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Temanummer om Afrika
”I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, dér har jeg rod, derfra min
verden går”. Sådan skrev H. C. Andersen i 1850. For mange herfra går
vejen til Afrika i den ene eller den anden forstand.
Vi har bedt forskellige, som bor i sognene, eller som kommer herfra, om
at fortælle om deres interesse for Afrika, deres indfaldsvinkel til eller
besøg i forskellige områder i denne smukke, men mange steder fattige
verdensdel.
Hvem er min næste? Det er den, der har brug for mig!
Rigtig god fornøjelse!
På redaktionens vegne
Marianne Lesner

Mikrokredit – bistand eller business?
Af Tine Lesner, Odense, tidligere Øse
Til dette temanummer af kirkebladet er jeg blevet bedt om at fortælle lidt om en særlig type udviklingsbistand, som ikke mange
kender til, nemlig det, som kaldes
mikrokredit eller mikrolån.
Mikrolån er ganske enkelt små lån
til fattige mennesker. Det, der især
adskiller mikrokredit fra almindelig bistand, er, at det typisk ikke
er de allerfattigste, man hjælper.
Mikrokredit er altså ikke decideret nødhjælp eller katastrofehjælp,
men er rettet mod mennesker, der
har nok til at overleve, men som
ikke kan komme ud af fattigdommen, fordi de mangler startkapital
til f.eks. at sætte gang i eller udvide deres forretning. Mikrokredit
kan derfor ikke erstatte den traditionelle nødhjælp, men kan give
fattige mennesker mulighed for
selv at gøre en aktiv indsats for
at komme ud af fattigdommen og
skabe udvikling og økonomisk
vækst for familien og i lokalmiljøet.
Danske MyC4 er blandt de organisationer, som formidler mikrolån mellem danskere og afrikanere
gennem et samarbejde med lokale
afrikanske banker. Du kan læse
mere om MyC4 og mikrolån på
hjemmesiden: www.myc4.com,
hvor du også selv kan give et
mikrolån. Også Folkekirkens
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Nødhjælp og DANIDA støtter
mikrokreditprojekter.
Jeg har selv givet et mikrolån
til en kvinde i Uganda, der hedder Kabandi. Kabandi har en
bagerforretning, og hun manglede
penge til at købe en moderne
ovn og en røremaskine, så hun
kunne fremstille flere brød på
kortere tid og dermed tjene flere
penge. Gennem en lokal bank fik
Kabandi opslået sit projekt på
MyC4’s hjemmeside, og private
investorer som mig selv, kunne
derefter byde ind med, hvor
mange penge man ville låne ud
og til hvilken rente. De, der byder
den laveste rente, får lov til at
finansiere lånet. Det betyder, at
den afrikanske låner altid får de
bedste og billigste vilkår. Da jeg
selv er studerende, kunne jeg ikke
låne Kabandi alle pengene selv,
men kun 25 euro, til gengæld var
jeg villig til at tage en lav rente.
Sammen med et par andre private
investorer gjorde jeg det muligt
for Kabandi at forbedre sin bagerforretning. Hver måned betaler
hun tilbage på lånet, som løber
over et år, så hver måned går der
penge ind på min konto. Kabandi
har nu betalt 20 euro tilbage, og
disse 20 euro har jeg givet som et
nyt lån til en kvindelig syerske i
Rwanda, som nu også får mulighed for at tjene sine egne penge.

Det er ikke første gang, at
Kabandi i Uganda låner penge
af danskere gennem MyC4. Hun
startede for nogle år tilbage med
mindre lån til at starte sin forretning, og efterhånden som hun
beviste, at hun var en dygtig
forretningskvinde, der altid tilbagebetalte sine lån, blev hun i
stand til at søge om større lånebeløb. Med hjælp fra mikrolån til
at sætte gang i forretningen har
Kabandi nu to ansatte fra landsbyen i sit bageri, og hun har kunnet
sende to af sine børn på universitetet for forretningens overskud.
Ligesom din danske bank tjener
penge på at låne penge til dig,
tjener jeg (i hvert fald taber jeg
ikke) penge på at låne penge til
Kabandi, samtidig med at jeg
giver hende og hendes familie
og ansatte mulighed for en bedre

fremtid.
Nogle vil måske mene, at jeg hellere skulle forære pengene væk,
og at det ikke er helt fint at sætte
fattige mennesker i gæld og tjene
penge på dem, når vi nu er så rige
i Danmark. Derfor har jeg kaldt
overskriften for ”Mikrokredit –
bistand eller business?” En lang
række undersøgelser har vist, at
mikrolån kan gøre en større forskel, end hvis pengene bare blev
foræret væk, fordi den fattige får
større tilskyndelse til at gøre en
indsats, når hun ved, at hun skal
kunne betale pengene tilbage, og
at hendes gode rygte og troværdighed er på spil.
Om mikrokredit er bistand eller
business, handler derfor ikke om
”enten - eller”, men nærmere om
”både - og”. Mikrokredit er både
bistand og business.

Spejderliv på Ækvator
Af Marianne Gaj, Næsbjerg
I 1998 besluttede Næsbjerg
Spejdergruppe, Det Danske
Spejderkorps, at tage udfordringen
op om en sommerlejr i Kenya.
Planlægningsfasen var ca. 1½ år,
hvor de næsbjergensiske spejdere og deres ledere arbejdede
hårdt for at skaffe penge til den
6000 km lange tur til Kenya.
Målet var blandt andet at aflægge
Spejderbevægelsens stifter Lord

Baden Powells grav et besøg.
Graven ligger i Nyeri. En lille by
ved foden af Mt. Kenya, Kenyas
højeste bjerg.
Det blev en kæmpe oplevelse for
de 19 spejdere.
Ligeså stor en oplevelse blev det
for en lokal kenyansk spejder, Peter
Githingi, for de 19 mosungo’er
(betyder:” hvide fremmed”), vakte
opsigt i gadebilledet i byen, og
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gjorde ham nysgerrig på, hvordan
spejderarbejdet i Danmark var bygget op.
Da vi var rejst hjem, tog han derfor
kontakt til Eunice Tonnesen, som
er født og opvokset i området og
nu dansk gift med Finn Tonnesen
og bosiddende i Nordenskov.
Eunice formidlede kontakten mellem ham, Troels Lorenzen og mig.
Dette blev starten på et mangeårigt
samarbejde mellem Næsbjerg
Spejdergruppe og de kenyanske
spejdere i Nyeri distriktet under
Kenya Scouts Association (KSA).
Samarbejdet handler kort fortalt
om at skabe grobund for en frivillig spejderorganisation i Kenya.
I Kenya er spejderarbejdet traditionelt koncentreret i landets
kostskolesystem. Det nuværende
system gør, at i de mange familier,
som ikke har råd til at sende deres
børn på kostskole, har børnene
ikke mulighed for at blive spejdere.
Endvidere er formålet at give de
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ikke-skolesøgende kenyanske børn
og unge mulighed for at deltage
i spejderaktiviteter. På den måde
ønsker vi at give børnene mulighed for at opnå nogle færdigheder,
de vil kunne bruge i deres senere
liv, og at tilbyde et alternativ til at
hænge på gaden. Det er igennem
projektet lykkedes at involvere
flere gadebørn i spejderarbejdet.
Samtidig var Troels og jeg i Kenya
ad flere omgange for at ”uddanne”
nogle unge kenyanere, der kunne
varetage opgaven som spejderledere.
I 2006 var projektet vokset så meget, at vi i Næsbjerg
Spejdergruppe ikke længere kunne
magte det alene. Vi tog kontakt til
Det Danske Spejderkorps og bad
om hjælp, og Kenya Netværket
blev stiftet.

Kenya Netværket

Kenya Netværket består af 8 voksne spejderledere fra hele Danmark,

og hovedidéen i projektet er at
lave ledertræningskurser i Kenya
og starte nye spejdergrupper op.
Vi er nu oppe på 4500 spejdere
i Community Based Scouting
(CBS), som vores organisation
hedder. De er fordelt på 78 spejdergrupper.
Et andet og vigtigt formål med projektet er at træne 20 – 30 kenyanske spejderledere og samarbejde
med dem om at udvikle og afholde
nye kursustyper, som passer til
vores hovedformål, således at de på
sigt vil blive i stand til at fortsætte
på egen hånd.
Udviklingsdelen af projektet
har siden 2003 været støttet af
Danmarks Ungdoms Fællesråd
(DUF). Ligeledes støtter DUF
vores to ungdomsledere, der p.t. er
i Kenya og arbejder sammen med
to kenyanske ungdomsledere.
Kaiyaba Spejder- og
Træningscenter
I 2002 fik projektet tildelt en grund
af den lokale kommune. Grunden
består af ca. 2 ha jord, som spejderne for egen hånd har beplantet og
delvis indhegnet. I 2004 byggede
vi med støtte fra Mellemfolkeligt
Samvirke en bygning på ca. 20
m2 og en tilhørende vandtank.
Byggearbejdet blev udført af frivillige - og heldigvis også af nogle
gadebørn, som på den måde fik
kost og logi i denne periode.
Nu var der skabt fysiske rammer
for ledertræningen, og størstedelen af CBS aktiviteterne bliver
afholdt her. I 2006 blev der på
centret afholdt en stor sommerlejr

med deltagelse af blandt andet 20
spejdere fra Næsbjerg, og i 2007
en anden stor lejr med deltagelse
af 52 spejdere fra hele Danmark.
Dette center har således en central
rolle og er en meget vigtig brik i
videreudviklingen og fastholdelsen
af projektet.
Fremtiden
Vores projekt har, med de nuværende resultater og yderligere
potentiale, stor betydning for fremtidens børne- og ungdomsarbejde i
Kenya. Der findes meget få fritidstilbud til børn og unge, som samtidigt er åbne for alle samfundsgrupper. Projektet lægger stor vægt på
en ligelig fordeling af kvinder og
mænd på alle niveauer, og det bygger på reelle, demokratiske metoder i organisationen. Vores projekt
har således mulighed for at blive
toneangivende på området og ”vise
vejen” for andre.
Grunden til, at vi er nået så langt,
oplever jeg, er, at dette projekt startede ”nedefra” og har arbejdet sig
langsomt opad i systemet.
For mig har det været, og er stadigvæk, en uendelig stor oplevelse
at være en del af dette arbejde med
at udvikle spejderarbejdet i Kenya.
Samarbejdet med de kenyanske
spejdere er utrolig givende, også på
det personlige plan, og jeg glæder
mig til påsken, hvor jeg igen drager
til Kenya.
Skulle der være nogen, der har lyst
til at støtte vores projekt, kan jeg
kontaktes på mobil nr. 40 55 89 18
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Volontør i Afrika
Af Maria Baltzer Kristensen,
Århus, tidligere Knoldeflod

D. 23. august 2009 drog jeg til
Nigeria som volontør. Jeg rejste i
tre måneder med organisationen
Afrika In Touch.
Jeg var en del af projektet Reach
Out, som hvert år sender to hold
volontører til Nigeria for at arbejde
med børn og unge. Jeg var af sted
sammen med fem andre volontører
fra Danmark, vi skulle bo og arbejde sammen med seks nigerianere.
Vi ankom til Villa Papito, som
huset, vi boede i, hedder. Her blev
vi modtaget af vores værtspar
Chris og Eunice, samt de seks
nigerianske volontører. Victoria
John (Vic eller Big Mama, som
de også kaldte hende) skulle være
min partner de næste tre måneder,
hun skulle være min guide, og jeg
skulle tilmed dele seng med hende.
Villa Papito er et meget luksuriøst
hus, bygget i sin tid af en rig mand
fra Europa. Der var swimmingpool,
badekar, aircondition mm., men der
var ingen strøm og vand, dermed
var der intet, som virkede, så hver
dag måtte vi gå ud til brønden,
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for at hente vand til at skylle ud i
toilettet og bade med. Om aftenen
tændte vi for generatoren, så vi
havde lys i vore opholdsrum. Var
vi heldige, kunne vi godt få strøm
om dagen, når vi var på arbejde,
eller om natten, når vi lå og sov,
denne strøm kom fra et elselskab
der hed NEPA, nigerianerne oversatte det til ”Never Expect Power
Always”, da de virkelig ikke var
gode til at levere strøm, når man
havde brug for det.
Hver dag tog vi på arbejde, og jeg
arbejdede tre steder. Et spædbørnehjem, der hed Aisha, et gadedrengehjem, der hed Gidan Bege og en
skole, der hed Glorius Hope.
På spædbørnehjemmet Aisha var
der ca. ni spædbørn, som ingen forældre havde. Børnene lå indenfor
hver dag i små tremmesenge, fik
ikke meget at spise og blev sjældent skiftet. Vores opgave var nu
at give dem omsorg, skifte dem og
give dem mad.
Det var hårdt at arbejde her, for
børnene fik ikke megen omsorg, og
når vi så havde haft børnene oppe
en hel arbejdsdag og skulle hjem,
måtte vi efterlade dem grædende.

Heldigvis har jeg fået at vide, at
alle de børn, jeg arbejdede med, er
blevet adopteret nu. Dejligt.
Gidan Bege er hausa og betyder
håbets hus. Og det er det virkelig.
Her på gadedrengehjemmet bor der
ca. seksten drenge i alderen seks
til femten år. Nogle af drengene er
havnet på gaden, fordi de er blevet
udstødt af familien, og er det, man
kalder heksebørn. Andre drenge er
blevet efterladt på gaden, måske
fordi familien ikke havde råd til at
forsørge dem.
Folkene, der arbejder på Gidan
Bege, går hver torsdag ud i gaderne
og leder efter disse gadedrenge,
tilbyder dem at komme til Gidan
Bege, og kommer drengene der
flere gange, kan de blive tilbudt en
seng at sove i, mad og skolegang.
Vores opgave var at undervise børnene og lege med dem i frikvartererne.
Drengene gennemgår en stor
udvikling. Når drengene kommer
ind ude fra gaden, er de meget
hårde ved hinanden, men gennem
de tre måneder, vi arbejdede med
dem, udviklede de sig rigtig meget,
de lærte at passe på hinanden og
blev nærmest som brødre for hinanden.

- Glorius Hope er som at komme
tilbage til den sorte skole, vi havde
her i Danmark for bare ca. halvtreds år siden. Hvis børnene ikke
hørte efter, hvad læreren sagde, fik
de slag med en lineal eller lignende. Her underviste jeg en klasse,
hvor børnene var 3 år gamle, i det
mest basale engelsk. Og så var
opgaven også at vise lærerne, hvordan man kan undervise børn uden
at slå dem.
Den drøm, jeg har haft, lige siden
jeg var helt lille, gik i opfyldelse,
og det var helt fantastisk. Hvis jeg
nogen sinde får muligheden igen,
vil jeg gøre det.
Hvis man har lyst til at læse mere
om projektet eller min oplevelse,
kan man gå ind på:
www.afrikaintouch.dk
www.maria-i-nigeria.blogspot.com
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HJÆLP BØRN I KENYA
Af Eunice og Finn Tonnesen, Nordenskov
Eunice og Finn Tonnesens hjælpearbejde i Kenya startede mange
år tilbage, da parret opdagede,
hvor lidt der skal til for at forbedre
livsvilkårene for børnene, som
har mange problemer i hverdagen
at slås med. Værst står det til på
offentlige institutioner, hvor budgetter fra det offentlige kun lige
rækker til at dække de meste basale
behov.
Der skal ikke mange kroner til for
at sprede glæde og give livsmod til
børnene, hvis hverdag er præget af
mange små og store problemstillinger.
Med fliser på gårdspladsen på
Karatina Børnehjem for forældreløse og omsorgssvigtede børn kan
børnene undgå mudder op til knæene i regntiden.

Vores hjælpearbejde går til to
offentlige institutioner på Eunices
hjemegn i det centrale Kenya.
Karatina Børnehjem for forældreløse - og omsorgssvigtede børn.
Og til Gatiko børnehave / folkeskole.

HVORFOR hjælp til Kenyas
børn?

Det er sådan i Kenya, at skole og
forsorgssystemer findes, men den
trængte økonomi i landet betyder,
at de tildelte budgetter fra det
offentlige til disse institutioner ikke
hænger sammen. På mange institutioner er der ikke råd til vedligehold, renovering, nyanskaffelse og
mange ting, også bygninger, forfalder med årene.
Dertil skal vi tage i betragtning, at
Kenya er en ung nation, der fik sin
uafhængighed fra England i 1963.
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Siden da har landet kæmpet med
at skabe ro blandt de mange etniske grupper, nationen er dannet af,
med at opbygge et demokrati med
folkestyre, opbygge sociale systemer, der sikrer bedre fordeling
af landets ressourcer og dermed
tilgodeser de svageste i samfundet.
Men af forskellige årsager, ikke
mindst den globale markeds- og
handelssituation, tager det tid for
Kenya at løse de mange økonomiske og sociale problemer, der
præger landet.
Medens vi venter på, at det politiske system i Kenya skal ændre
sig til det bedre, er det børn og
de svageste i landet, der lider. Og
derfor har vi valgt at give vores
bidrag til forbedring af børnenes daglige vilkår på Karatina
Børnehjem, Gatiko børnehave og
Gatiko folkeskole. Du kan også
bidrage.

HVAD GÅR VORES
HÆLPEAREBJDE UD PÅ i
disse institutioner?
Mange offentlige institutioner i
Kenya forfalder lige så stille med

årene, da budgetter til disse institutioner kun dækker det basale i den
daglige drift.
Og derfor er der stort behov i disse
institutioner for støtte til vedligehold, reparationer og renovering af
bygninger, inventar, redskaber og
udstyr til daglig brug samt til nyanskaffelse.
Vores hjælpearbejde på Karatina
Børnehjem, Gatiko børnehave og
skole går derfor ud på økonomisk
støtte til disse aktiviteter.
Ovenlys og glasvinduer i mørke
lokaler er nogle vidunderlige gaver,
der kommer mange børn og voksne
til gavn i mange år. Og der er et
stort behov for nye og bedre vinduer både på børnehjemmet, i børnehaven og på skolen.
Der er mange børn, der skal deles
om tingene både på børnehjemmet,
i børnehaven og skolen, og tingene
bliver slidt og forældet.
Regner det ned igennem taget, går
en seng, bord eller stol i stykker, er
der ingen penge til reparationer, og tingene bliver lagt hen til
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yderligere forfald. Og på denne
måde bliver tingene bare værre.
Men dette er vilkårene på mange
offentlige institutioner. Det er her,
vi kommer ind og dækker behovet
for reparationer, vedligehold eller
køber nyt, hvis det gamle ikke kan
repareres mere.
Vi bruger lokale håndværkere og
arbejdskraft, da der er nok uden
arbejde, og hvor et job som daglejer er deres eksistensgrundlag.
Karatina Børnehjem har fået lavet
nye senge hos den lokale smed, og
nu har alle børn en seng hver i stedet for at deles om en seng. Gatiko
børnehave har fået nyt tag, hvor
forældre har været medhjælpere for
den lokale tømrer, for at pengene
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fra Danmark rækker længere. De
tørre lokale er til stor glæde for
børnene, medarbejderne og forældrene.
Et køkken til Gatiko børnehave har
betydet, at alle børnene nu kan få
en kop vælling om formiddagen.
2 vandtanke til Karatina Børnehjem
er til stor gavn til indsamling af
regnvand og vand fra det kommunale vandsystem til brug, når vandforsyningen svigter.
Det er bevidst, vi har valgt at støtte
offentlige institutioner, fordi vi
tror, at Kenya har behov for velfungerende offentlige institutioner,
hvor der er plads til alle, også til de
svageste.

Vi tror også, at det er landets egne
systemer og institutioner, som skal
danne grundlag for et bæredygtigt
samfund for landets borgere.
Vi bidrager til bedre vilkår for
børnene, men vi tager ikke over.
Ansvaret er stadig hos de lokale
myndigheder og hos samarbejdsinstitutionerne.

Ønsker du også at bidrage
til bedre vilkår for børnene
i Kenya, kan du indsætte dit
bidrag på:

Venskabsforening VESTKAIS’
kontonr. 7729-5000077;
Øse Andelskasse.
Af hensyn til regnskabet beder vi
dig oplyse navn ved indbetaling.

Du kan bidrage med et
engangsbeløb, når du har lyst
eller med årligt bidrag på
kr. 115,00.
På vores webside:
www.mtkenyatravels.dk
kan du læse om de andre aktiviteter, vi har i Kenya.

Til langtidsplanlægningen!
Læs mere i det kommende kirkeblad, men sæt allerede nu x i kalenderen.
NB! Der er ændringer i forhold til sidste kirkeblad!
12. september: høstgudstjenester
3. oktober: efterårsmøde kl. 14.00-17.00
10. oktober: dåbsjubilæum Øse kirke kl. 9.30, Næsbjerg kirke kl. 11.00
29. oktober: seniordag kl. 9.00-14.30
31. oktober: familiegudstjenester

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
Nu kan vi godt begynde at glæde os til årets friluftsgudstjeneste i
Tambours Have, der som vanligt finder sted den sidste søndag i
august, i år den 29. august kl. 14.00. Også i år arrangeres gudstjenesten i et samarbejde mellem sognene i Øse, Næsbjerg, V. Starup,
Fåborg, Årre, Grimstrup, Rousthøje, Agerbæk, Thorstrup og Horne.
Der er gratis adgang til haven fra kl. 13.00. Efter gudstjenesten er
der mulighed for at købe kaffe og andre forfriskninger, og man kan
besøge og beundre den smukke have. Alle er velkomne!
På menighedsrådenes vegne
Marianne Lesner
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Sogneindsamling
Øse Sogn
Søndag den 7. marts samlede 13 frivillige ind til Folkekirkens
Nødhjælp.
Vi mødtes kl. 10.00 på FDF-Gården. Der var orientering ved indsamlingsleder Viggo Iversen. Som noget nyt kunne der i år gives et beløb
via sms, det indbragte kr. 360,00.
Der blev i alt indsamlet kr. 4.690,00.
En stor tak både til giverne og til indsamlerne.

Optælling

Indsamlingsleder Viggo Iversen
stod for uddeling af ruter.

Næsbjerg sogn
Igen i år har vi haft indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. I Næsbjerg
fik vi godt 8.000,- kr. ind, og det var lidt mindre end sidste år. Vi blev
dog nr .70 på en top 200 liste. Det betyder, at det beløb, der kom ind
pr. hustand, var så godt, at kun 69 sogne fik mere, og 170 sogne fik
mindre. På grund af et afbud måtte vi lige inden gudstjenesten finde
en afløser. Det var heldigvis ikke noget problem, og vedkommende
var dejligt overrasket over den positive modtagelse, han fik ved dørene. Stor tak til alle indsamlerne og stor tak til dem, der gav et bidrag.
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Nyt fra menighedsrådet - Øse
Ved Øse Kirke har vi ansat en ny gravermedhjælper, og hun fortæller
her lidt om sig selv:
Mit navn er Dorte Larsen, og jeg er 38 år. Jeg bor i Oved på en gård
sammen med min mand, Lars Hermansen, og vores tre børn - Søren, 7
år, Anne Sofie, 6 år og Jens på 1 ½ år. De seneste år har jeg arbejdet hos
Intersurf i Varde, som er en engrosvirksomhed, der handler med surf- og
skiudstyr og -tøj. Mine fritidsinteresser er gåture i den flotte natur her
omkring Nordenskov og omegn, venner og familie og ikke mindst mine
børns fritidsinteresser. Inden jeg i sommers startede på Intersurf efter
endt barselsorlov med Jens, arbejdede jeg som gravermedhjælper på Øse
Kirkegård i 2 måneder. Et arbejde, jeg var utrolig glad for, og derfor var
det meget nærliggende at søge stillingen som gravermedhjælper. Øse
Kirkegård fremstår altid meget flot og velholdt, og det glæder jeg mig til,
at den fortsat gør. I stillingen vil jeg også komme til at deltage i de kirkelige handlinger, hvilket jeg også glæder mig til og føler som en udfordring. Jeg har altid nydt at komme i kirken, hvor jeg er døbt, konfirmeret
og vores tre børn er døbt.

Nyt fra menighedsrådet - Næsbjerg
Vi bringer en oplysning fra Næsbjerg Sognearkiv:
Nogle dage i løbet af foråret vil en medarbejder fra Næsbjerg Sognearkiv gå
rundt på kirkegården i Næsbjerg for her at tage fotos af de mange gravstene.
I arkivets arbejde med bl.a. registrering af personer indeholder disse gravstene data, der vil gøre vort arbejde både lettere og mere præcist.

Aage Tirsgaard, arkivleder

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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Billeder fra babysalmesang forår 2010
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Konfirmandernes kors-ikoner
I den første uge i marts arbejdede konfirmanderne med kors-ikoner, og i
påsken var der udstillinger i våbenhusene. Ikonerne blev beundrede, og
med god grund!
Vi bringer her 2 sæt billeder – det ene sæt fra Øse-konfirmandernes
fremstillingsproces, det andet sæt viser nogle af de smukke resultater af
Næsbjerg-konfirmandernes koncentrerede arbejde. ”Det er godt nok en
god idé, det her,” som en af dem sagde.
Marianne Lesner
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Luthers nøgle - et rollespil for konfirmander
Torsdag den 25. marts var en flot
forårsdag, og det var dagen for
konfirmandernes rollespil om
reformationstiden i Danmark. Se de
mange billeder på:
www.oesekirke.dk
Vi bringer her et par af konfirmandernes kommentarer.
Konfirmanderne er forskellige, og
det er kommentarerne også:
Det var meget spændende, og man
fik en god oplevelse af det. Der var
måske lidt for mange forbandelser,
og det var næsten det eneste, vores
gruppe gik og lavede, og også at
blive pest-ramte. Jeg synes, det var
godt skuespil, som mange af de
frivillige voksne lavede. Det var
også en meget god idé at få den
der slags dragter på. Sjovt. Det
var også sjovt at komme ind i en
anden ”tid”, fordi det jo var meget
levende. Det var også meget godt
fundet på, at hesten var med. (Pige,
Nordenskov)

Min mening er, at det var et udfordrende spil. Det var også helt vildt
sjovt, og man fik en masse at vide
om den tid. Rigtig godt. (Dreng,
Nordenskov)
Det var sjovt nok. Man blev for let
forbandet, men ellers var det fint
nok. Det var megasjovt at kæmpe
med sværd! (Pige, Nordenskov)
Det var sjovt, men også lidt kedeligt, hvis man var blind hele tiden.
Men ellers var det supersjovt. Det
ville være bedre, hvis det var i skoletiden. (Dreng, Nordenskov)
Det var meget sjovt, og det var
en god måde at lære om Martin
Luther. Synes, det var meget varmt
at have de der dragter på. Men
det var supersjovt og spændende.
(Pige, Nordenskov)
Det var meget mere anderledes,
end jeg havde regnet med. Jeg
havde forventet noget mere. Det
var ikke så sjovt, som jeg havde
regnet med. (Dreng, Nordenskov)
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Det var rigtig sjovt. Det var spændende, at der var nogen, der havde
pest. Det var lidt underligt, at man
skulle hoppe i sække. Men ellers
sjovt. (Pige, Næsbjerg)
Sjovt, fordi de andre fik forbandelser og pest. Og så var der en, der
stjal hele tiden, og han røg. Men vi
andre røg ikke i gruppen. (Dreng,
Næsbjerg)
Det var rigtig godt. En anden måde
at lære det på. (Pige, Næsbjerg)
Det var lidt sjovt, men det var også
lidt kedeligt at være der over hele
formiddagen. (Dreng, Næsbjerg)
Synes, det var okay! Synes, det var
godt, at vi blev blandet med andre!
Havde forventet det værste, men det
var sjovt nok! Forstod ikke helt spillet, men var jo på hold med NN – så
gik det fint nok. Men det kan anbefales til næste hold!! (Pige, Næsbjerg)

Sjovt, at vi vandt over Djævelen,
og jeg dræbte ridder i den der træningslejr. (Dreng, Næsbjerg)

Konfirmandindskrivning
Der afholdes gudstjenester med efterfølgende konfirmandindskrivning
søndag den 15. august, i Øse kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.
Alle konfirmanderne medvirker ved gudstjenesterne. Gudstjenesterne
er naturligvis for alle, ikke kun for konfirmandfamilierne, og der er i
våbenhuset en forfriskning til alle efter gudstjenesten. Efter en kort pause
finder selve indskrivningen sted, og der gives en kort orientering om
konfirmationsforberedelsens forløb og indhold, og der er mulighed for at
stille spørgsmål. Velkommen til konfirmander og forældre – og alle andre
kirkegængere!
Venlig hilsen
Marianne Lesner
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Sigurd fortæller bibelhistorie
Lørdag den 10. april kom Sigurd Barrett til Helle-Hallen for at fortælle
og synge sine fortolkninger af bibelhistorien for 418 børn og voksne.

Præstegårdsaften
Den 11. februar var
der præstegårdsaften med demenskonsulent Hanne
Christensen fra
Nordenskov, som
fortalte om at leve
med demens.
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Familiegudstjeneste den 21. marts med forudgående
opgave, hvor man skulle finde skattekisten. Hvad lå
der i skattekisten? Dåbsfadet og altersølvet, naturligvis!

Sognekalenderen
Torsdag, den 3. juni
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Torsdag, den 5. august
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.

Søndag, den 15. august
Konfirmandindskrivning, Øse kirke
kl. 9.30 og Næsbjerg kirke
kl. 14.00.
Søndag, den 29. august
Friluftsgudstjeneste i Tambours
Have kl. 14.00.
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20. januar - 6. april 2010
Øse sogn
Dåb
Hans Løth Simonsen, den 21. februar
(Dorte Løth og Søren Simonsen, Sig)
Emil Ejman Runge Hansen, den 28. februar
(Christina Ejman Runge Hansen og Jakob Hansen, Nordenskov)
Pelle Rechnagel Laursen, den 14. marts
(Heidi Rechnagel Hansen og Jimmy Reinhardt Laursen, Øse)
Peter Heedegaard Madsen, den 4. april
(Lisbeth Heedegaard Madsen og Mogens Heedegaard Madsen, Øse)

Kirkelig velsignelse

Birgit Hansen og Claus Jørgen Hansen, Sig, den 20. februar

Dødsfald og begravelse/bisættelse

Lars Christian Jensen, Næsbjerg, den 28. februar, begravet den 6. marts
Johanne Smidt Kristensen, Tofterup, den 4. marts, begravet den 10. marts
Hans Peter Toft, Nordenskov, den 8. marts, bisat den 13. marts

Næsbjerg sogn
Dåb
Mikkel Kirk Thorstensen, den 31. januar
(Tabitha Kirk og Jacob Emig Thorstensen, Nordenskov)

Vielse

Anna Høyen Egholm og Per Østergaard Mathiasen, Nordenskov, den 3. april
Dødsfald og begravelse
Inga Laura Julie Elbæk, Næsbjerg, den 10. februar, begravet den 17.
februar
Aksel Marinus Christensen, Næsbjerg, den 25. februar, begravet den 3.
marts
Ingeborg Nielsen, Næsbjerg, den 23. marts, begravet den 26. marts
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Præstesekretæren
Alle henvendelser om attester og navnesager kan med fordel rettes til præstens sekretær, som træffes på præstegårdens telefon 75 29 80 30 hver
tirsdag formiddag, bedst mellem kl.
9-10.

Menighedsrådsmøder
Øse menighedsråd: 11. maj og 8. juni
kl. 16.30 i konfirmandstuen.
Næsbjerg menighedsråd: 18. maj og
29. juni 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
Anne Nykjær Larsen,
Finn Bech-Petersen (ansvarshavende),
Thomas Nørgaard Thomsen og Gurli
Ladefoged.
Materiale til kirkebladet kan sendes til:
finn@bech-petersen.dk
Deadline til næste nummer: 14. juni 2010

Kirkelig vejviser
Sognepræst

Marianne Lesner
Havbjergvej 10, Nordenskov,
6800 Varde
tlf. 75 27 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 på kirkekontoret, Sønderskovvej 142, Øse,
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
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Gudstjenesteliste
for Øse og Næsbjerg kirker
Dato
23.05.
24.05.
30.05.
06.06.
13.06.
20.06.
27.06.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.

Øse

11.00 a
11.00 a
9.30 a
Ingen
9.00 PP
Ingen
9.00 PP
11.00 a
9.30 a
Ingen
11.00 a
Ingen
11.00 a
9.30 a
11.00 a
Ingen - TH

Næsbjerg

Bemærkninger

9.30 a
Pinsedag
Ingen
2. pinsedag
11.00 a
Trinitatis søndag
9.00 PP
1. s. e. trin.
Ingen
2. s. e. trin.
9.00 PP
3. s. e. trin.
Ingen
4. s. e. trin.
9.30 a
5. s. e. trin.
11.00 a
6. s. e. trin.
11.00 a
7. s. e. trin.
Ingen
8. s. e. trin.
11.00 a
9. s. e. trin.
Ingen
10. s. e. trin.
14.00 a
Konfirmandindskrivning
9.30 a
12. s. e. trin.
Ingen - TH	13. s. e. trin. 			
Friluftsgudstjeneste

a = altergang. TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have. PP = Per Pedersen.

Solhøj

Tryk: PE Offset, Varde

Der er gudstjeneste på Solhøj den 30. juni, den 28. juli og den 25. august kl. 14.30.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord.
Alle er meget velkomne.

