
altid mange sange, og vi børn opførte julespillet, og til sidst måtte vi en
efter en pakke gaver op. Når alt det
var færdigt, var der tid til at køre til
midnatsgudstjeneste. Det husker jeg
som en positiv oplevelse, som gav
ro og fred over julenatten.

Jul i Italien

Lisbet og Manfredo Occhionero,
Nordenskov
JUL. Tænk, hvor megen magi, forventning og minder disse tre bogstaver kan vække i os alle!
I vores familie er vi så heldige at
kunne referere til vores jul i to retninger, den danske, som foregår på
helt traditionel vis, og som vi holder
hvert andet år, og så den italienske,
som også foregår efter de gængse
traditioner. Italien er jo som bekendt
noget større end Danmark, og derfor
kan man ikke på helt samme måde
tale om en entydig tradition, som
omfatter alle. Der er meget stor for-
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skel på, hvordan højtiden fejres på
Sicilien og i Bolzano, så vi holder
os til at fortælle lidt om vores jul i
Molise. Ens for hele Italien er dog
starttidspunktet for juleforberedelserne, det er nemlig den 8. december, dagen hedder på italiensk ”la
concezione” og er en helligdag.
I alle hjem er det dagen, hvor
man sætter sin julekrybbe op.
Julekrybben er ikke nødvendigvis
”kun” en lille krybbe med den hellige familie. Der er de fleste steder,
og i de fleste familier, mange og
meget udførlige regler for, hvordan
man kan lave store landskaber med
både dyr, mennesker og huse, hvor
selve julekrybben så får en central
placering. I vores julekrybbe er der
elektrisk lys i alle huse, og nogle år
har vi også haft vandfald og søer.
Det hele står på et lag af mos, så
det sker ikke så sjældent, at vi også
holder jul med forskellige smådyr,
der bor i mosset!
Jesusbarnet bliver ikke lagt i krybben før juleaften til midnat.
Det er det yngste barn i familien,
der har til
opgave at
lægge barnet
i krybben. I
vores familie
har vi altid
julekrybbe,
også når
vi ellers holder dansk jul, og da
vores yngste børn er tvillinger, gør
Thomas altid et stort nummer ud af,
at han faktisk er et minut yngre end
Christian og altså derfor har retten
til at lægge barnet i krybben!
I mange familier pynter man også

juletræ den 8. december. Det kan
man sagtens, da de fleste bruger
træer af plastic! Traditionen med
juletræ er ikke nær så gammel som
julekrybben, og egentlig er juletræet kun set som pynt og ikke andet,
mens julekrybben selvsagt har en
anden og dybere betydning for de
fleste p.g.a. det religiøse aspekt,
som man ikke må glemme i det
katolske Italien.
Juletræet har i øvrigt kulørte elektriske lys på, og man kan endda få
en udgave, der spiller julesange!
Juleforberedelserne kommer så slag
i slag. Mange af forberedelserne er,
selvfølgelig, lige som her, forbundet med mad. Der findes mange
forskellige julekager, de mest kendte er Pandoro og Panettone.
Juleslikket er Torrone, en slags hård
nougat, som kan være ”støbt ind”
i forskellige slags chokolade.
Juleaften spiser man længe og
meget! I vores familie starter man
om eftermiddagen med frittelle con
baccalá, en slags indbagt klipfisk.
Man får også frittelle med andet
fyld, f.eks. rosiner og pinjekerner.
En anden appetitvækker er kogt
fennikel, eller små kager overhældt
med honning. Ved 21-tiden er det
tid til spaghetti med muslingesovs,
derefter spaghetti med ål i tomat,
dernæst ål i tomat, grillstegte ål,
forskellige slags stegt fisk med
salat og til sidst frisk frugt, forskellige kager og torrone. Man drikker
selvfølgelig vin til maden, men til
kagen drikker man spumante (den
italienske champagne). Man skal
helst være færdig med at spise
ved midnatstid, da det så er tid til

at gå til midnatsmesse. Det er en
messe, som er fantastisk at få lov til
at opleve! I de fleste kirker opfører
man ”levende krybbespil”, hvor det
senest fødte barn i byen får det ærefulde job at spille Jesusbarnet. Der
er en helt speciel stemning til denne
messe, og det er umuligt ikke at
være i julestemning her! Juledag er
alle børn tidligt oppe, da er det endelig tid til julegaver. Julegaveræset er
ikke så voldsomt som i Danmark, og
det er egentlig helt fint! Juledagene
fortsætter med masser af familiekomsammen og masser af mad, men
julen er ikke helt overstået endnu,
for vi skal helt hen til den 6. januar,
Helligtrekongers dag, før man
for alvor tager afsked med julen.
Selvfølgelig kommer nytårsfestlighederne som en indskudt bemærkning, der kræver et helt kapitel for
sig, men den 6. januar bliver fejret
med en særlig messe i kirken, og på
den dag vanker der også lidt gaver
til børnene.
Ud over den religiøse fest, er der
også en overtroisk fest knyttet til
denne dag. Man tror, at en gammel heks, La Befana, kommer med
gaver og slik til
børnene.
Det er dog kun
de artige børn,
der har gjort
sig fortjent til
de gode gaver,
de ikke så
artige børn får kun en sæk med kul!
Skoleferien varer altid til den 7.
januar, og så er der et helt år til at
glæde sig til jul igen!
Her fra os ønsker vi alle Buon natale.

Artikel – overskrift:7Bar
op, så de står ved siden a

Nyt fra Øse menighedsråd
Kirkediget

Det kan vist ikke skjules for nogen,
at der sker forandring omkring
vores kirke.
Kirkediget var efterhånden i en
meget dårlig forfatning, hovedsagelig forårsaget af den kraftige
beplantning, hvis mange og kraftige
rødder begyndte at skubbe stenene
ud af diget. Det havde man også set
i det forrige menighedsråd, der har
arbejdet
længe med
at få de
nødvendige tilladelser til
reparation
fra mange
instanser,
blandt
andet
Nationalmuseet.
Og nu har
vi så fået
bevilget penge til en omsætning
af diget, og arbejdet er i skrivende
stund i fuld gang.
Jeg har hørt nogle sige, at de synes,
det bliver flot med det frie indkig til
kirken. Men der er sikkert også dem,
det giver et gib i, når de kører forbi,
for det ser meget anderledes ud. Med
tiden tror jeg nok, vi skal vænne os
til det og blive glade for det.
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Som ny i menighedsrådet har de
første 10 måneder lært mig, at nogle
ting i det her system er meget langsommelige og tunge at arbejde med,
derfor føles det også rart, når arbejdet med kirkediget nu er sat i gang
– at noget lykkes.

www.oesekirke.dk

Hvis man går på internettet og ser
på kirkens hjemmeside, sker der
også forandring
der. Vi
syntes,
at den
trængte
til en
opdatering, og
det er
vi godt
i gang
med. Og
der vil
forhåbentlig til stadighed blive arbejdet
med den, så den hele tiden er aktiv
og opdateret.
Jeg vil gerne opfordre til at gå ind
og se på den. Og har man kommentarer, hører jeg meget gerne om det.
Send mig f.eks. en e-mail.
Finn Bech-Petersen

Nyt fra byggeudvalget
Renovering af Øse præstegård

I kirkebladet for juni – august 2009
blev baggrunden for renoveringens
start beskrevet (APV-påtale, nedslidte rum, stort energiforbrug, fodkoldt, problemer med stråtag osv.).
Hvad er der så sket siden?
Præstegårdsudvalget har foranlediget yderligere undersøgelser af bl.a.
indeklimaet. Konklusionen af disse
målinger påpeger, at alle indervægge i både stuehus og konfirmandstue er meget opfugtede pga. manglende fugtspærre og sokkel under
husene. Denne fugt over længerevarende tid bevirker et konstateret
højt bakterieniveau i væggene plus
risiko for skimmelvækst i stort set
alle indvendige skillevægge i stueplan. Der er fundet kernesvamp i en
af stuerne. Et enkelt sted på loftet er
der fundet uacceptabelt højt niveau
af skimmelsvampevækst.
Præstegårdsudvalget ser med stor
alvor på sundhedsrisikoen ved at

bo i et sådant hus. Derfor blev præstegårdskonsulenten og provstiet
hurtigt inddraget. På et møde den
25. juni 2009 gav Varde provsti sin
fulde opbakning til, at der arbejdes
videre med forslag til opførelse af
en ny præstebolig og konfirmandstue i Øse.
Sammen med stiftets præstegårdskonsulent Søren Kjær blev
der lagt en plan om afholdelse af
en arkitektkonkurrence for 3 indbudte firmaer. I øjeblikket afventer
projektet dog først en godkendelse
fra Kulturarvstyrelsen om nedrivningen af den gamle præstegård,
da den er mere end 50 år gammel.
Landsforeningen for bygnings- og
Landskabskultur er også inddraget.
Præstegårdsudvalget er samtidig
ændret til byggeudvalg suppleret
med Finn Bech-Petersen fra Øse
og Thomas Thomsen fra Næsbjerg.
Hans Ole Fisker
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BUSK 2009

Krybbespil

Vi bringer her et par billeder fra årets BUSK-gudstjenester den 25. oktober.
Temaet var ”Livstræet”, og musikken blev leveret af Crux Band.

Fra sidste års krybbespil. Husk, at der igen i år er krybbespil 1. søndag i
advent, og i år er det i begge kirker, mere præcist er det i Næsbjerg kirke
kl. 9.30 ved børn fra Næsbjerg skole, og i Øse kirke kl. 11.00 ved børn fra
Nordenskov skole.
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Ny skoleleder i Næsbjerg

Kirkebladsredaktionen har bedt Ole
Holm Johansen om at præsentere
sig selv, og midt på efteråret modtog vi følgende:
Sommerferien er nu for længst forbi,
efteråret har meldt sin ankomst, de
skønne, gyldne farver præger naturen, og i skovbunden er der lige nu
rigtig gode chancer for at finde velsmagende svampe.
Skoleåret er i fuld gang på Næsbjerg
Skole, skoledagens mangeartede
opgaver giver genlyd på gange, i
klasselokaler, i hallen, i taleafdelingen, i SFO’en og udenfor på legepladser og boldbaner. Dejligt, når
eleverne er i fuldt vigør.
Jeg er glad for at være kommet rigtig i gang, meget er dog stadig nyt.
Jeg fornemmer at være kommet til
en skole i god udvikling og med en
positiv ånd. Tak for den gode modtagelse, jeg har fået af både elever,
personale og forældre.
Jeg er født og opvokset på en gård
i Himmerland. På den nye 50-kro-
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nerseddel er der en tegning af Skarp
Salling karret, i det område, hvor
karret blev fundet, gik jeg ofte og
fiskede som dreng. Skarp Salling
Kirke er min hjemstavnskirke, på
kirkegården kan jeg følge mine aner
langt tilbage.
Jeg har boet og arbejdet nogle år i
Aalborg, senere stod jeg til søs og
arbejdede for DFDS på Nordsøen, så
søvejen og en køn pige førte mig til
denne egn af landet.
For godt 20 år siden tog jeg rygsækken på, og sammen med min
kone rejste jeg jorden rundt, her var
Sydamerika en af de helt store oplevelser. I byerne var der katolske kirker, og nærværet af den katolske tro
kunne mærkes blandt indbyggerne
i hverdagen, vi så jævnligt katolske
optog i gader og stræder. I Bolivia,
der ligger højt oppe i Andesbjergene,
gjorde vi et fascinerende besøg i
en mine, hvor der blev gravet efter
sølv og andre metaller. Da vi kom et
stykke ind i skakten, hvor vi til tider
måtte kravle, blev der varmt, og en
stærk, svovlfyldig lugt hang i gangene. På et tidspunkt kom vi til en
udvidelse af selve gangen, det blev
nærmest til et lille rum. Her var der
lavet en lille afsats, hvorpå der stod
en lille lerfigur af djævelen, og der
blev lagt cigaretter og andre genstande, der skulle holde de onde ånder
væk fra minen. Kontrasten mellem
livet i minen og udenfor var på
mange måder enorm, den dualisme,
der var i det møde, har jeg ofte tænkt
på siden.

I starten af 90’erne læste jeg til
lærer på Ribe Statsseminarium, og
de efterfølgende 10 år underviste
jeg på Danmarksgades Skole i
Esbjerg. I de seneste 2½ år har jeg
været viceinspektør på Bække Skole
i Vejen Kommune.
Jeg trives godt i folkeskolen, i de
seneste år har jeg ikke kunnet tænke
mig at arbejde andre steder, at følge
elevernes liv, indlæring og udvikling
er en stor glæde.
Vi er en folkeskole, vi ligger i
Næsbjerg, så det er vor opgave at
undervise børnene i skoledistriktet,

det har det været gennem mange år
for skiftende lærere og ledere. I sommerferien læste jeg bogen ”Skolen i
Næsbjerg” af Kirsten Vestergaard, en
spændende bog, som giver den travle
dagligdag et andet perspektiv. En
gang imellem er det godt at træde et
skridt tilbage og se nutidens skoleliv
i et historisk lys.
Afslutningsvis vil jeg gerne igen sige
tak for den modtagelse, jeg har fået,
jeg glæder mig til at være med til at
præge udviklingen i årene fremover
på Næsbjerg Skole.
Ole Holm Johansen

Friluftsgudstjeneste
Friluftsgudstjenesten i Tambours Have den 30. august 2009
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Sognekalenderen
Søndag, den 29. november
Første søndag i advent. Familiegudstjeneste med krybbespil i
Næsbjerg kirke kl. 9.30 ved børn fra
Næsbjerg skole. Familiegudstjeneste
med krybbespil i Øse kirke kl. 11.00
ved børn fra Nordenskov skole.
Torsdag, den 3. december
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Søndag, den 6. december
Anden søndag i advent. Adventsgudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00.
”Vokalibitum” medvirker.
Adventsgudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 16.30 i forbindelse med ”Jul
i Næsbjerg”. Gudstjenesten har form
af ”De 9 Læsninger”, hvor det rytmiske kor ”Vokalibitum” medvirker.
Onsdag, den 9. december
Juleafslutning i Øse kirke kl. 9.00 for
dagplejebørn og kl. 10.30 for børnehavebørn, begge gange med dukketeatret ”Stjernelys i år 0”.
Torsdag, den 10. december
Familiegudstjeneste kl. 19.00 i Øse
kirke. FDF og Nordenskov skolekor
medvirker.
Fredag, den 11. december
Juleafslutning i Næsbjerg kirke
kl. 9.00 for dagplejebørn og kl. 10.30
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for børnehavebørn, begge gange med
dukketeatret ”Stjernelys i år 0”.
Søndag, den 13. december
Tredje søndag i advent. Familiegudstjeneste i Næsbjerg kirke kl.
10.00 under medvirken af Næsbjerg
skolekor. Luciaoptog i kirken. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe med
Luciaboller.
Om aftenen adventsgudstjeneste i
Øse kirke kl. 19.30 i form af ”De
9 Læsninger”, hvor Øse Sangkor
medvirker. Derefter sammenkomst
med kaffe, julekage og julehistorie i
konfirmandstuen.
Fredag, den 18. december
Juleafslutning i Øse kirke kl. 12.15
for Nordenskov skole.
Søndag, den 20. december
Fjerde søndag i advent. Fælles gudstjeneste for sognene i Næsbjerg kirke
kl. 9.00 ved Marie G. Olesen.
Tirsdag, den 22. december
Juleafslutning i Næsbjerg kirke kl.
8.00 for Næsbjerg skoles 3.-7. klasse,
og kl. 9.45 for 0.-2. klasse plus taleklasserne.
Torsdag, den 24. december
Julegudstjeneste kl. 10.15 på Solhøj
i Nordenskov. Alle er velkomne.
Med andre ord: et godt tilbud om

gudstjeneste hjemme i sognet til
dem, der skal fejre juleaften udenbys.
Efter gudstjenesten sørger Solhøjs
Vennekreds for et lille traktement, så
vi kan ønske hinanden glædelig jul.
Julens gudstjenester + alle andre
gudstjenester i kirkerne: Se gudstjenesteliste på bladets bagside.
På Solhøj: Se side 21.
Torsdag, den 31. december
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste
i Næsbjerg kirke kl. 14.00 og i Øse
kirke kl. 15.30. Efter gudstjenesterne
serverer menighedsrådene champagne og kransekage, så vi kan ønske
hinanden et godt nytår.
Torsdag, den 7. januar
Gudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00 i
forbindelse med pensionistforeningernes nytårsmøde.
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.

Torsdag, den 14. januar
Præstegårdsaften kl. 19.00 med psykolog Elna Lauridsen Bruun: ”Børn
og sorg”.
Torsdag, den 4. februar
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Torsdag, den 11. februar
Præstegårdsaften kl. 19.00 med
demenskonsulent Hanne Christensen:
”Lev med demens”.
Torsdag, den 4. marts
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Søndag, den 7. marts
Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp – se omtale andetsteds i
bladet.
Torsdag, den 11. marts
Præstegårdsaften kl. 19.00 med højskoleforstander Vita Andreasen: ”Om
at fortælle sit liv som et eventyr”.

Barn Jesus i en krybbe lå
Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!
H.C. Andersen 1832.
Nr. 103 i Den Danske Salmebog.
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Babysalmesang efteråret 2009
Når dette læses, har efterårets babysalmesangshold holdt afslutning på forløbet. 12 børn og deres mødre har mødtes 8 gange i konfirmandstuen og i
kirken. Vi bringer her et par billeder.

Præstegårdsaftener 2010
Endnu en sæson med præstegårdsaftener skydes i gang efter nytår. I
mødeudvalget har vi, som beskrevet
i sidste kirkeblad, besluttet, at denne
vintersæson skal have et fælles tema
for vores møder og arrangementer,
nemlig ”familien”. Vi vil beskæftige
os med familiens forhold og betydning i forskellige sammenhænge.
Vi lægger ud den 14. januar kl.
19.00 med psykolog Elna Lauridsen
Bruun, Årre, der vil holde en aften
om emnet: ”Børn og sorg”.
Den 11. februar kl. 19.00 får vi
besøg af demenskonsulent i Varde
kommune Hanne Christensen,
Nordenskov, som på sin gribende,
professionelle og medlevende måde
vil fortælle om livet med en dement
i familien ud fra overskriften ”Lev
med demens”.
Den sidste præstegårdsaften i denne
omgang bliver den 11. marts kl.
19.00 ved højskoleforstander Vita
Andreasen. Løgumkloster, der
fortæller om parforholdet og dets
vanskeligheder ud fra overskriften:
”Om at fortælle sit liv i et eventyr –
med udgangspunkt i Grimms eventyr: Pigen uden hænder.”
Der kan købes kaffe alle tre aftener.
Vi har bedt de tre foredragsholdere
om hver især at præsentere sig selv.
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Elna Lauridsen Bruun,
d. 14. januar: ”Børn og sorg”

Jeg er født og opvokset i Næsbjerg
sogn og er bosiddende i nabosognet.
Jeg er mor til fire børn i alderen 18
– 30 år og gift på 32. år.
I en årrække var jeg bondekone, tog
mig af børnene, havde folk på kost
og deltog i arbejdet på gården.
Senere tog jeg uddannelse som
socialpædagog og arbejdede i
mange år med børn og familier med
særlige behov.
Jeg supplerede min uddannelse og
afsluttede psykologstudiet 2004.
Jeg har siden arbejdet på Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning (PPR) og
i Børn, Unge og Familieafdelingen
(det, der i ”gamle dage” hed socialforvaltningen).
Det seneste år har jeg haft egen
praksis og er deltidsansat ved Varde
Kommune.
Jeg møder mange forskellige udfordringer i mit arbejde, hvor jeg har
kontakt med børn, unge og voksne.
Som en del af vinterhalvårets arrangementer i præstegården, hvor det
overordnede tema er ”Familien”,
er jeg blevet inviteret til at komme
med et oplæg om ”Børn og sorg”.
Jeg tænker, at vi alle kan erindre
at have oplevet og mærket sorgen.
Måske som børn eller i vores voksenliv. Det er en følelse, vi ikke kan
komme udenom, og som hører til
det at være menneske.
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Som voksne kan vi italesætte
følelser, vi kan dele vores sorg og
bekymringer med mennesker, vi har
tillid til, vi kan bede om den hjælp
og støtte, vi behøver.
Anderledes er det med et barn, det
er afhængigt af, hvordan voksne
omkring det tolker det, forstår det
og selv reagerer på en sorgfuld
begivenhed. Et barn har behov for,
at den voksne kan rumme, forstå
og tolke de signaler, det sender.
Et barn har brug for den voksnes
omsorg, trøst og støtte. Det har brug
for tryghed til at kunne vise følelser
som glæde, ked af det-hed, angst og
vrede. Behov for at blive forstået
og accepteret, uanset hvilke følelser
der kommer til udtryk.
Vi har således som voksne en afgørende betydning for, hvordan et
barn bearbejder og gennemlever en
sorgproces. Jeg vil have fokus på,
hvilke begivenheder der kan udvikle
sorg hos et barn. Hvordan mærker –
forstår børn sorg i forhold til deres
alder, sorgreaktioner hos børn, og
hvordan kan vi som voksne forstå
og støtte et barn i sorg.
Jeg ved, det kan være trættende at
sidde stille og lytte, derfor vil vi
undervejs synge et par sange, og
I vil blive inviteret til at udveksle
erfaringer og stille spørgsmål.

Hanne Christensen,

d. 11. februar: ”Lev med demens”
”Lev med demens” er overskriften
på et foredrag, som jeg håber, I
vil finde spændende, når jeg kommer forbi og fortæller om dette
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alvorlige emne. Jeg vil fortælle
om symptomerne på sygdommen
– som i øvrigt kan være meget
forskellige. Stikord er svækket
hukommelse, at gemme ting forkerte steder, ændring i personlighed – og meget mere. Det er

Vita Andreasen,

d. 11. marts: ”At fortælle sit liv i et
eventyr med udgangspunkt i Grimms
eventyr: Pigen uden hænder”
Lidt om mit foredrag: Hvordan formes
vi af livet? Ingen af os vælger vores
eget hjem, så på godt og ondt er vi
prisgivet hinanden. Det er min erfaring, at kærlighed er livsnødvendig,

Hanne Christensen
vigtigt at få stillet diagnosen så
tidligt som muligt, så den demente
får den bedst mulige pleje og sammen med de pårørende får den
nødvendige rådgivning og støtte.
Når ens nærmeste pårørende
bliver dement, påvirker det hele
familien. Mange pårørende bliver isolerede, fordi den demente
ikke ønsker eller magter så mange
sociale kontakter.
Der findes forskellige former for
demens – og derfor også forskellige behandlingsformer.
Alt dette vil jeg gerne fortælle om.

Vita Andreasen
og at det er den, der knytter os sammen. Men vi lykkes ikke altid så godt
med kærligheden.

Men erfaringen siger også, at alle gør
deres bedste, det er blot ikke altid
nok. Derfor giver det mening at tale
med andre om det, og sjælesorg giver
mening. Denne aften tager vi afsæt i
et eventyr, der fortæller historien om
den unge kvinde, der på forunderlig
vis gennemlever den svære adskillelse
fra hjemmet og selv stifter familie.
Men det koster dyrt, hun må gennemleve svære tider, men hun klarer sig
igennem, og hun bliver selv i stand til
at give kærlighed videre i sine egne
relationer.
Lidt om mig selv: Jeg har været forstander på Løgumkloster Højskole
i 13 år. Jeg holder mange foredrag
om litteratur, sjælesorg og personlig udvikling og forvandling.
Løgumkloster Højskole har lange
kurser for unge, der er optaget af
Journalistik, E-musik, Teologi og
eksistens, Kunst, Sang eller Kinesisk
sprog og kultur. Højskolen sender
også 2 gange om året unge ud i verden som volontører. Højskolen har
derudover hvert år ca. 60 ugekurser og
12 kulturrejser.
Kom og vær med til en samtale om
den vanskelige kunst at skabe varige
relationer, der også er båret oppe af
omsorg og nærhed.

Besøg og hjemmealtergang
Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset.
Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller den anden grund,
kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste med altergang i
hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe til mig, så laver vi en
aftale. Husk, at man også kan ringe efter mig ved sygdom, livskriser eller
til et dødsleje.
Marianne Lesner
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Sogneudflugt
Søndag den 7. marts samler Øse og
Næsbjerg sogne ind ved Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling 2010. Du kan
være med til at bekæmpe sult i verden.
Meld dig som indsamler allerede nu.

Efter et par års pause forsøgte vi os igen i år med en sogneudflugt.
Den gik til Esbjerg Evangeliet på UC Vest i Esbjerg den 9. september. Det
var en aftenudflugt, og der var god tilslutning. Vi bringer her et par billeder fra udflugten.

Giv sultne hjælp til selvhjælp
Øse og Næsbjerg sogne samler ind ved
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 7. marts og går dermed til kamp mod sult i verden.

liard mennesker lever med daglig sult.
Men sådan bør det ikke være i en verden, der kan producere mad nok til alle.
Vi er med i sogneindsamlingen for at
bekæmpe sult i verden,” siger indsamHvert sjette menneske på kloden får
lingslederne og opfordrer sognebørnene
ikke nok at spise. Hver aften går de
til at melde sig som indsamlere.
sultne i seng uden at vide, om de får
Når vi gerne vil hjælpe med sådan en
mad næste dag. Josephine Bwanali er
indsamling, tænker vi, at jo flere inden af dem. Hun er flyttet fra sin voldesamlere der melder sig, des flere gadelige ægtemand og bor
døre kan vi nå ud til,
nu i landsbyen Kagodo
og des flere mennesker
i det nordlige Malawi
kan vi hjælpe. Både de
sammen med sine
borgere, der går ud med
fire børn og sin mor.
raslebøsserne, og de,
Familien er så fattig,
der putter noget i dem,
at de voksne højst får
bidrager til at forbedre
mad én gang om dagen,
familien Bwanalis’ og
mens børnene får majsandre fattige familiers
grød, når de kommer
fremtid.
hjem fra skole og igen
Vil du være med til at
om aftenen.
give verdens fattigste
Når Øse og Næsbjerg
mulighed for at ændre
sogne søndag den
deres liv? Så meld dig
Josephine Bwanali har ikke
7. marts er med
som indsamler den 7.
mad nok til at mætte sine
i Folkekirkens
marts i Øse sogn hos
fire børn hver dag. Den lille
Nødhjælps årlige sogViggo Iversen på tlf.
jordlod, som hun dyrker samneindsamling er det for
75267677 eller hos
men med sin mor, giver ikke
udbytte nok. Folkekirkens
at hjælpe familier som
Gerda Frederiksen
Nødhjælps internationale
Josephine Bwanalis. De
på tlf. 75298582.
arbejde kan hjælpe den fatkan f.eks. lære at dyrke
I Næsbjerg sogn kan du
tige mor i Malawi – og andre
jorden, så den giver et
melde dig hos Hanne
som hende.
større udbytte. ”En milSkals på tlf. 75267167.
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Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 24. december kl. 10.15, den 20. januar
og den 17. februar kl. 14.30. Pianist og kirkesanger medvirker.
Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. Alle er meget velkomne.

August–september–oktober 2009
Øse sogn
Dåb
Karla Bæk Eskildsen, den 6. september
(Rikke Bæk Pedersen og Frank Gubi Eskildsen, Varde)
Jeppe Christensen, den 6. september
(Lone og Mogens Christensen, Vesterbæk)
Victoria Grønholdt Flugt, den 27. september
(Stine Grønholdt Flugt og Bjarne Mejlsbæk Flugt, Hodde)
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Vielse
Dorte Poulsen og Torben Vestkær Pedersen,
Nordenskov, den 29. august
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Bodil Karoline Barbara Jørgensen, Nordenskov, den 22. august,
begravet den 27. august på Mandø kirkegård
Unavngivet lille pige, Øse, den 8. oktober,
bisat den 17. oktober
Max Madsen, Andrup, den 13. oktober,
bisat den 20. oktober fra Skads kirke

Næsbjerg sogn
Dåb
Viktoria Alice Staunstrup Svensson, den 2. august
(Camilla Staunstrup Svensson, Næsbjerg)
Tilde Nørgaard Mathiasen, den 2. august
(Pia Nørgaard Thomsen og Jes Østergård Mathiasen, Næsbjerg)
Cecilie Grønkjær Grand, den 30. august
(Heidi Grønkjær Grand og Esben Grand, Næsbjerg)
Cecilia Rask Andersen, den 5. september
(Tina Andersen og René Rask Sørensen, Årre)
Andreas Ahrenfeldt Olsen, den 4. oktober
(Linda Juel Ahrenfeldt og Rasmus Olsen, Næsbjerg)
Oskar Søndergård Knudsen, den 18. oktober
(Janni Søndergård Knudsen og Ronni Knudsen, Næsbjerg)
Esther Sinding Klavsen Lauridsen, den 18. oktober
(Jeanette Sinding Klavsen og Per Bertram Lauridsen, Biltoft)
Vielse
Pernille Vejlgård Davidsen og Jesper Riddersholm Sand,
Næsbjerg, den 22. august
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Esther Irene Thomsen, Holte, den 7. august, begravet den 15. august
Inger Houmann Jepsen, Næsbjerg, den 14. september,
bisat den 19. september

Præstesekretæren
Alle henvendelser om attester og navnesager kan med fordel rettes til præstens sekretær, som træffes på præstegårdens telefon hver tirsdag formiddag,
bedst mellem kl. 9-10.

Menighedsrådsmøder
Oplysninger om menighedsrådsmøder
i de kommende tre måneder kan fås
hos menighedsrådsformændene.

Kirkebil

Sognepræst

Marianne Lesner
Sønderskovvej 142, Øse,
6800 Varde
tlf. 75 29 80 30, fax: 75 29 80 08
E-mail: mhl@km.dk
Træffes bedst tirsdag kl. 9-10,
onsdag til fredag kl. 12-13.
Træffes ikke mandag

Præstesekretær

Gerda Frederiksen træffes tirsdag
kl. 9-10, tlf. 75298030

Øse sogn

KLF Kirke & Medier

www.oesekirke.dk
Graver
Flemming Nielsen
tlf. 75 29 84 63,
på kirkegården: 75 29 82 50
Organist
Anne-Margrethe Bundgaard,
tlf. 75 26 71 61
Kirkesanger
Else Marie Vagtborg,
tlf. 75 21 08 48
Kirkesanger
Lund Frederiksen,
tlf. 75 29 85 82
Menighedsrådsformand:
Finn Bech-Petersen, tlf. 23422102
Kirkeværge
Jan Jensen, tlf. 75298451

Villy Lauridsen, tlf. 75 26 70 30

Næsbjerg sogn

Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester. Bestilles hos:
Varde Taxa, tlf. 75 22 00 55,
senest kl. 16.00 dagen før.

FDF
Kredsleder:
Viggo Iversen, tlf. 75 26 76 77

Indre Mission
Formand:
Søren Arnbjerg, tlf. 75 29 81 52

Redaktion
Marianne Lesner (ansvarshavende),
Finn Bech-Petersen, Anne Nykjær
Larsen, Thomas Nørgaard Thomsen og
Gurli Ladefoged.
Deadline til næste nummer: 15. jan. 2010
Tryk: PE Offset, Varde
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Kirkelig vejviser

www.naesbjergkirke.dk
Graver
Niels Ove Andersen
tlf. 75 26 73 76
på kirkegården: 23 71 74 50
Organist fælles med Øse
Kirkesangere fælles med Øse
Menighedsrådsformand:
Hans Ole Fisker,
tlf. 75267349
Kirkeværge
Jonna Bjerg, tlf. 75267305
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Gudstjenesteliste
for Øse og Næsbjerg kirker
Dato
29.11.
06.12.
09.12.

Øse

Næsbjerg

11.00 a *
9.30 a *
14.00 **
16.30 **
9.00
Ingen
10.30		
10.12.
19.00 a
Ingen
			
11.12.
Ingen
9.00
		
10.30
13.12.
19.30 ***
10.00 a ****
18.12.
12.15
Ingen
			
20.12.
Ingen
9.00 MGO
22.12.
Ingen
8.00
		
9.45
24.12.
14.00
15.30
25.12.
9.30 a
11.00 a
26.12.
Ingen
9.00 CL
27.12.
11.00 a
Ingen
31.12.
15.30 a
14.00 a
03.01.
9.30 a
11.00 a
07.01.
14.00
Ingen
10.01.
Ingen
11.00 a
17.01.
11.00 a
9.30 a
24.01.
9.00 CL
Ingen
31.01.
Ingen
9.00 CL
07.02.
9.00 FPE
Ingen
14.02.
Ingen
11.00 a
21.02.
11.00 a
Ingen
28.02.
9.30 a
11.00 a
07.03
14.00 a
9.00 a

Bemærkninger
1. s. i advent
2. s. i advent
Juleafslutninger for dagplejere
og børnehave
Familiegudstjeneste med jule-		
afslutning for FDF
Juleafslutninger for dagplejere
og børnehave
3. s. i advent
Juleafslutning for
Nordenskov skole
4. s. i advent
Juleafslutninger for
Næsbjerg skole		
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaften
Helligtrekongers søndag
Nytårsmøde
1. s. e. H3K
2. s. e. H3K
Sidste s. e. H3K
Septuagesima søndag
Seksagesima søndag
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten, sogneindsamling

Signaturer: a = altergang. * = familiegudstjeneste med krybbespil. ** = Vokalibitum medvirker.
*** = "De 9 Læsninger" med Øse Sangkor. **** = familiegudstjeneste med Næsbjerg skolekor. MGO = Marie G. Olesen, vikartjeneste. CL = Charlotte Locht, vikartjeneste. FPE = Finn
Pedersen, vikartjeneste.

