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Sigurd fortæller
		 Bibelhistorier
Sigurd Barrett
til Folkekirkelig Familieeftermiddag:
Lørdag den 10. april kl. 14.00
i Helle-Hallerne
Se mere på side 2

Sigurd fortæller bibelhistorier
Lørdag 10. april 2010 kl. 14.00
kommer Sigurd Barrett til HelleHallerne i Vrenderup.
Folkekirkelig Familieeftermiddag
for børn og voksne med Sigurd
Barrett og tøjdyret Snapper.
Palmesøndag 2010 udkommer
”Sigurd fortæller bibelhistorier”
som bog, dvd, CD og sangbog.
Sigurd har gendigtet Bibelen og
skrevet nye sange til hver historie.
I den forbindelse turnerer Sigurd
Barrett Trio rundt i Danmark med
en helt ny forestilling og opfører
Bibelen med sang, musik og fortælling. De fleste steder kommer
han til en kirke, men her på egnen
er præster og menighedsråd gået
sammen om et større arrangement.
Sigurd kommer derfor til HelleHallerne med sin forestilling, og
sammen med det nysgerrige tøjdyr
Snapper vil han tage børn og familier på en forrygende tur gennem
Bibelens mange sider.
Ved forestillingen medvirker
Agerbæk kirkes børnekor, der
skal synge nogle af de nye sange
sammen med Sigurd som en del
af koncerten. Efter forestillingen
vil Sigurd skrive autografer til
børnene, og det vil være muligt at
købe den nye dvd, bog og andre
materialer.
”Sigurd fortæller Bibelhistorier”
er en unik koncert for både børn
og voksne, præsenteret i samarbejde med PFM Management &
Danmarks Kirkelige Mediecenter.

2

Børn skal høre Bibelens historier
At fortælle Bibelens historier for børn
og give de vigtige budskaber og værdier videre ligger Sigurd Barret på sinde.
”Jeg har længe haft lyst til at lave nogle
gode bibelberetninger for børn. Jeg er
selv far til fem og vil gerne give mine
børn fortællingerne fra Bibelen, så det
gør en forskel for dem,” siger Sigurd
Barrett.
Børn har mange både store og små
spørgsmål, som de gerne vil have svar
på i et sprog og en form, de kan forstå.
Derfor har Sigurd Barrett gendigtet 24
centrale historier i Bibelen og skrevet
nye sange til hver historie.
”Uanset om man er troende eller ej,
synes jeg, vores børn har krav på at
kende de bibelske fortællinger, som er
helt grundlæggende for vores kultur”,
siger Sigurd Barrett om det nye store
projekt, ”Sigurd fortæller bibelhistorier”.
Bag projektet står Danmarks Kirkelige
Mediecenter, der sammen med Sigurd

Barrett og en række forskellige partnere
har skabt det nye unikke bibelformidlingsprojekt, hvor børn og familier
gennem dvd, bøger, musik og sang kan
opleve Bibelens vigtige beretninger i
hjemmet og kirken.
Læs mere om projektet på;

www.sigurdsbibelhistorier.dk
Entré: voksne 50 kr., børn gratis.
Med venlig hilsen
præsterne og menighedsrådene for
sognene Agerbæk, Øse, Næsbjerg,
Thorstrup, Horne, Vester Starup,
Fåborg, Årre, Rousthøje og Grimstrup

Nyt fra menighedsrådene
Nyt fra byggeudvalget
Der var et pænt fremmøde den 6.
januar 2010 til orienteringsaftenen
om byggeplanerne for Øse præstegård og konfirmandstue. Formanden
for byggeudvalget Hans-Ole Fisker
redegjorde for den aktuelle situation
for præstegården til de godt 20 interesserede, der var mødt frem.
Der var en god og konstruktiv
debat, der viste forståelse og opbakning til præstegårdsudvalgets beslutning om at bygge en ny præstegård
med tilhørende konfirmandstue.
Bevaringsforeningen for Varde, der
var repræsenteret ved Ib Ebbesen,
så dog gerne, at præstegården blev
bevaret, men han understregede, at
huset selvfølgelig skulle være fri for
fugt af hensyn til præstefamilien.
Det meget høje fugtniveau og
forekomsten af sundhedsskadelige
svampe har medført, at præstefamilien så hurtig som muligt skal genhuses i lokalområdet.
Præstegårdsudvalget, der senere er
blevet udvidet med 2 medlemmer til
et byggeudvalg, har arbejdet intenst
med projektet siden forsommeren
2008, hvilket er beskrevet i tidligere
numre af kirkebladet.

For interesserede læsere kan der
endvidere henvises til den meget
flotte dækning i JyskeVestkysten
den 8. og 9. januar 2010 under
lokalsiderne. Artiklerne kan også
findes i forkortet udgave på;
www.jv.dk under Varde.
På vegne af byggeudvalget
Niels C. Justesen
Kor med gospel
og rytmisk korsang.
Det har længe været et højt ønske
for både Næsbjerg og Øse menighedsråd at få gang i noget korarbejde. Sådan noget strander ofte på,
at få nogen til at være leder – de
hænger bestemt ikke på træerne.
Heldigvis har vi jo en præst, der forstår at være ude om sig. Så nu er det
lykkedes at få en korleder – Anja
Poulsen, 21 år, der går på Musikalsk
Grundkursus i Esbjerg.
Koret starter onsdag den 3. februar
kl. 19.00 i Næsbjerg Kirke. Første
halvår foregår det i Næsbjerg Kirke,
og til efteråret er det så i Øse Kirke.
Menighedsrådenes kontaktperson til
koret er Anne Marie Flugt,
tlf. 75 29 83 66.
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Dagplejebørn i kirke
Den 11. december var vi inviteret i kirke af Marianne Lesner.
Der var dukketeater med Linda Risbøl Hansen. Vi så et får, Josef og Maria
– og en engel kom flyvende. Der var stalden, hvor Maria skulle føde – og
så kom der lige en høne gående. De vise mænd kom på en kamel.
Der var helt stille oppe i kirken. Børnene var bare optagede.
Der blev snakket, da vi kom hjem. Det var rigtigt noget, der fangede
børnene. Tak for en rigtig god formiddag.
Dagplejerne i Næsbjerg

Kreative konfirmander laver ikoner
Det er hænderne, der sammen med fantasi og omtanke skal i brug,
når konfirmanderne i begyndelsen af marts skal prøve kræfter med
moderne ikonfremstilling med påskemotiver. Professionel hjælp må
der til, når man går i gang med sådan et projekt, og derfor kommer
Linda Risbøl Hansen (som også stod for dukketeaterforestillingerne
i vores kirker op til jul) og bistår præst og konfirmander med billedmageriet. Forhåbentlig bliver det udbytterigt for os alle.
Marianne Lesner

Babysalmesang
En ny sæson, og det er den syvende
af slagsen, tager den 25. februar sin
begyndelse. 8 gange i foråret mødes
forældre og børn i konfirmandstue
og kirke til sang og rytmik inden for kirkens og kristendommens
rammer. Præst og musikpædagog samarbejder, og igen i dette forår
er det Birgitte Moos fra den kommunale musikskole i Varde, som
står for den musiske og rytmiske del. Der er sendt indbydelser ud til
familierne, der har fået børn, født i perioden mellem 1. juli og 31.
december 2009. Alle involverede fra kirkens side ser frem til endnu
en sæson babysalmesang.
Marianne Lesner
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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.

Vær med i Folkekirkens Nødhjælps
årlige sogneindsamling!
Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling den 7. marts
Som omtalt i sidste kirkeblad sender Øse og Næsbjerg sogne igen
frivillige indsamlere på gaden og
går dermed til kamp mod sult i
verden.
Vil du være med til at give verdens
fattigste mulighed for at ændre
deres liv? - så meld dig som indsamler i Øse sogn hos

Viggo Iversen på tlf. 75 26 76 77
eller hos Gerda Frederiksen på
tlf. 75 29 85 82. I Næsbjerg sogn
kan du melde dig hos Hanne Skals
tlf. 75 26 71 67.
I begge sogne starter indsamlingen
kl. 10.00.
Der er gudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 9.00 og i Øse kirke kl.
14.00.
Hanne Skals

Skattekisten
Forårsfamiliegudstjenesterne 2010 finder sted den 21. marts.
Vi skal alle, både børn og voksne på skattejagt på kirkegården,
inden vi holder gudstjeneste. Mon vi kan finde skattekisten?
Kom og vær med, og hold øje med opslag med indbydelser
rundt omkring i sognet, når vi kommer hen til marts.
Gudstjenesteudvalget og Marianne Lesner
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Præstegårdsaften

Vita Andreasen
Den sidste af årets tre præstegårdsaftener har vi endnu til gode. Mange
glæder sig med rette til den sidste
i en række af foredrag, der alle har
haft samme tema, nemlig familien.
Den 11. marts kl. 19.00 vil højskoleforstander Vita Andreasen fra
Løgumkloster Højskole fortælle
om parforholdet og dets glæder og
vanskeligheder. Det er i konfirmandstuen kl. 19.00, og Vita Andreasen
har givet aftenen denne overskrift:
”At fortælle sit liv i et eventyr – med
udgangspunkt i Grimms eventyr:
Pigen uden hænder”. Med Vita
Andreasens ord: Kom og vær med til
en samtale om den vanskelige kunst
at skabe varige relationer, der også er
båret oppe af omsorg og nærhed.
Vita Andreasen fortæller om sit 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, og at
det er den, der knytter os sammen.
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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 til
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 hendes egne
relationer.”
Vita om Vita og højskolen:
”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 aften, der gør
dig klogere på livet.
Alle er velkomne. Vi synger sange
fra højskolesangbogen, og der kan
købes kaffe.
Menighedsrådene og Marianne
Lesner

Luthers nøgler
- et rollespil for konfirmander
Den 25. marts er den store spilledag! Konfirmanderne kan godt
begynde at glæde sig til rollespillet
”Luthers nøgler” om reformationstidens Danmark. Skolerne har
givet konfirmanderne fri, så de kan
deltage. Det bliver nemlig historieundervisning og konfirmationsforberedelse i ét!
Der afvikles to spil med i alt 600
konfirmander. Det er et stort projekt, som vi, der planlægger spillet,
venter os meget af.

Ikke mere nu – for sløret skal ikke
løftes alt for meget her.
Men hvis du er voksen og går rundt
med en frivillig i maven, der elsker
frisk luft, godt kan lide at blive
klædt ud og gerne vil bruge to dage
(øvedag kun for voksne den 24.
marts og spilledag sammen med de
store børn den 25. marts), så meld
dig til mig på tlf. 75298030.
Marianne Lesner

Kirkekoncert med Fangekoret
fra Vridsløselille Statsfængsel
”De kommer fra Vridsløselille
Statsfængsel og er en gruppe
indsatte og tidligere indsatte, der
har fundet noget at være stolte
over og glæde andre med”!
Fangekoret fra Vridsløselille
Statsfængsel gæster Sct. Jacobi
kirke i Varde ved en koncert den
15. maj 2010 kl. 19.30. Koncerten
er blevet til i et samarbejde mellem
Varde provstis menighedsråd og
Kirkens Korshær.
Der ydes ved koncerten støtte til
to udsatte grupper i hverdagens
Danmark, nemlig brugerne af
Kirkens Korshærs varmestuer og

Børnetelefonen.
Selvom Fangekoret først i de senere år er blevet kendt i offentligheden, så har Fangekoret eksisteret i
13 år, og i al den tid har de indsatte
sunget hver eneste søndag i fængselskirken.
For 4 år siden kastede de sig ud i
at lave en CD med forskellige danske kunstnere. Projektet fik megen
medieomtale, og derefter blev der
efterspørgsel efter Fangekoret også
på den anden side af tremmerne.
De 18 mand i koret kan ikke uden
videre lukkes ud, men der er efterhånden en voksende flok med
udgangstilladelse, eller løsladt på ➥
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prøve, der stiller op.
Koret optræder med gospelsange,
egne sange og fællessange, og
giver information om korets virke
og livet bag murene. Fangekoret
ledes af fængselskirkens organist,
Louise Adrian.
Fangekoret har overdraget 90.000
kr. til Børnetelefonen under Børns
Vilkår, fra overskud for salget af
deres CD ”Forbryderalbummet”.
På efterspørgsel fra publikum udkom derefter CD’en
”Fangenumre”, som
udelukkende indeholder tekster
fra de indsatte. Teksterne er ved-
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kommende og handler om skyld,
tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og
anger.
Fangekoret medvirkede ved DR’s
indvielseskoncert af SANGENS
ÅR 2008 i Radiohuset.
Det er menighedsrådenes håb, at
mange vil finde vej til Sct. Jacobi
kirke denne forsommeraften, nyde
Fangekorets sang og engagement og
gå hjem med en eftertænksomhed.
Entreen er 100 kr., og alle er meget
velkomne.
Øse og Næsbjerg menighedsråd

Kirkens fødselsdag
– for skolebørn
Børnene i indskolingen på Nordenskov og
Næsbjerg skoler inviteres også i år til kirkens
fødselsdag i ugen op til pinse. Torsdag den
20. maj indbydes skolebørnene fra Næsbjerg
skole til Næsbjerg kirke kl. 8.00, og næste
dag, fredag den 21. maj, åbnes Øse kirkes
døre for børnene fra Nordenskov skole.
Vi skal høre historie og lege lidt, og vi skal
synge fødselsdagssang for kirken. Pinsen er
som bekendt festen for Helligåndens komme
og dermed kirkens fødselsdag, og der serveres saftevand og boller.
Forældre og bedsteforældre og alle andre
interesserede er som altid velkomne til at
være med.
Marianne Lesner

Sognekalenderen
Torsdag, den 4. marts
Babysalmesang i Øse kirke kl.
10.00-10.45.
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl.
16.00-20.00.
Søndag, den 7. marts
Sogneindsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp.

Torsdag, den 11. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.
Præstegårdsaften med Vita
Andreasen. Løgumkloster
Højskole: ”Om at fortælle sit liv i
et eventyr”, i konfirmandstuen kl.
19.00. Kaffe kan købes. ➥
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Onsdag, den 17. marts
Gudstjeneste på Solhøj kl. 14.30

Onsdag, den 28. april
Gudstjeneste på Solhøj kl. 14.30.

Torsdag, den 18. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.

Torsdag, den 29. april
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.

Søndag, den 21. marts
Forårsfamiliegudstjenester om
”Skattekisten”. Næsbjerg kirke kl.
11.00, hvor skolebørn fra Næsbjerg
skole medvirker. Øse kirke kl.
13.30, hvor børn og unge fra FDF
og Nordenskov skolekor medvirker.

Lørdag, den 1. maj
Telegramaflevering på FDF-gården
i Nordenskov kl. 10.00-13.00.

Torsdag, den 25. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.
Konfirmanderne deltager i rollespil
om ”Luthers nøgler”.
Langfredag, den 2. april
Liturgiske gudstjenester med musikalsk indslag, Bibellæsninger og
salmesang, Næsbjerg kirke kl. 9.30
og Øse kirke kl. 11.00.
Påskedag, den 4. april
Festgudstjenester for Kristi opstandelse, Øse kirke kl. 9.30, Næsbjerg
kirke kl. 11.00. Musikalsk indslag
ved Rie Vagtborg og Erik Wind.
Torsdag, den 8. april
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.
Lørdag, den 10. april
Folkekirkelig Familieeftermiddag
med Sigurd Barrett i HelleHallerne kl. 14.00.
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Torsdag, den 6. maj
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl.
16.00-20.00.
Lørdag, den 8. maj
Telegramaflevering ved graverhuset i Næsbjerg kl. 10.00-12.00.
Lørdag, den 15. maj
Fællesarrangement ved menighedsrådene i Varde provsti i Varde kirke
med Fangekoret fra Vridsløselille
Statsfængsel kl. 19.30. Entre: 100
kr.
Torsdag, den 20. maj
Kirkens fødselsdag for skolebørn,
Næsbjerg kirke kl. 8.00-9.00.
Fredag, den 21. maj
Kirkens fødselsdag for skolebørn,
Øse kirke kl. 9.00-10.00.
Onsdag, den 26. maj
Gudstjeneste på Solhøj kl. 14.30.

Til langtidsplanlægningen!
Læs mere i de kommende kirkeblade, men sæt allerede nu x i kalenderen.
29. august kl. 14.00: friluftsgudstjeneste i Tambours Have
15. september: høstgudstjenester
26. september: dåbsjubilæum
31. oktober: familiegudstjenester
5. november: seniordag

Konfirmation i Øse kirke
den 2. maj 2010
Janni Kirstine Andersen, Vibeallé
7, Nordenskov
(Lotte og Villy Andersen)
Andreas Ravn Hansen, Heagervej
22, Nordenskov
(Jette Ravn Hansen og Per Hansen)
Anja Bech Hansen, Solbakken 31,
Nordenskov
(Lone Bech Hansen og Michael
Skovbo Hansen)
Helene Hansen, Kærgårdsvej 9,
Nordenskov
(Lissi og Jan Hansen)
Trine Brogaard Skovbo Hansen,
Blüchers Allé 3, Nordenskov
(Sanne Brogaard Hansen og
Mogens Skovbo Hansen)
Mathies Friis Hovedskou,
Sønderskovvej 8, Nordenskov
(Krista A. og Kim Hovedskou)

Morten Worm Hovgaard,
Egelykkevej 9, Bolhede
(Marianne Worm Hovgaard og
Klaus Bylov Hovgaard)
Søren Hjerrild Jacobsen, Vibeallé
5, Nordenskov
(Aase Hjerrild Jacobsen og
Christian Jacobsen)
Kristian Peter Kinder,
Kærgårdsvej 17, Nordenskov
(Jensitta Kinder og Henning
Burgdorf / Karl-Heinz Kinder)
Camilla Gammelgaard Knudsen,
Sønderskovvej 74F 1.,
(Britta Gammelgaard Knudsen og
Søren Knudsen)
Denni Carstensen Knudsen,
Puglundvej 21, Bolhede
(Margit Carstensen og Ulrik
Knudsen)
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Ronny Adolf Kristensen, Egevej
5, Oved
(Susanne og Peter Hansen)
Maria Kubel Madsen,
Sønderskovvej 149, Øse
(Laila Kubel Madsen og Torben
Madsen)

Michelle Fugleberg Schrøder,
Skamstrupvej 6, Sig
(Anja og Kim Schrøder / Jane og
Henrik Andersen)
Henrik Sønderby, Øselundvej 3,
Øse
(Barbara og Verner Sønderby)

Kevin Hermann Mouritzen,
Kragekærvej 5, Øse
(Betty og Paw Mouritzen)

Martin Schou Thomsen,
Egelykkevej 6, Bolhede
(Jette og Søren Thomsen)

Mike Sundgaard Pedersen,
Tranbjergvej 34, Øse
(Lena og Stefan Pedersen)

Mette Tobiesen, Biltoftvej 15,
Næsbjerg
(Heidi og Søren Tobiesen)

Christina Tradsborg Poulsen,
Abildhedevej 12, Nordenskov
(Bodil Maria Tradsborg og Kristian
Lebæk Poulsen)

Konfirmation i Næsbjerg Kirke
den 9. maj 2010
Toke Rosenbæk Andersen, Krovej
1, Skonager
(Laila og Niels Ove Andersen)

Sigurd Espersen, Hellevej 43,
Helle
(Karina Espersen)

Kevin Busk, Knoldeflodvej 65,
Skonager
(Helle og Jens-Erik Busk)

Marianne Haydan, Møllebakken
52, Næsbjerg
(Dianna Haydan og Mahdi Al
Omar)

Kasper Hougaard Clausen,
Tranbjergvej 24, Biltoft
(Dorte Hougaard Clausen og
Kennet Clausen)
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Carina Lønborg Humle,
Skoleparken 79B, Næsbjerg
(Heidi Lønborg Humle og Claus
Humle)

Josephine Klembach, Skoleparken
1, Næsbjerg
(Karin og Jan Peter Klembach)

Amanda Pagh Svendsen,
Biltoftvej 20, Næsbjerg
(Birgit og Ole Pagh Svendsen)

Jeppe Møller Kristensen,
Møgelbjergvej 18, Næsbjerg,
(Kirstine og Steen Kristensen)

Sofie Pape Sørensen,
Knoldeflodvej 69, Skonager
(Ane Pape Sørensen og Henrik
Højland Pape)

Nikolaj Ladegaard, Hovedgaden
7, Næsbjerg
(Susanne og Finn Ladegaard)
Mette Marie Nielsen, Hovedgaden
52, Næsbjerg
(Lene og Carsten Nielsen)

Torben Refslund Sørensen,
Næsbjerg Kirkegade 2, Næsbjerg
(Bente og Jørgen Sørensen)
Mathias Holm Uhre, Agervigvej
5, Næsbjerg
(Lonnie Holm Uhre og Martin
Thomsen Uhre)

Telegramaflevering
Telegrammer, blomster og gaver til konfirmanderne i Øse sogn
kan afleveres lørdag, den 1. maj kl. 10.00-13.00 på FDF-gården
i Nordenskov. Man bedes betale 3 kr. pr. afleveret enhed til FDF
Næsbjerg-Øse, som står for arrangementet. NB! Klokkeslæt bedes
overholdt. Konfirmanderne afhenter deres telegrammer m.v. kl. 13.15.
Telegrammer, blomster og gaver til konfirmanderne i Næsbjerg
sogn kan afleveres lørdag den 9. maj kl. 10.00-12.00 i graverhuset
ved Næsbjerg kirke. Man bedes betale 3 kr. pr. afleveret enhed til
DDS-spejderne Næsbjerg gruppe, som står for arrangementet. NB!
Klokkeslæt bedes overholdt. Konfirmanderne afhenter deres telegrammer m.v. præcis kl. 12.15.

Konfirmation 2011
Øse kirke, den 1. maj.
Næsbjerg kirke, den 8. maj
Marianne Lesner
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Overdragelse til Øse Sognearkiv
Sidste efterår var Marianne Lesner i gang med en oprydning på præstegårdens loft, og stødte her på et par indrammede billeder, som var skitser
til kirkens altermaleri udført af Stefan Viggo Pedersen i 1943. Så fik hun
den tanke, at i stedet for at de lå på loftet i præstegården, var det måske
bedre at de blev overdraget til Øse Sognearkiv.
Det syntes jeg da var en rigtig god idé, så derfor mødtes vi med Åge
Meldgård på Sognearkivet den 8. december for at overdrage billederne i
deres varetægt.
Apropos altermaleriet, så har nogen måske observeret, at det er ved at slå
revner. Dette har jeg henvendt mig til Nationalmuseet om. De har lovet
at komme og foretage en vurdering og derefter udfærdige en rapport med
rådgivning til os om, hvad der eventuelt skal foretages i den anledning.
Finn Bech-Petersen

14

Luciaoptog i Næsbjerg kirke
den 13. december 2009.

Så smukt så det ud i kirken.
Luciapigerne er klar i våbenhuset sammen med
Vita Guldberg - nu varer det ikke længe!

Glade ældre trodsede is og sne
- og kom til
pensionistforeningernes
nytårsgudstjeneste i Øse
kirke den 7.
januar 2010.
Flot så det
ud fra prædikestolen.
Præstens
udsigtstårn!
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Krybbespil i Næsbjerg kirke,
1. søndag i advent.

3. klasse fra Nordenskov skole
viste krybbespil i Øse kirke 1.
søndag i advent 2009
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Efter nytårsgudstjenesten i Øse Kirke
ønskede menighedsrådet godt nytår
med champagne og kransekage.

Julegudstjeneste 24. december på Solhøj

Ved "De 9 læsninger" den
13. december medvirkede
Øse Sangkor
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Jesu undere
5. klasse på Nordenskov skole har i
kristendom arbejdet alternativt med
emnet: "Jesu undere". De har udarbejdet forskellige spil, som de her
fortæller om.

De 5000 mennesker
der fik mad.

Vi læste i biblen om de femtusind
mennesker der fik mad. Historien om
de 5000 mennesker der fik mad er
historien om et af Jesu undere. Jesus
og hans disciple ville gerne være alene
på et øde

Efter et par minutter fandt en fra vores
gruppe på, at der skulle være to farver
på kortene. Vi lavede blå og pinke
kort. Reglerne i spillet er at man skal
vende to kort, man vender et spørgsmål og et svar og for at vinde et par
skal spørgsmålet man finder svare til
svar man vender. På spørgsmålene er
der et spørgsmålstegn(?), på den måde
kan man kende forskel på kortene.
Den med flest par har vundet spillet.
Vi kiggede i biblen får at finde nogle
spørgsmål som vi kunne bruge. Vi
lavede 10 spøgersmål og 10 svar.
Skrevet af: Jacob, Regina, Julie F,
Mai, Mathis og Thomas.

En lam mand kan gå.

sted. Men folk strømmede derhen for
at være sammen med dem. ”Vi er sultne” sagde folkene. Jesus havde mad
og han sagde til sine disciple ”giv dem
mad, og vand”. Jesus havde givet mad
og vand, til 5000 mennesker selvom
han kun havde 5 brød og 2 fisk.
Bagefter fandt vi ud af hvad vi skulle
lave for et spil. Til sidst besluttede vi
os at lave et vendespil med spørgsmål.
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Spilet handler om at man skal igennem banen med alle sine brikker. Der
er fire hold og hvert hold har en farve,
lyserød, gul, pink, og grøn. Reglerne
minder om ludo, der er bare ikke globusser og stjerner med. Men i stedet
for er der sole og bøger. Hvis man lander på en sol får man et nemt spørgsmål. Hvis man svarer rigtigt må man
gå et skridt frem. Men hvis ikke man
svarer rigtigt skal man gå et skridt
tilbage. En bog betyder man skal have
et svært spørgsmål. Hvis man svarer
rigtigt skal man gå to skridt frem. Men
hvis man svarer forkert skal man gå to
skridt tilbage. Resten er ligesom ludo
regler. Alle spørgsmålene er omkring
historien med den lamme i biblen.
Et eksempel på et let spørgsmål fra
spillet: ”Var Jesus ond eller god?”. Et
eksempel på et svært ”Hvor mange
mænd holdt den lammes bårer”. Det

spillet, spillet vil du vide hvad Jesus
sagde til dæmonen. Du ville også
finde ud af hvad Jesus gjorde ved
dæmonen, og hvad dæmonen var for
noget.
Skrevet af: Nicklas, Maja, Ole, Greta,
Maria, Jens Peter, Sofie.

Vand til vin

med den lamme er en historie hvor
Jesus kurere en lam mand så han kan
gå.
Skrevet af: Matias, Christian, Sune,
Katrine, Mark, Jonas og Camilla.
Hvem vil være underets mester?
Under forløbet startede vi med at læse
i Biblen. Så fik vi ideen, med at lave et
spil, der mindede om ”Hvem vil være
millionær”.
Spillet består af:
10 spørgsmål
1 liv line kort
1 regel kort
En del svarskemaer
Når man skal spille spillet, skal man
være to personer. En der læser spørgsmålene op, og en der svarer. Ligesom
i ”Hvem vil være millionær?” har man
også en livline, der gør at oplæseren
skal nævne de to forkerte svar. Den
kan selvfølgelig kun bruges en gang i
spillet.
Spillet er passeret på en historie i
Biblen, der handler om at en mand
blev besat af en dæmon. Når du har

Vi har lavet et spil om Jesus og et af
hans undere. Det går ud på at man
er 2 spillere, der står på hver sin side
på brættet for at komme gemmen
Nazareth på en spændende rejse. Det
handler om at komme først i mål selvfølgelig. Når man lander på en mønt
eller kiste, får man det beløb der står
på mønten. Man skal have 5 kr. for at
komme over broen. Hver gang man
lander på et spørgsmålstegn skal man
svare på et spørgsmål. Spørgsmålene
handler om hvad der sker i historien.
Så for at man kan svare på dem skal
man læse historien. Historien handler
om en fest, et bryllup, hvor Jesus,
Jomfru Maria, gommen og en masse
andre var med. Jesus forvandlede vand
til vin da de manglede vin.
Brættet er stort. Nærmest som et landskab fra Nazareth og der er en stor bro
som stikker op i 3D. Der er mange dyr
og nogle huse. Terningen er en skive
man drejer på ved, at bruge fingeren til
at svirpe med på en pil. Reglerne er at
hver gang man svarer rigtigt, skal man
rykke et felt frem på spillepladen. Så
skal man havde 5 kroner for at hoppe
over nogle broer, der ligger på vejen.
Man får pengene ved at indsamle dem
fra kister på felterne.
Skrevet af: Emma, Julie N, Theresa,
Malene og Susan.
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RAMS-salmesangsprojektet
i Ribe domkirke november 2009.

Børnene sang "Dejlig
er den himmel blå"
- og alle de gyldne
stjerner blinkede!

Juleafslutning for Næsbjerg skole
i Næsbjerg kirke, 22. december 2009
Skolekoret sang
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"Et barn er født i Betlehem!"

Fra 1. november 2009 til 19. januar 2010
Øse sogn
Dåb
Mads Halkjær Uglebjerg, den 1. november
(Kathrine Halkjær Uglebjerg og Morten Halkjær Uglebjerg, Gravlund)
Gry Kubel Kristiansen, den 8. november
(Tina Jeanett Kristiansen og Jens Peder Pedersen, Haltrup)
Laura Søbye Rosendal, den 6. december
(Mette og Thomas Søbye Rosendal, Varde)
Anna Vinther Mathiasen, den 6. december
(Lula Vinther Mathiasen og Claus Vaarning Mathiasen, Nordenskov)
Mathilde Lebeck Lønne-Madsen, den 27. december
(Jane Lebeck Lund og Morten Lønne-Madsen, Næsbjerg)
Martin Alexander Munk Bukhave, den 27. december
(Tine Munk Bukhave og Benny Bukhave, Nordenskov)
Thilde Bach Kajhøj, den 3. januar
(Anne Bach Andersen og Jacob Lascinius Kajhøj, Nordenskov),
Lea Koefoed Ruijters, den 3. januar
(Helle Koefoed Pedersen og Tommy Ruijters, Sig)
Marcus Linde Rønne Poulsen, den 17. januar
(Kirsten Hviid Rønne Poulsen og Dennis Linde Poulsen, Øse)
Nanna Ferslev Vendelboe, den 17. januar
(Dorthe Ferslev Vendelboe og Martin Uhd Vendelboe, Vesterbæk)

Vielse

Tine Munk Laursen og Benny Bukhave Nielsen, Nordenskov,
den 27.12.2009

Dødsfald og
begravelse/bisættelse

Theodor Jensen Ladefoged, Nordenskov, den 4. november,
begravet den 7. november i Næsbjerg
Edith Madsen, Varde, den 20. november, begravet den 27. november
Erik Humle, Nordenskov, den 3. december, begravet den 8. december
Karen (”Misse”) Østergaard Jensen, Nordenskov, den 23. december,
begravet den 30. december
Kathrine (”Tinne”) Emilie Lund, Nordenskov, den 23. december,
begravet den 30. december i Næsbjerg
Svend Erik Skov, Nordenskov, den 26. december, begravet den 13. januar
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Harald Møller Nielsen, Bolhede, den 31. december,
begravet den 5. januar
Christian Svensson, Årre, den 5. januar, bisat den 8. januar
Karen (”Karen Janus”) Kristine Nielsen, Nordenskov, den 10. januar,
begravet den 14. januar

Næsbjerg sogn
Dåb
Thea Breinsborg Poulsen, den 8. november
(Diana Hansen og Dennis Breinsborg Poulsen, Næsbjerg)
Oliver Mark Petersen, den 15. november
(Pia Charlotte og Jonas Petersen, Varde)
Dødsfald og begravelse
Ole Kærgaard Andersen, Næsbjerg, den 16. november, den 21. november
fra Næsbjerg kirke, begravet på Flynder kirkegård, Lemvig

Her følger nogle billeder fra præstegårdsaftenen d. 14.
januar med psykolog Elna Lauridsen Bruun, som fortalte
om "Børn og sorg"
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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
Øse menighedsråd: 10. marts, 13. april
og 11. maj kl. 16.30 i konfirmandstuen.
Næsbjerg menighedsråd: 18. marts, 14.
april og 18. maj kl. 17.00 i Næsbjerg
forsamlingshus.

Kirkebil
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

KLF Kirke & Medier
Villy Lauridsen, tlf. 75 26 70 30

Redaktion
Marianne Lesner, Anne Nykjær Larsen,
Finn Bech-Petersen (ansvarshavende),
Thomas Nørgaard Thomsen og Gurli
Ladefoged.
Deadline til næste nummer: 1. april 2010

Kirkelig vejviser
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. 75 29 80 30

Øse sogn

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. 23 42 21 02
Kirkeværge
Jan Jensen, tlf. 75 29 84 51

Næsbjerg sogn

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. 75 26 73 49
Kirkeværge
Jonna Bjerg, tlf. 75 26 73 05

Tryk: PE Offset, Varde
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Gudstjenesteliste
for Øse og Næsbjerg kirker
Dato

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

28.02.
07.03.
14.03.
21.03.
28.03.
01.04.
02.04.
04.04.
11.04.
18.04.
25.04.
30.04.
02.05.
09.05.
13.05.
16.05.
23.05.
24.05.
30.05.

9.30 a
14.00 a
11.00 a
13.30 a
11.00 a
19.00 a
11.00
9.30 a
11.00 a
9.00 CL
9.30 a
Ingen
9.30 og 11.00
Ingen
11.00 a
Ingen
11.00 a
11.00 a
Ingen

11.00 a
9.00 a
9.30 a
11.00 a
9.30
11.00 a
9.30
11.00 a
9.30 a
Ingen
11.00 a
9.00 CL
Ingen
9.30 og 11.00
Ingen
11.00 a
9.30 a
Ingen
9.00 PP

2. s. i fasten
3. s. i fasten, sogneindsamling
Midfaste
Familiegudstjeneste
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
Konfirmation
Konfirmation
Kristi himmelfarts dag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag

a = altergang. CL = Charlotte Locht. PP = Per Pedersen.

Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 17. marts, den 28. april og den 26. maj kl. 14.30.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord.
Alle er meget velkomne.

