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Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
søndag den 29. august kl. 14.00

Friluftsgudstjenesten 2009

NØG – nu et etableret gospelkor
Af Anja Poulsen, korleder
Al begyndelse er svær.
Jeg mødte op i Næsbjerg kirke en
kold februar aften, selvfølgelig
med forventningen om at skulle
lave noget gospel, men også med
en masse ubesvarede spørgsmål:
- Hvor mange dukker op?
- Hvem dukker op?
- Hvad er deres erfaring og forventning?
Jeg var selv grøn ud i korlederfaget. Jeg havde forhørt mig omkring
for at finde ud af, hvad man gør.
Jeg kom frem til, at det var et
spørgsmål om at føle sig frem,
bruge sin musikalske og menneskelige intuition samt at finde hinanden og opnå fælles forventninger
og dermed gode resultater. Ellers
var der ingen fast opskrift.
Det viste sig, at antallet af deltagere i hvert fald ikke var det første,
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jeg skulle bekymre mig om med
ca. 20 fremmødte til første prøve.
Nogle af korsangerne viste sig
at være grønne og andre rimeligt
erfarne. Der lå nu et ansvar og
arbejde i at få alles interesse fanget
og skabe musik.
Samtidig måtte en del springe fra
igen. Det gav også lidt usikkerhed i
starten omkring, hvem der egentlig
var med og ikke med. Heldigvis
fandt vi ud af det, og det viste sig,
at jeg godt kunne smide alle mine
spekulationer langt væk.
Efter nogle gange med let famlen
efter det rigtige ståsted, begyndte
der pludselig at komme musik ud
af det. Specielt rykkede det en
aften, hvor vi lavede minikoncert
for Marianne (præsten, red.). Vi
fik vendt os om med NØG stående
i koret og jeg selv foran ved kla-

veret. Jeg tror, vi alle var positivt
overraskede over, hvor godt vi
egentlig kunne lyde i betragtning
af, hvor kort tid vi havde eksisteret og vores efterhånden beskedne
medlemstal.

Heldigvis er det ikke antallet af
medlemmer, men hvad de kan
præstere, der betyder noget, og vi
sluttede sæsonen af med at medvirke ved gudstjenesterne pinsedag
i henholdsvis Næsbjerg og Øse
kirker. Vi blev overvældende godt
modtaget, og jeg tror på, at vi helt
sikkert nok skal få et godt kor op at
stå. Den gode bund er nu lagt. Nye
medlemmer er meget velkomne, og
intet er bindende i starten. Vi starter
op igen først i september. Nærmere
info nedenfor. Mød op, hvis du har
lyst til at synge noget godt musik
og samtidig have en hyggelig aften
sammen med andre fra ”nabolaget”.

NØG - gospel og rytmisk korsang for alle
Så er det snart tid til opstart af anden sæson med Næsbjerg og Øse
kirkers eget gospel – og rytmiske kor. Nye medlemmer er meget
velkomne.
Første øveaften bliver onsdag d. 1. september 2010 kl. 19.00
i Øse kirke.
Man behøver ikke kunne noder, da de fleste af sangene udleveres
som tekstark. Det vigtigste er, at man har lyst til at synge og samtidig
have en hyggelig aften i samvær med andre fra lokalområdet.
Hvis du bare har den mindste lyst, så mød op og se, om ikke det
kunne være noget for dig. Der er ingen binding de første par gange.
Vi har 12 gange af 2,5 time, hvorefter vi slutter af med at medvirke
ved gudstjenesterne i både Næsbjerg og Øse kirker 2. søndag i advent.
Oplysninger om koret kan fås hos menighedsrådenes tovholder i
koret, Anna Marie Flugt, tlf. 75 29 83 66.
Med venlig hilsen
Anja Poulsen, korleder
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Øses konfirmander 2010

Øverste række:
Præst Marianne Lesner, Ronny Kristensen, Mathies Friis Hovedskou,
Henrik Sønderby, Martin Schou Thomsen, Morten Worm Hovgaard, Søren Hjerrild Jacobsen,
Denni Carstensen Knudsen, Kevin Hermann Mouritzen, Kristian Peter Kinder,
Andreas Ravn Hansen og Mike Sundgaard Pedersen.
Siddende række fra venstre:
Camilla Gammelgaard Knudsen, Christina Tradsborg Poulsen, Anja Bech Hansen,
Maria Kubel Madsen, Helene Hansen, Trine Brogaard Skovbo Hansen, Janni Kirstine Andersen,
Michelle Fugleberg Schrøder og Mette Tobiesen.
Foto: Studie9.dk

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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Næsbjergs konfirmander 2010

Øverste række fra venstre :
Kasper Hougaard Clausen, Kevin Busk, Nikolaj Ladegaard, Mathias Holm Uhre,
Jeppe Møller Kristensen, Torben Refslund Sørensen
Midterste række fra venstre :
Henriette Vejlgaard Jepsen, Philip Alber Jepsen, Toke Rosenbæk Andersen,
Mathias Lørup Andersen, Sigurd Espersen, Sandra Madsen, Marianne Haydan
Nederste række fra venstre :
Amanda Pagh Svendsen, Josephine Klembach, Camilla Helene Brarup Clausen,
Mette Skov, Sofie Pape Sørensen, Carina Lønborg Humle, Mette Marie Nielsen
Følgende har fulgt forberedelsen i Øse præstegård, og er konfirmerede i Rousthøje kirke:
Henriette, Philip, Mathias A., Sandra, Camilla og Mette S.

”Hele min familie skulle hen til kirke”
– babysalmesang efterår 2010
Efterårssæsonen i babysalmesang indledes den 9. september kl. 10.00,
og mødestedet er konfirmandstuen ved Øse præstegård. Musikpædagog
Birgitte Moos vil endnu engang sammen med mig sammensætte et
program for de mindste med sange og salmer, rytme og bevægelse.
Babysalmesangen har også her hos os stor tilslutning fra de unge familier,
og vi ser alle frem til et forhåbentligt godt og vellykket forløb.
Marianne Lesner
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”Ham takker alle vi med sang”
– høstgudstjenester 2010
Af Marianne Lesner
Hvad skal høstgudstjenesten til
for? Er det ikke noget, der hører
fortiden til? Hvor mange landmænd kommer der egentlig til de
høstgudstjenester?
Sådan lyder nogle af de spørgsmål,
som jeg møder.
Til det sidste vil jeg svare: høstgudstjenesten er ikke kun for
landmænd. Høsten gavner os alle
– uanset om vi er landmænd, eller
om vi kun har en lille køkkenhave
- eller slet ingen, og derfor først ser
frugt, grønt og brød, når de ligger
på hylderne i butikkerne. Vi lever
alle af jordens afgrøder.
Høstgudstjenesten hører ikke fortiden til, for den minder os om, at
vi kun er Guds forvaltere på denne
jord, og det er mindst lige så relevant at blive mindet om i dag, som
det var før i tiden. Vi har fået et
ansvar for jorden, og vi skal tage
vare på den, så det bliver til bedste
for alle.
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Hvad skal høstgudstjenesten til
for? Ja, ud over at minde os om
ansvaret, giver den os også mulighed for at takke Gud for alle gode
gaver, som han skænker os kvit og
frit: væksten på marken og grokraften i livet i det hele taget. For
alle gode gaver er ikke kun dem
på marken, selv om de i sig selv
er vigtige nok, Guds gode gaver er
også kærlighed, tilgivelse, nærvær,
mellem ham og os, og mellem os
mennesker indbyrdes. Der er meget
at sige tak for. Der er meget at dele
ud af.
Vi fejrer høstgudstjenester med flot
og festligt pyntede kirker og med
indsamling af penge til et godt formål. Hvilket formål, det bliver i år,
er ikke bestemt ved redaktionens
slutning, men herom kan man orientere sig i Ugeavisen i ugen op til
høstgudstjenesterne, som finder sted
den 12. september i Øse kirke kl. 11.00
og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.

”I hverdag
og fest”
– fælles
efterårsmøde
Af Marianne Lesner
Søndag, den 3. oktober er det tid for det
årlige efterårsmøde,
som er fælles for Øse
og Næsbjerg sogne.
I år inviterer vi til en
eftermiddag i selskab
med Tine Illum, som
er sognepræst i Sdr.
Bjert ved Kolding.
Det er gratis at deltage, dog skal der
betales for kaffen.
Vi indleder med gudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 14.00. Derefter
fortsætter mødet i Næsbjerg forsamlingshus. Vi har givet Tine Illum
det overordnede emne ”I hverdag
og fest”, og heldigvis har hun takket ja til at tale om det, og hendes
indgangsvinkel til emnet bliver tradition og liv.
I erkendelse af, at ”man fejrer, før
man forstår”, redigerede og skrev
Tine Illum sammen med 3 andre
bogen ”Tradition og Liv”, der udkom
i 2007 (Unitas). Formålet med
bogen er at fortælle, hvordan forskellige kirkelige og verdslige højtider
og traditioner kan fejres, samt at fortælle om deres oprindelse.

Denne bog er en god inspiration for
enhver børnefamilie, der gerne vil
holde fast i eller indføre gode traditioner i familien, og den kan også
være en støtte til bedsteforældre,
som kan huske, hvordan det var før
i tiden, og som gerne vil give videre
af det, som er værd at bevare. Det er
denne bog, der har inspireret mødeudvalget til at invitere Tine Illum til
efterårsmødet.
Tine Illum har sendt os følgende
omtale til kirkebladet:
Se næste side
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Tine Illums indlæg, fortsat fra side 7

”I HVERDAG OG FEST
- Tradition og Liv

Traditioner kan fornemmes som fast
grund under fødderne i en omskiftelig verden. De kan være en levende
kilde, der giver liv og glæde. Men de
kan også føles som et udtørret vandhul, hvor der ikke er mere at hente.
Traditioner kan formidle sammenhæng, mening og tro - men de kan
også hindre liv og glæde.
Traditioner kan være en rød tråd
gennem livet - men de kan også
være et snærende bånd.
Men traditioner er nødvendige. Man

har fundet ud af, at børn der vokser
op med traditioner bedre kan klare
omskiftelser senere i livet. Hvordan
formidler vi traditioner videre, så de
bliver livgivende og sammenhængsskabende, og uden at de bliver ren
nostalgi uden indhold? Hvilke traditioner ønsker vi at bringe videre og
hvorfor?”
Mødeudvalget håber, at rigtig
mange, både unge og ældre, vil
komme og lade sig inspirere. Vi tør
godt love, at der bliver noget at tage
med hjem!

Dåbsjubilæum
Der holdes dåbsjubilæum ved familiegudstjenester for alle børn (og
voksne!) den 10. oktober i Øse kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke
kl. 11.00.
Familierne til sognenes børn, som er født i 2005, vil få en særlig
indbydelse, men jeg skal understrege, at de to dåbsjubilæumsgudstjenester samtidig er sognenes almindelige søndagsgudstjenester, og
derfor er de – naturligvis – for alle. Ikke mindst vil jeg understrege, at
alle børn kan have stor fornøjelse af at være med denne dag, både de
små og de større børn! Man behøver ikke have et barn i familien med
dåbsjubilæum for at være med.
De små dåbsjubilarer fra 2005 får en gave fra kirken på den store dag.
Det er billed- og fortællebogen ”Nu skal I bare høre”, som er skrevet
til familier med børn i den spørgelystne alder fra 4 år og opefter. Den
er en håndsrækning fra kirken til forældre, som gerne vil fortælle
deres børn om kristendom på en levende og livsnær måde.
Marianne Lesner
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Seniordag den 29. oktober
Af Marianne Lesner
Seniordag skal der være – men i år
flyttes seniordagen fra den første
fredag i november til den sidste
fredag i oktober. Vi håber, at seniorerne flytter med, så vi igen i år
kan få en festlig og berigende dag.
Vi har sammensat et program, som
vi håber, I vil synes om.
Tilmelding senest 24. oktober til
Marianne Lesner, tlf.: 75 27 80 30,
mail: mhl@km.dk
Pris: 100 kr. pr. person.
• Kl. 9.00: morgensang i Øse kirke
• Kl. 9.30: formiddagskaffe
• Kl. 10.00: foredrag med pastor
Erik Paabøl Andersen, Hvide
Sande: ”Omkring Møllehave”
• Kl. 12.00: frokost, derefter en
kop kaffe
• Kl. 13.00: sang og musik med
Duo Sepiae: ”Løvfald i ord og
toner”
• Kl. 14.30: afslutning

”Om Møllehave”

Erik Paabøl Andersen, som mange
husker fra hans tid som sognepræst
ved Grimstrup og Rousthøje kirker,
har sendt os en lille appetitvækker:
”Som præst, lærer, forfatter, anmelder, kronikør, debattør og ikke
mindst foredragsholder har Johannes
Møllehave gjort sig kendt over det
ganske land. Først og fremmest var
han præst, ville han selv sige, men de
mange kender ham måske nok fra de
andre sammenhænge. "Overfladisk!"-

har nogle ringeagtende dømt og
hurtigt gjort sig færdige med ham.
Men kommer de ikke for let om
ved ham? For er han ikke et menneske med en ganske sjælden evne
til for de mange at formidle oplevelser og indsigter, der er med til at
gøre verden større og rigere?”

”Løvfald i ord og toner”

Duo Sepiae består af ægteparret
Jytte og Johnny Hintz fra Esbjerg.
Også Duo Sepiae vil nogle kende
på forhånd, blandt andet var det
duoen, der spillede og sang ved markedsgudstjenesten i Næsbjerg kirke
sidste år i juni. Sepia er for øvrigt en
blæksprutte! – og duoen har da også
mange talenter.
”Løvfald i ord og toner” er et program med blandet dansk lyrik og
poesi, med efterårssange, visesange
og fællessange, og på programmet er
bl.a. Jens Memphis og Frank Jæger.
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BUSK – familiegudstjenester
med rytmisk musik
BUSK er forkortelsen for Børn – Unge – Sogn – Kirke. BUSK-dagen, som
er den 31. oktober, fejres landet over med familiegudstjenester. I skrivende
stund har gudstjenesteudvalget endnu ikke fastlagt tema for årets BUSKdag, men vi ved allerede nu, at der bliver familiegudstjeneste i Øse kirke
kl. 14.00, hvor børn fra FDF medvirker, og i Næsbjerg kirke kl. 16.00, hvor
børn fra DDS medvirker. Ved begge gudstjenester er der rytmisk musik
med Crux Band, som før har spillet til vores gudstjenester med succes.
Børn og voksne, unge og ældre – det er for jer!
Marianne Lesner

At mindes de døde
Alle helgens søndag fejres den første søndag i november. I kirkerne
holder vi særlige gudstjenester, hvor vi på denne dag i særlig grad
mindes de døde, og navnene på sognets døde og begravede siden sidste alle helgen læses op fra prædikestolen. I år er det alle helgens søndag den 7. november, og der afholdes gudstjeneste i Næsbjerg kirke
kl. 9.30 og i Øse kirke kl. 11.00. Hos os har vi den skik, at de dødes
navne læses op ved gudstjenesten, og at de efterladte forud får et brev
med orientering og indbydelse.
Marianne Lesner

Krybbespil i kirkerne
Første søndag i advent, den 28. november, fejrer vi med to dejlige
krybbespil ved børn fra vores skoler. Skolebørn fra Nordenskov skole
viser resultatet af deres arbejde i Øse kirke kl. 9.30, og fra Næsbjerg
skole optræder endnu en flok veloplagte skolebørn i Næsbjerg kirke
kl. 11.00. Adventskransens første lys tændes, og et nyt kirkeår begynder, og vi ser alle frem til en festlig formiddag.
Marianne Lesner
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Billeder fra kirkens fødselsdag
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Sognekalenderen
Onsdag, den 1. september
NØG holder sæsonens første
øveaften i Øse kirke kl. 19.00.
Torsdag, den 2. september
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Søndag, den 5. september
Festgudstjeneste i Næsbjerg
kl. 9.00 i anledning af, at Næsbjerg
er kåret som Årets Landsby i
Varde kommune. Se nærmere i
Ugeavisen.
Torsdag, den 9. september
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.
Søndag, den 12. september
Høstgudstjenester med flot pyntet
kirke og indsamling, Øse kirke
kl. 11.00, Næsbjerg kirke kl. 14.00.

Torsdag, den 7. oktober
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Søndag, den 10. oktober
Dåbsjubilæum og familiegudstjeneste i Øse kirke kl. 9.30 og i
Næsbjerg kirke kl. 11.00. Se omtale andetsteds i kirkebladet.
Torsdag, den 14. oktober
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.

Torsdag, den 16. september
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.

Torsdag, den 28. oktober
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.

Torsdag, den 23. september
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.

Fredag, den 29. oktober
Seniordag fælles for Øse og
Næsbjerg sogne. Indledes med
morgensang i Øse kirke, kl. 9.00
derefter foredrag, sang og musik i
konfirmandstuen. Se omtale andetsteds i kirkebladet.

Torsdag, den 30. september
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.
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Søndag den 3. oktober
Efterårsmøde fælles for Øse og
Næsbjerg sogne. Indledes med
gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl.
14.00, derefter foredrag i Næsbjerg
forsamlingshus. Se omtale andetsteds i kirkebladet.

Søndag, den 31. oktober
Familiegudstjenester med Crux
Band, Øse kirke kl. 14.00,
Næsbjerg kirke kl. 16.00.
Se omtale andetsteds i kirkebladet.
Torsdag, den 4. november
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 10.00-10.45.
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Søndag, den 7. november
Alle helgens søndag, hvor vi mindes de døde ved gudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse
kirke kl. 11.00.

Torsdag, den 11. november
Skolebørn fra Næsbjerg skole
synger salmer i Næsbjerg kirke
kl. 9.45.
Fredag, den 12. november
Skolebørn fra Nordenskov skole
synger salmer i Øse kirke kl. 9.30.
Søndag, den 28. november
Første søndag i advent med
krybbespil ved skolebørn fra
Nordenskov skole i Øse kirke
kl. 9.30 og fra Næsbjerg skole i
Næsbjerg kirke kl. 11.00.

6. april - 13. juli 2010
Øse sogn
Dåb
Ea Mejlsbæk Thomsen, den 25. april
	(Lene Mejlsbæk Flugt og Jesper Thomsen, Nordenskov)
Noah Halse Nielsen, den 25. april
	(Janni Halse Kristensen og Flemming Nielsen, Nordenskov)
Malene Matijssen, den 2. maj
	(Marianne Kristensen og Remco Nicolaas Theodorus Matijssen,
Galstho)
Emilia Bonde Lauridsen, den 30. maj
(Jette Thuesen og Michael Bonde Lauridsen, Sig)
Lucas Duerlund Terp, den 4. juli
(Line Duerlund Terp og Dan Duerlund Terp, Øse)
Benjamin Rimme Bjerre, den 4. juli
(Anne-Mette Rimme og Thomas Gammelgaard Bjerre, Nordenskov)
Loke Juel Andersen, den 4. juli
(Tina Juel Andersen og Thomas Steen Andersen, Øse)
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Vielse
Rikke Kirstine Panum Sørensen og Kristian Færk Laursen, Roslev,
den 18. juni
Velsignelse
Neeltje Petronella Breunese og Hendrik Cornelis Breunese, Nordenskov,
den 12. juni
Dødsfald og begravelser/bisættelser
Hans Peder Nielsen, Sig, den 16. april, begravet den 21. april
Erna Jensen, Tistrup, den 20. maj 2010, begravet den 26. maj
Evan Overgaard, Nordenskov, den 21. maj, bisat den 27. maj
Ragna Margrethe Bechsgaard, Nordenskov, den 31. maj, begravet den 3. juni
Gudrun Marie Elisabeth Jessen, Tofterup, den 29. juni, begravet den 2. juli
Maren Kirstine Lauridsen, Ansager, den 1. juli, bisat den 6. juli

Næsbjerg sogn
Dåb
Jonathan Hofmann, den 16. maj
(Lene Kirkegaard Hofmann og Søren Hofmann, Næsbjerg)
Amalie Caitlyn Toftdahl Sørensen, den 23. maj
	(Marianne Hazel Toftdahl Sørensen og Bjarne Sørensen,
Næsbjerg)
Vielser
Line Hedegård Pallesen og Anders Hartlev, København, den 22. maj
Dødsfald og begravelser/bisættelser
Margrethe Vestergaard Feldvoss, Tofterup, den 24. april, begravet den 28. april
Gerda Marie Thomsen, Næsbjerg, den 4. maj, begravet den 8. maj
Tove Irene Vibe Behrndtz, Næsbjerg, den 2. juni, begravet den 8. juni
fra Give kirke
Viggo Hansen Vestergaard, Tofterup, den 14. juni, bisat den 18. juni
Johannes Thomsen, Næsbjerg, den 16. juni, begravet den 22. juni
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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: 15. september, 12.
oktober og 17. november kl. 16.30 i
konfirmandstuen. Næsbjerg menighedsråd: 21. september kl. 17.00 i konfirmandstuen, 13. oktober og 23. november 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: 01/10 2010

Kirkelig vejviser
Kirkekontoret

Sønderskovvej 142, Øse, 6800 Varde,
tlf. 75 29 80 30, fax: 75 29 80 08

Sognepræst

Marianne Lesner
Havbjergvej 10, Nordenskov,
6800 Varde
tlf. 75 27 80 30,
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.

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
29.08.

Øse

Ingen - TH

Næsbjerg

Bemærkninger

Ingen - TH	13. s. e. trinitatis
Friluftsgudstjeneste
05.09.
Ingen
9.00 PP
Festgudstjeneste
12.09.
11.00 a
14.00 a 	15. s. e. trinitaitis
Høstgudstjenester
19.09.
9.30 a
11.00 a
16. s. e. trinitatis
26.09.
9.00 PP
Ingen
17. s. e. trinitatis
03.10.
Ingen 14.00
Efterårsmøde
fælles med Næsbjerg
10.10.
9.30 a
11.00 a	Dåbsjubilæum og
familiegudstjenester
17.10.
11.00 a
Ingen
20. s. e. trinitatis
24.10.
9.30 a
11.00 a
21. s. e. trinitatis
29.10.
9.00
Ingen –
Morgensang ved seniordag
		
fælles med Øse
31.10.
14.00 a
16.00 a
Familiegudstjenester
07.11.
11.00 a
9.30 a
Alle helgens søndag
14.11.
Ingen
9.00 PP
24. s. e. trinitatis
21.11.
9.00 PP
Ingen
Sidste søndag i kirkeåret
28.11.
9.30
11.00	1. s. i advent. Krybbespil og
familiegudstjenester

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

Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 22. september, den 20. oktober og den 24.
november kl. 14.30.

Alle er meget velkomne.

Tryk: PE Offset, Varde

Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord, som
koster 10 kr.

