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Præstebørn – også kaldet konfirmander!

Kirkebladsredaktionen har bedt mig skrive et stykke til kirkebladet om konfirmationsforberedelsen
Af Marianne Lesner
Da jeg for godt 20 år siden kom
til Øse og Næsbjerg sogne og fik
de første 56 konfirmander betroet,
fordelt på 3 hold, lærte en gammel
vestjyde mig, at man på egnens
gamle dialekt kaldte konfirmander
for præstebørn. Et udtryk, som jeg
straks tog til mig og stadigvæk
jævnligt bruger!
I år har jeg indledt forberedelsen for
2 hold, nr. 49 og 50 i rækken, med

i alt 45 konfirmander. Knap 1000
konfirmander er det blevet til gennem årene. Nogle vil man huske for
altid, andre er gledet en smule ud i
glemslen, nogle har man stadig kontakt med, andre har man dårligt set
siden konfirmationen, for de er over
alle bjerge eller i hvert fald ikke
længere i lokalområdet.
Som årene er gået, har jeg fået lov
til også at vie en del af dem og til

Det' for børn – men også for voksne!
Husk, at alle gudstjenester og arrangementer i advents- og juletid er
for ALLE, der har lyst til at være med. Dette gælder også diverse
juleafslutninger for børn, hvor forældre og bedsteforældre er hjerteligt velkomne. Jeg kan godt på forhånd love nogle fine oplevelser
sammen med børnene.
Jeg vil her med fornøjelse pege på gudstjenesterne med krybbespil
første søndag i advent i både Øse og Næsbjerg kirker, på familiegudstjenesten om ”barnet i skoen” i samarbejde med FDF og
Nordenskov skoles kor i Øse kirke den 9. december, juleafslutningerne i begge kirker for børnehave- og dagplejebørn henholdsvis
8. og 10. december, familiegudstjenesten i Næsbjerg kirke den 19.
december i samarbejde med Næsbjerg skoles kor, og endelig de tre
juleafslutninger for skolebørn, der i år holdes på samme dag, nemlig
sidste skoledag inden jul, den 21. december.
Det er for børn. Men også for voksne. Alle er velkomne.
Marianne Lesner
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at døbe rigtig mange af de ”gamle”
konfirmanders børn. Det er en
glæde og en fornøjelse!
I undervisningen lægger jeg stor
vægt på, at konfirmanderne så at
sige trænes i kirkegang, og at de
oplever, at de har et aktivt ansvar
for gudstjenesten. Derfor er det
konfirmanderne, der ved langt de
fleste gudstjenester i forberedelsestiden står for ind- og udgangsbøn,
de hælder dåbsvandet op, når der er
dåb, og de uddeler brødet ved altergangen.
Vi lægger hårdt ud: den første gang
i forberedelsen mødes vi i kirken
om torsdagen, og opgaverne til
søndagens gudstjeneste fordeles.
Om søndagen holder vi så indskrivningsgudstjeneste, hvor samtlige
konfirmander har en opgave undervejs. Forældre og konfirmander
kan med god ret føle sig stolte over
resultatet, og det samme gør jeg –
over mine præstebørn.
I den almindelige forberedelse øver
vi hver gang mellem 4 og 6 salmer,
vi synger trosbekendelsen og beder
Fadervor sammen, og mange gange
øver vi også gudstjenestens korsvar,
så konfirmanderne er bedst muligt
klædt på til deltagelse i gudstjenesten. Vi noterer også, hvem der har
været i kirke om søndagen, og det
markeres med et lille flag, der sættes på oversigten over kirkegang,
der hænger på opslagstavlen i konfirmandstuen.
I år er der 26 konfirmander på det
ene hold og 19 på det andet. Det
store hold sætter på mange måder

dagsordenen for undervisningen,
for med så mange på et hold er
der ikke plads til ret meget spræl i
konfirmandstuen, som for eksempel
Bibeldrama eller kreative udfoldelser. Derfor er det i år fortællingen,
der står i centrum. Hver gang er
der Bibelhistorie fra Det Gamle
Testamente, og det er en fornøjelse,
hvordan konfirmanderne opmærksomt lytter til kraften i de gamle fortællinger om Abraham, Isak, Jakob
og Josef og Moses. Hver gang har
vi også et emne, der relaterer til
Det Nye Testamente og kirken. Vi
kigger på dagens billede, som vi
analyserer og bliver klogere af, og
vi får en god historie fra nutiden. Vi
arbejder med de grundbøger, der er i
konfirmandstuen, og konfirmanderne har hver en mappe til arbejdsark.
Af og til får konfirmanderne lektier
for, så de stille og roligt derhjemme
kan fordybe sig i et emne. Det vil
oftest være et kopiark, hvor der
spørges efter konfirmandernes stillingtagen til et emne som f. eks.
menneskeværd eller tro og tvivl.
Konfirmander er forskellige, nogle
afleverer ”tætte” besvarelser, andre
har ikke så meget at sige. Af og til
kan en konfirmand godt finde det
frustrerende, at der ikke er faste
svar eller løsninger på det, der spørges om, men de fleste opfatter det
som en frihed, at de selv skal prøve
at formulere sig om tro.
Disciplin er et belastet ord. Men
så alligevel. Hvis der skal være
gode arbejdsforhold, er der nødt til
at være struktur i undervisningen.

>
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Discipel og disciplin – to ord med
samme rod.
I de sidste år, mens vi boede i præstegården, var min energi ikke så
høj. Sådan noget kan konfirmander
mærke, og resultatet var, at der var
et par årgange, hvor der var for
meget udenomssnak og for lidt koncentration. Nu er energien ved at
være tilbage, og forberedelsen kører
igen, som den skal, forhåbentligt
med godt og meningsfyldt udbytte
for både præst, konfirmander og
forældre – og dermed i sidste ende:
menigheden. Konfirmanderne er en
del af kirkens nutid, men så sandelig også dens fremtid.

man kan ikke lære at ride uden
at sidde på en hest! Man kan på
samme måde kun blive konfirmeret, hvis man aktivt har taget del i
forberedelsen og bidraget positivt
til den.
Forberedelsen er et fælles projekt
for konfirmander, forældre og
præst. Hver gang får konfirmanderne noter med hjem fra undervisningen, så emnerne forhåbentlig
også vendes derhjemme. Og det er
af stor værdi, når forældrene også
bakker op om deres børn ved at gå
med dem i kirke.

Konfirmationsforberedelse er frivillig. Frivillig er ikke ensbetydende
med uforpligtende eller ualvorlig,
tværtimod. Når man selv melder
sig til noget, må man også bidrage
aktivt og positivt. Man får heller
ikke lov til at spille fodboldkamp,
hvis man ikke går til træning, og

Barnet i skoen
Temaet for familiegudstjenesten i Øse kirke den 9. december bliver
”Barnet i skoen”, inspireret af julemotivet på Erik Hagens´ maleri
”Esbjerg-evangeliet”, der kan ses på UC Vest i Esbjerg.
Børn fra FDF vil som forberedelse til gudstjenesten arbejde lidt med
billedet og prøve på at lave en noget anderledes julekrybbe, end vi er
vant til at se!
Skolekoret fra Nordenskov skole medvirker også, så vi kan høre
nogle gode julesange.
Vel mødt til alle!
Gudstjenesteudvalget for familiegudstjenester og Marianne Lesner
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Vores konfirmation!
Redaktionen har også bedt nogle af de kommende konfirmander
fortælle om konfirmationsforberedelsen:

Mine forventninger er nogenlunde høje. Jeg forventer, at vi får
meget fortalt om Det gamle og nye
Testamente, får sunget nogle af de
mest brugte salmer, måske også
nogle af dem, man ikke hører hver
dag og lærer, hvad der egentlig ligger bag det at være kristen. Vi har
været til præst nogle gange nu, og
jeg synes det er gået over al forventning. Man skulle jo egentlig
tro, at man bare sad med hovedet
begravet i gamle historier og testamenter, men vi får næsten altid læst
det op af enten klassekammerater
eller af vores præst. Vi får også
fortalt en masse historier omkring
Jesus o.s.v., så timerne ikke bliver
så kedelige. Jeg har valgt at gå til
præst for at lære mere om Gud,
skabelsen og alt det, man ikke hører
om i skolen til hverdag, og allerede
nu har vi lært meget om lige præcis
de ting, så det bliver spændende at
se, hvad vi ellers vil lære i løbet af
vores konfirmationsforberedelse.

kristen og har villet høre om Jesus
og Gud, hvad der skete, og lære om
dengang. For det tredje har jeg glædet mig til at gå til præst, fordi mine
søskende er blevet konfirmeret, og
jeg har glædet mig lige siden.
Når vi er til præst, er Marianne god
til at fortælle. Det er superdejligt,
for man kan godt blive træt af arkarbejde. Vi får også lektier for, men
det har overhovedet ikke været særlig slemt.
Jeg har flere gange ikke kunnet forstå, at vi allerede skal konfirmeres,
for jeg føler stadig, at jeg er en lille
pige.
Jeg synes faktisk ikke, det er særlig
slemt at gå i kirke, for jeg falder til
ro og føler mig fri bagefter.
Jeg gør det selvfølgelig også lidt for
festen, men overhovedet ikke særlig
meget, for kristendommen har altid
været vigtig for mig.

Nanna Thorup, 7. kl.
Næsbjerg Skole

Mine forventninger er nogenlunde høje. Jeg forventer, at vi får
meget fortalt om Det gamle og
nye Det bedste er historierne, fordi
Marianne er god til at fortælle dem.
At synge salmer er også okay. Men
der er også nogle emner, der er lidt
kedelige, men når vi diskuterer tingene, kan det godt blive spændende. >

Jeg kan godt lide at gå til præst. For
det første har vi den bedste præst.
Hun er mega god til at fortælle
historie og snakke om Jesus og Gud.
For det andet har jeg altid været

Lene, 7. kl. Nordenskov skole
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Det er dejligt, at vi må spise af
æblerne ude i haven.
Man lærer meget mere om kristendommen, og vi har lært trosbekendelsen, så nu kan man være mere
med til gudstjenesterne. På skolen
er det fedt, at det er os, der skal
bede Fadervor (til fællessamling
om fredagen). Det er sjovt, og man
føler sig da lidt stor ; )
Forventninger til konfirmationen:
Vores forventninger er rigtig høje,
og vi glæder os rigtig meget. Vi
synes, det nærmest er en tradition,
som ligger til familien. Vi gør det
selvfølgelig for at bekræfte vores
tro på Gud, men også for selve
dagen, festen, gaverne, gæsterne,
maden, tøjet og følelsen af at være
midtpunkt for en dag.
Rikke, Astrid og Katherine, 7. kl.
Nordenskov skole
Vi synes, det er rigtig spændende
at kunne f.eks. trosbekendelsen
udenad, og så at vi ved, hvornår
man skal rejse sig i kirken. Det er

der mange voksne, der ikke ved.
Selvfølgelig glæder vi os også til
pengene og den store fest, men det
er alligevel en stor ting at blive
konfirmeret. Forberedelsen kan
godt være lidt hård at komme igennem, men det er også dejligt at høre
om Gud og Skabelsen af jorden.
Det kan godt komme til at åbne
nogle døre for noget, som man ikke
helt forstår – noget der er helt uforståeligt i ens hoved, f. eks. hvad
sker der, når man er død og sådan.
Linnea og Ina, 7. kl.
Nordenskov skole

Julemusik i kirkerne

Jeg synes, det er sjovt og spændende at høre om kristendom.
Marianne er bare en rigtig god
præst. Vi synger salmer, hører
historier og øver os i, hvad vi skal
gøre i kirken.
Jeg glæder mig til at blive konfirmeret. Det er ens største fest, indtil
man bliver gift.
Mads Emil, 7. kl. Nordenskov skole

Juleaftensdag på Solhøj

•

Der er julegudstjeneste den 24. december kl. 10.15 på Solhøj i
Nordenskov. Alle er velkomne. Med andre ord: det er et godt tilbud
om at komme til formiddagsgudstjeneste med juleprædiken 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.
Solhøjs Vennekreds og Marianne Lesner
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Julen synges ind med korsang ved hele fire gudstjenester i vores kirker!
Se i Sognekalenderen hvor, hvornår og med hvem!
Vi har til kirkebladet fået en omtale fra koret, der medvirker 3. søndag i
advent ved ”De Ni Læsninger” i Næsbjerg kirke:
Vokalibitum, som i år fejrer 10 års jubilæum som rytmisk kor, glæder sig
til igen at deltage i årets adventskoncerter rundt i landsdelen.
Koret vil som tidligere præsentere en række af de gamle, kendte julesange, både danske og engelske i forskellige arrangementer, bl.a. ”En rose
så jeg skyde”, men i en engelsk og meget anderledes udgave, som vist
ikke ret mange før har hørt. Der vil også være gospel og meget andet på
programmet.
Vokalibitum har haft et spændende år, hvor koret bl.a. har forsøgt sig med
indspilning af en CD, underholdt til fødselsdage, bryllupper og koncerter,
bl.a. i Sdr. Vium Kirke og Mariehaven i Ansager. Så koret er godt varmet
op til nogle (forhåbentlig) velbesøgte adventskoncerter i 2010.
Erik Wind, Vokalibitum

•

Vi håber, at mange har lyst til at komme og høre både Vokalibitum, Øse
Sangkor, NØG og skolekorene, som alle vil gøre deres til, at julen synges
ind også hos os.
Vel mødt til alle.
Menighedsrådene og Marianne Lesner
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Billeder fra babysalmesang efteråret 2010

•

•
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Juletidens indsamlinger

Nytårsaften

I juletiden samler vi som sædvanligt penge ind ved gudstjenesterne.
I år vil de indsamlede beløb fra Øse kirke blive sendt til Kirkens
Korshær og fra Næsbjerg kirke til Folkekirkens Nødhjælp.
Vi siger tak for enhver gave, stor eller lille.

Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00 og i
Næsbjerg kirke kl. 15.30. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært
ved et festligt traktement af champagne og kransekage, så vi kan
ønske hinanden et godt nytår.

Menighedsrådene og Marianne Lesner

Menighedsrådene og Marianne Lesner

•
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Præstegårdsaftener 2011

Også i den kommende vinter er der
mulighed for at deltage i 3 præstegårdsaftener, fyldt med både hyggelige og lærerige oplevelser. Stedet
er konfirmandstuen i Øse præstegård. Der kan købes kaffe alle tre
aftener.

Torsdag, den 13. januar kl. 19.00
”Livet på Hospice
Sydvestjylland”
Souschef Marianne Rosenbæk
var med til at etablere Hospice
Sydvestjylland, som åbnede i
december 2006. Hun vil fortælle
om dagligdagens oplevelser og erfaringer.

Marianne Rosenbæk.
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Torsdag, den 24. februar kl. 19.00
”Pilgrimsvandring”
Vores kirkesanger Lund Frederiksen
og hans søn Keld Frederiksen
har vandret ad pilgrimsruten i
Nordspanien i efteråret 2009. Herfra
vil de til februars præstegårdsaften
med vanligt lune i ord og billeder
fortælle om deres vandring ad El
Camino = Vejen.
Lund og Keld har sendt en appetitvækker til kirkebladet:
Det er ikke værd at gå bare for at
gå, det er bedre at gå for at vokse
indeni.
Pilgrimsruten El Camino går gennem Catalonien, Baskerlandet og
Galicien.
Catalonien har en hovedby, der hedder Barcelona, og fodboldfolk ved
godt, hvad det betyder.
Catalonien er mere vendt mod
Frankrig end mod Spanien. Ikke
fordi franskmændene holder af
catalanerne, men fordi de er stødpuden, der får oprørske spanioler
til at blive i Spanien! En gang var
Catalonien sammen med det øvrige
Nordspanien tæt på en løsrivelse.
Barcelona vandt alle fodboldkampene og dermed magten i Spanien.
Men så tog general Franco en
drastisk beslutning. De bedste spillere blev tvangsforflyttet til Real

Madrid, og så var den magtfordeling ændret!
Baskerne har flere gange ytret
ønske om at blive selvstændige,
men hver gang er de blevet slået
tilbage.
Galicien er det fattigste område i
Spanien, og dermed er det også her,
der er den største irritation over
styret i Spanien. Terrorgruppen ETA
fødtes her i Galicien.
Der forliste et tankskib ud for
Spaniens nordvestkyst i 2002, men
ledelsen i Madrid mente, at der var
så meget strøm i dette farvand, at
olien ville forsvinde af sig selv. Det
betød, at alle fisk døde, og hele den
nordvestlige del af Spanien blev
klistret ind i olie. Den eneste indtægtskilde, de har her, er fiskeri og
turisme, og begge dele forsvandt i
flere år.
Nordspanien har med EU- støtte
fået givet så meget infrastruktur
i form af nye veje og broer, at
Nordspanien godt kan se en fordel i
at være med i EU.
Galicien er et kuperet terræn, der
går op i 1330 meters højde ved O
Cebreiro, som indtages ad en stejl
og udmattende kvægsti, og som

er et af rutens
højeste punkter i
Galicien. Her ligger Santa Maria
Real, der er den
ældste kirke på
den franske pilgrimsrute.
Der findes flere
pilgrimsruter
til Santiago de
Compostela. Den
mest benyttede er den, der kaldes
”den franske rute”.
Den franske rute er på 700 km gennem Nordspanien, og vi har gået
de 350 km fra Astorga. Ruten blev
i sin tid en skillelinje mellem maurerne i syd og de kristne i nord.
Her har været nogle kampe mellem
korsridderne og maurerne.
Den franske rute slutter ved Jakobs
grav i katedralen i Santiago de
>
Compostela.
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Til slut vandrede vi ud til Fisterra,
i daglig tale: Verdens Ende. Her
slutter vi af med at brænde tøjet af,
smide staven i vandet og springe i
Atlanterhavets bølger for at fange
en musling og med denne muslingeskal i hånden at vise, at vi har
fuldført pilgrimsvandringen.
Venlig hilsen, Lund og Keld
Frederiksen.
Torsdag, den 31. marts kl. 19.00
”Påske-ikoner”
Denne aften bliver en aften for de
kreative og for dem, der har lyst til
at være det.

Linda Risbøl Hansen, som nogle
måske allerede kender fra dukketeatret ”Hyrden”, som jeg flere gange
har arbejdet sammen med, kommer
og hjælper os med at fremstille
smukke ikoner op til påske.
Der bliver tilmelding af hensyn til
indkøb af materialer, så hold øje
med annoncering, når vi nærmer os.
Vel mødt til tre meget forskellige
præstegårdsaftener, hvor der gerne
skulle være lidt for enhver smag.
Menighedsrådenes mødeudvalg og
Marianne Lesner

Orienteringsmøder om konfirmation
Konfirmandfamilierne, både forældre og konfirmander, indbydes til
orienteringsmøder om konfirmation 2011. Nogle aftaler er allerede
på plads, men der er også en del, der mangler, og derudover er der en
del information fra præsten til familierne, som skal formidles.
Derfor holdes to aftener for konfirmandfamilierne i konfirmandstuen,
og det er for Øse sogn tirsdag den 8. februar og for Næsbjerg sogn
torsdag den 10. februar, begge aftener kl. 19.00. Vi slutter inden kl.
21, så det er muligt at tage mindre søskende med, hvis der mangles
pasning. Det er vigtigt, at alle familier er repræsenterede.

Friluftsgudstjeneste
i Tambours Have
Søndag d. 29. august 2010

Marianne Lesner

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 dåbsjubilæum 10.10.2010

Gudstjeneste i konfirmandstuen
Som menighedsrådsformand Finn Bech-Petersen skriver i ”Nyt fra
menighedsrådet”, skal Øse kirke lukkes lige efter nytår på grund af
renoveringsarbejde, og den vil være lukket til og med 18. februar, og
de fleste søndage vil gudstjenesterne i denne periode være henlagt til
Næsbjerg kirke (husk kirkebilen).
Biskop Elisabeth Dons Christensen har givet os lov til at holde en
gudstjeneste i konfirmandstuen den 6. februar kl. 9.30. Det bliver en
gudstjeneste med altergang. Evt. dåb henvises dog til Næsbjerg kirke.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. Kom og prøv en anderledes
gudstjeneste! – eller rettere: en gudstjeneste i uvante rammer. Den
kan være med til at åbne vores øjne for, hvor forskellig en gudstjeneste opleves alt efter rammerne.
Marianne Lesner
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Årest landsby

Næsbjerg fejrede med en festdag i oktober kåringen
til Årets landsby. Dagen startede med festgudstjeneste
i Næsbjerg kirke.

16

•

17

Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra 14. juli til 13. oktober 2010

Fra 14. juli til 13. oktober 2010

Dåb
Johan Dall Svendsen, den 25. juli
(Katja Dall Jensen og Nicolai Reventlov Husted Svendsen,
København)
Oliver Momme, den 8. august
(Tanja Momme og Kevin Momme, Singapore)
Elina Larsen Møjbæk, den 8. august
(Sonja Bonde Møjbæk og Kim Elbæk Larsen, Nordenskov)
Oliver Wølke Clausen, den 22. august
(Tina Wølke og Kim Rasksen Clausen, Vrenderup)
Alba No Bell Rasksen, den 19. september
(Anna Anné Rasksen og Carsten Anox Rasksen, Øse)
Ella Marie Krupa-Hansen, den 19. september
(Søs Krupa-Hansen og Thue Krupa-Hansen, Næsbjerg)
Alma Flyvbjerg Seerup Schau, den 10. oktober
(Sanne Flyvbjerg Kristensen og Michael Schau, Haltrup)

Dåb
Stine Bech, den 1. august
(Heidi Breer Bech og Gert Jul Bech, Varde)
Nicklas Friis Wollesen, den 1. august
(Lisbeth Friis Wollesen og Henrik Friis Wollesen, Næsbjerg)
Nicolai Villadsen, den 22. august
(Connie Jensen og Ole Villadsen, Næsbjerg)
Lasse Ladefoged Jessen, den 22. august
(Stine Bendorff Ladefoged Jessen og Jacob Nicolaj Jessen,
Næsbjerg)
Anne Kristensen, den 19. september
(Dorte Thomsen og Brian Kristensen, Næsbjerg)

Velsignelse
Alberthe Siff Richter og Finn Christian Richter, Hørsholm, den 2. oktober
Dødsfald og begravelser/bisættelser
Peder Hjerrild Thomsen, Nordenskov, den 9. juli, begravet den 16. juli
Svend Aage Brødsgaard Mørcke, Gravlund, den 31. juli, bisat den 5. august
fra Grindsted Kirke
Lissy Emilie Aarhus, Tjæreborg, den 9. august, begravet den 17. august
Harry Emil Christensen, Varde, den 4. september, begravet den 10. september
Kristian Sønderby, Tofterup, den 7. september, begravet den 11. september
Aage Pedersen, Nordenskov, den 10. september, bisat den 15. september
Børge Rosenkilde, Nordenskov, den 21. september, bisat den 28. september
Bent Thomsen, Haltrup, den 24. september, begravet den 1. oktober
Regner Pedersen, Nordenskov, den 7. oktober, begravet den 13. oktober
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Velsignelse
Lone Bjerring Jensen og Lars Jensen, Nordenskov, den 14. august
Dødsfald og begravelser/bisættelser
Hans Weis Haahr Larsen, Næsbjerg, den 19. juli, bisat den 23. juli
Agnes Pedersen, Næsbjerg, den 10. august, begravet den 14. august
Herluf Højbjerg Nielsen, Næsbjerg, den 11. august, bisat den 17. august
William Mølholm Hansen, Agerbæk, den 2. september,
begravet den 9. september
Verner Mølholm, Næsbjerg, den 4. oktober, begravet den 8. oktober

Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 24. december kl. 10.15
og den 23. februar kl. 15.00.

•

Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten på juleaftensdag er der juleknas. Efter gudstjenesten i februar mødes vi til kaffebord, som koster 10 kr.
Alle er meget velkomne.
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Sognekalenderen

Søndag, den 28. november
Første søndag i advent.
Familiegudstjeneste med krybbespil i Øse kirke kl. 9.30 ved
børn fra Nordenskov skole.
Familiegudstjeneste med krybbespil
i Næsbjerg kirke kl. 11.00 ved børn
fra Næsbjerg skole.
Torsdag den 2. december
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl.
16.00-20.00.

Søndag, den 5. december
Anden søndag i advent.
Adventsgudstjeneste i Øse kirke kl.
14.00 og i Næsbjerg kirke kl. 16.00.
Ved begge gudstjenester medvirker
vores lokale kor NØG (NæsbjergØse Gospel og Rytmisk Kor).
Onsdag, den 8. december
Juleafslutning i Øse kirke kl. 9.30
for dagplejebørn og børnehavebørn
fra Nordenskov-området.
Torsdag, den 9. december
Familiegudstjeneste kl. 19.00 med
juleafslutning for FDF. Skolekoret
fra Nordenskov skole medvirker.
Tema: ”Barnet i skoen”.
Fredag, den 10. december
Juleafslutning i Næsbjerg kirke kl.
9.30 for dagplejebørn og børnehavebørn fra Næsbjerg-området.
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Søndag, den 12. december
Tredje søndag i advent.
Adventsgudstjenester med ”De
Ni Læsninger”, i Næsbjerg kirke
kl. 16.00, hvor det rytmiske kor
”Vokalibitum” medvirker, og om
aftenen i Øse kirke kl. 19.30, hvor
Øse Sangkor medvirker. Efter aftengudstjenesten er der sammenkomst
med kaffebord, fællessang og julehistorie i konfirmandstuen.
Søndag, den 19. december
Fjerde søndag i advent. Almindelig
højmesse i Øse kirke kl. 9.30.
Familiegudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 11.00, hvor Næsbjerg skoles kor medvirker.
Tirsdag, den 21. december
Juleafslutninger for skolebørn.
Næsbjerg kirke kl. 7.45 for de
mindste skolebørn på Næsbjerg
skole, Øse kirke kl. 9.00 for hele
Nordenskov skole, og til sidst igen
i Næsbjerg kirke kl. 10.15 for mellemgruppen på Næsbjerg skole.
Torsdag, den 24. december
Julegudstjeneste kl. 10.15 på Solhøj
i Nordenskov med efterfølgende et
lille traktement.
Julens gudstjenester + alle andre
gudstjenester i kirkerne: se gudstjenestelisten på bladets bagside.

Torsdag, den 31. december
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste
i Øse kirke kl. 14.00 og i Næsbjerg
kirke kl. 15.30 med efterfølgende
traktement. Se omtale andetsteds i
bladet.
Torsdag, den 6. januar
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl.
16.00-20.00.
Torsdag, den 13. januar
Præstegårdsaften i konfirmandstuen
kl. 19.00 med Marianne Rosenbæk,
som er souschef på Hospice
Sydvestjylland om ”Livet på
Hospice Sydvestjylland”. Der kan
købes kaffe. Se omtale andetsteds i
bladet.
Torsdag, den 3. februar
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl.
16.00-20.00.

Søndag, den 6. februar
Gudstjeneste i konfirmandstuen kl.
9.30. Se omtale andetsteds i bladet.
Tirsdag, den 8. februar
Orienteringsmøde om konfirmation
for konfirmandfamilier fra Øse
sogn, i konfirmandstuen kl. 19.00.
Se omtale andetsteds i bladet.
Torsdag, den 10. februar
Orienteringsmøde om konfirmation for konfirmandfamilier fra
Næsbjerg sogn, i konfirmandstuen
kl. 19.00. Se omtale andetsteds i
bladet.
Torsdag, den 24. februar
Præstegårdsaften i konfirmandstuen kl. 19.00 med Keld og Lund
Frederiksen om ”Pilgrimsvandring”.
Der kan købes kaffe. Se omtale
andetsteds i bladet.

Sæt allerede nu X i kalenderen
for 3 arrangementer i marts:
Sogneindsamling ved til fordel for Folkekirkens Nødhjælp
den 13. marts.

•

Kirkeligt forårsmøde den 17. marts med gudstjeneste i Øse kirke
kl. 19.00 ved Egil Hvid-Olsen, Kvong, og derefter arrangement
med Hans Thimes Christiansen og hans nye salmer.
Den sidste præstegårdsaften 2011, som finder sted den 31. marts,
hvor emnet er fremstilling af påskeikoner med Linda Risbøl Hansen.
Der bliver tilmelding, se annoncering senere.
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Nyt fra Øse menighedsråd
Lukning af kirken
Som de fleste kirkegængere nok har
bemærket, har vores kirke gennem
længere tid trængt til at blive kalket
indvendigt. Desuden har kirkens
gulv det heller ikke for godt, det har
mange huller i fugerne.
Nu har vi fået lov til at få disse ting
ordnet. Da det er et arbejde, der
kræver megen afdækning m.v., er
det desværre ikke muligt at bruge
kirken, mens arbejdet står på. Vi
bliver derfor nødt til at lukke kirken
i perioden 3. januar til 18. februar.
Vi er selvfølgelig godt klar over, at
vi kommer til at genere dem, der
har brug for kirkelige handlinger
i denne periode, men vi håber på
folks forståelse. Men heldigvis

•

har vi aftalt med menighedsrådet i
Næsbjerg, at vi har lov til at bruge
Næsbjerg kirke til de uopsættelige
kirkelige handlinger.

En enkelt gang i perioden har vi
fået lov til at holde en gudstjeneste
i konfirmandstuen i Øse præstegård
nemlig den 6. februar. Men vi vil
gerne opfordre til, at man gør brug
af Næsbjerg kirke til de ordinære
gudstjenester.

Julemærke
Varde Y’s Men's Club udgiver hvert
år en serie på fire julemærker. I år
er et af motiverne Øse præstegård.
Finn Bech-Petersen

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

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

Kirkebil

– husk, at kirkebilen kører også
fra Øse sogn til alle gudstjenester
(men ikke begravelser og vielser) i
Næsbjerg kirke, mens Øse kirke er
under renovering. Der kører gratis
kirkebil til alle gudstjenester i begge
kirker. Bestilles hos: Varde Taxa, tlf.
75220055, 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: 07/01 2011
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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 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
Vinter 2010-2011
Øse
9.30 a
14.00 a
9.30
19.00 a

Næsbjerg
11.00 a
16.00 a
Ingen
Ingen

19.12. 9.30 a
21.12. 9.00

Bemærkninger
1. s. i adv. Familiegudstjenester med krybbespil
2. s. i adv. Musikgudstjenester med NØG
Juleafslutning for dagplejere og børnehave i Nordenskov
Familiegudstjeneste med juleafslutning for FDF, Nordenskov skoles kor medvirker.
Juleafslutninger for dagplejere og børnehave i Næsbjerg
3. s. i advent, De Ni Læsninger. Vokalibitum medvirker i
Næsbjerg kirke, Øse Sangkor medvirker i Øse kirke.
4. s. i advent, Næsbjerg skoles kor medvirker i Næsbjerg
Juleafslutninger for Nordenskov og Næsbjerg skoler

24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
02.01.
09.01.

Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårsaften
Helligtrekongers søndag
1. s. e. H3K

10.12. Ingen
12.12. 19.30

16.01.
23.01.
30.01.
06.02.
13.02.
20.02.
27.02.

9.30
16.00

11.00 a
7.45
10.15
15.30
14.00
11.00 a
9.30 a
Ingen
9.00 CL
14.00
15.30
11.00 a
Ingen
Fælles med 11.00 a
Næsbjerg
Fælles med 9.00 MGV
Næsbjerg
Fælles med 9.00 MGV
Næsbjerg
Fælles med 11.00 a
Næsbjerg
9.30 a K
14.00 a
Fælles med 9.00 MGV
Næsbjerg
11.00 a
Ingen
Ingen
11.00 a

2. s. e. H3K
3. s. e. H3K
4. s. e. H3K
5. s. e. H3K
Sidste s. e. H3K
Septuagesima søndag
Seksagesima søndag

Signaturer: a = altergang. CL = Charlotte Locht. MGV = Marie G. Vestergaard.
K = denne gudstjeneste fejres i konfirmandstuen.

Tryk: PE Offset, Varde

Dato
28.11.
05.12.
08.12.
09.12.

