Kirkebladet
for Næsbjerg og Øse sogne
11. årgang nr. 3

Juni/juli/august 2011

Minikonfirmander
Menighedsrådene i Øse og
Næsbjerg har i dette forår ansat
Laila Wentzel fra Glejbjerg som
minikonfirmand-underviser. Laila
vil stå for undervisningen i samarbejde med sognepræst Marianne
Lesner + en frivillig fra menighedsrådet.
Tilbuddet er givet til alle, der går
i 3. klasse, om at deltage i forårets
minikonfirmand-undervisning.
Næsbjerg-børnenes forløb er
nu afsluttet, og turen er kommet til børnene fra Øse sogn.

Undervisningen afvikles som et
forløb over 4 onsdage efter skoletid, og det slutter med en gudstjeneste, hvor menigheden, forældre,
bedsteforældre og andre får lejlighed til at se noget af det, der er
lavet i løbet af minikonfirmandundervisningen. Se gudstjenestelisten
og sognekalenderen.
Med venlig hilsen
minikonfirmandudvalget
Karin B. Lundgaard, Jonna Bjerg
og Anna K. B. Kristensen

Døvegudstjeneste i Øse kirke

for Døvemenigheden i fællesskab med Øse og Næsbjerg sogne
Søndag den 26. juni aflyses de
almindelige formiddagsgudstjenester i Øse og Næsbjerg
kirker til fordel for en fælles
gudstjeneste i Døvemenighedens
regi. Gudstjenesten afholdes i
Øse kirke kl. 14.00. Denne dag
sidder jeg på kirkebænken, da
gudstjenesten ledes af døvepræst
Karen Tikjøb, som også står for
altergangen.
Fra Karen Tikjøb har vi modtaget følgende foromtale:
Om Døvemenigheden
Sydjylland-Fyn
Der er i Danmark ca. 4-5.000
døve. Karen Tikjøb og Christina
Ebbesen betjener i fællesskab
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døvemenigheden SydjyllandFyn, der omfatter ca. 850 døve
og deres familier.
Den eneste
døvekirke i
Danmark findes i
København. Her
i området har
vi en kirkesal på plejehjemmet ”Ulleruphus” i Fredericia.
Derudover låner vi kirker rundt
om i området. Ved særlige
lejligheder som jubilæer og
præsteindsættelser anser døve
her i området Trinitatis kirke
i Fredericia for at være deres
hovedkirke. På almindelige søndage deltager mellem 40 og 60 i

vores gudstjeneste.
Ved gudstjenesterne bruger vi
somme tider Dansk Tegnsprog.
Det er døves eget sprog med
helt egen opbygning og grammatik. I forbindelse med Dansk
Tegnsprog bruger man ikke
stemme.
Ved de fleste gudstjenester bruger vi dog den sprogform, man
kalder ”tegnstøttet kommunikation”. Dvs. at vi taler og bruger
tegn på én gang. Hørende kan
altså også følge med i gudstjenesten og er velkomne.
Gudstjenesten er vigtig for
mange døve – også fordi den
giver anledning til at mødes med
mennesker fra ens eget sproglige
fællesskab. Derfor har vi også
altid et arrangement i forbindelse med gudstjenesten.

taget den første oversættelse af
gudstjenestens tekster til tegnsprog. Oversættelserne er foretaget af et team bestående af vore
dygtigste døve tegnsprogsbrugere (tegnsprogets egentlige beherskere), døvepræster, universitetsteologer, filologer og – som
oversættelsesleder – lingvisten
Elisabeth Engberg-Pedersen, der
er dr. phil. på en afhandling om
tegnsprogsgrammatik.
”Bibelske og Liturgiske Tekster
på Dansk Tegnsprog” foreligger
som DVD, der kan erhverves på
Bibelselskabet.
På menighedsrådenes vegne skal
jeg udtrykke håbet om, at mange
i sognene vil tage imod indbydelsen til at fejre gudstjeneste
sammen med Døvemenigheden.
Marianne Lesner

”Bibelske og Liturgiske Tekster
på Dansk Tegnsprog” er et
banebrydende projekt, hvor vi
i Bibelselskabets regi har fore-

Sogneindsamling

søndag d. 13.3 2011 i Næsbjerg Sogn.
Folkekirkens Nødhjælp har sine
rødder i den danske folkekirke og
har til formål at hjælpe verdens
fattigste og styrke deres muligheder for at få et værdigt liv. I år var
temaet, Slut Sult Nu.
I Næsbjerg var der 17 frivillige
indsamlere. De fleste husstande
fik besøg og der blev i alt samlet

7.656- kr ind, - det var lidt mindre
end sidste år. Vi kom i top 100, med
hensyn til flest indsamlede penge
pr. husstand – flot. Den yngste indsamler var 2 år, han fulgtes dog
med mor, og den ældste var 83. En
stor tak til både dem, der gav, og til
alle indsamlere.
Hanne Skals
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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 9. juni indbydes børnene fra Nordenskov skole til kirke kl. 9.00 og næste dag, fredag
den 10. juni, åbnes Næsbjerg kirkes døre kl. 9.45 for børnene fra
Næsbjerg skole.
Vi skal høre historie og lege lidt, og vi skal synge fødselsdagssang for
kirken, og der serveres saftevand og boller.
Pinsen er som bekendt festen for Helligåndens komme og dermed kirkens
fødselsdag. Forældre og bedsteforældre og alle andre interesserede er som
altid velkomne til at være med.
Marianne Lesner

Konfirmandindskrivning
Konfirmanderne begynder på deres forberedelse torsdag den 11. august.
Denne første gang i forberedelsen bruges på at tilrettelægge søndagens
gudstjeneste.
Der afholdes nemlig gudstjeneste med efterfølgende konfirmandindskrivning søndag den 15. august, i Øse kirke bliver det kl. 10.00, og i
Næsbjerg kirke bliver det 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!
Marianne Lesner

Stilleaftener
Stilleaftenerne i Næsbjerg kirke er fastlagt til den første torsdag i måneden,
bortset fra juli måned. Da den første torsdag i juni er Kristi himmelfarts dag,
er der i år ingen stilleaften i Næsbjerg kirke i juni måned. Det vil sige, at
der i sommermånederne i år kun er stilleaften torsdag, den 4. august.
Marianne Lesner
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Tre søm og et kors – om fred og forsoning
Den 3. april holdt vi familiegudstjenester
med dette tema. Til gudstjenesterne huggede
Thomas Kristensen, Knoldeflodvej, en flot
sten, som er monteret med tre søm. Motivet
er to hænder, der mødes i et håndtryk. Stenen
står indtil videre i Næsbjerg kirkes våbenhus,
hvor den kan ses og beundres.
Tak til Thomas Kristensen.
Marianne Lesner
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Foto: Jørgen Rehfeldt

Luthers nøgle - et rollespil for konfirmander
Torsdag den 7. april var dagen for konfirmandernes rollespil om reformationstiden i Danmark. Se de mange billeder på www.oesekirke.dk og
www.naesbjergkirke.dk.
Tak til de frivillige hjælpere, som gjorde et godt stykke arbejde!
Marianne Lesner
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Guldkonfirmation i Øse kirke 16. april
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Sognekalenderen

Onsdag, den 1. juni
Minikonfirmander i Øse sogn,
kl. 12.50-14.50.
Onsdag, den 8. juni
Minikonfirmander i Øse sogn,
kl. 12.50-14.50.

Torsdag, den 9. juni
Kirkens fødselsdag i Øse kirke for
de mindste klasser på Nordenskov
skole kl. 9.00.
Fredag, den 10. juni
Kirkens fødselsdag i Næsbjerg
kirke for de mindste klasser på
Næsbjerg skole kl. 9.45.
Onsdag, den 15. juni
Minikonfirmander i Øse sogn, fra
kl. 12.50. Derefter eftermiddagsgudstjeneste med afslutning for
minikonfirmanderne i Øse kirke
kl. 17.00.

Søndag, den 26. juni
Døvegudstjeneste med altergang,
ved døvepræst Karen Marie Tikjøb.
Gudstjenesten er fælles for Øse og
Næsbjerg sogne, og den er for alle,
døve som hørende.
Torsdag, den 4. august
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl.
16.00-20.00.

Søndag, den 14. august
Konfirmandindskrivning, Øse kirke
kl. 10.00 og Næsbjerg kirke kl. 14.00.
Søndag, den 28. august
Friluftsgudstjeneste i Tambours
Have kl. 14.00.

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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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 28. 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

Til langtidsplanlægningen!
Sæt allerede nu x i kalenderen.

4. september:
Dåbsjubilæum i Øse kirke. Klokkeslæt kan endnu ikke offentliggøres.
11. september:
Fælles høstgudstjeneste kl. 10.30 i Øse kirke med efterfølgende frokost
og efterårsmøde i konfirmandstuen, hvor Anna og Preben Kristensen fortæller og viser billeder fra deres rejse til Honduras.
27. oktober:
Ikonaften i konfirmandstuen kl. 19.00. Man kan tilmelde sig allerede nu
til sognepræsten.
30. oktober:
BUSK-dag med familiegudstjenester, Øse kirke kl. 14.00 og Næsbjerg
kirke kl. 16.00.
4. november:
Seniordag kl. 9.00-14.30 med foredrag om formiddagen ved sygehuspræst Marianne Zeuthen og underholdning om eftermiddagen ved
”Frandsens forsamlingshus”.
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Billeder fra Babysalmesang
Forår 2011
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Nyt fra Næsbjerg og Øse menighedsråd
Øse præstegård

Endelig ser det ud, som byggeriet
af en ny præstegård kan begynde
at tage form. Der er enighed om,
at placeringen skal være på samme
matrikel som den gamle, og arkitektfirmaet Grønne & Jessen fra
Varde er nu i gang med at tilrette
de oprindelige tegninger fra arkitektkonkurrencen. Det første projekt var efter provstiets mening for
stort og dyrt.
Varde Provsti har nu godkendt det
økonomiske rammebeløb,og Varde

Kommune har givet en nedrivningstilladelse af den gamle præstegård. Der skal nu søges en landzonetilladelse, før byggeansøgning
kan gå i gang.
Hvis ikke der opstår forsinkelser forskellige steder, har byggeudvalget en forhåbning om at
få startet byggeriet allerede i år.
Håndværkernes arbejdssituation
samt vejret kan dog forrykke planerne.

Øse sogn
Fra den 15. januar til den 13. april 2011

Dåb:
Jakob Uhd Bakkensen Nielsen, den 20. marts
	(Mette Bakkensen Kristensen og Torben Uhd Nielsen, Vesterbæk)
Elias Kjær Træholt, den 27. marts
(Henriette Kjær Træholt og Michael Outzen Træholt, Årre)
Rie Just Andersson, den 3. april
(Karen Marie Jensen og Niels Just Andersson, Øse)
Emma Just Andersson, den 3.april
(Karen Marie Jensen og Niels Just Andersson, Øse)
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Dødsfald og begravelse/bisættelse

Erik Refslund Sørensen, Nordenskov, den 19. januar,
begravet den 22. januar
Ellen Ejgaard Bertelsen, Nordenskov, den 7. februar,
begravet den 11. februar
Ina Pedersen, Nordenskov, den 18. marts,
bisat den 22. marts

Næsbjerg sogn
Fra den 15. januar til den 13. april 2011
Dåb
Alfred Helbo Stentoft, den 30. januar
(Mette Helbo Stentoft og Jesper Mølbæk Stentoft, Næsbjerg)
Amalie Bjerre Rix, den 30. januar
(Ida Bjerre Rix og Peter Rix, Nordenskov)
Amanda Valenzuela Jensen, den 13. marts
(Dina Valenzuela Moreno og Juan Manuel Valenzuela Moreno, Varde)
Carla Maria Blåholm, den 10. april
(Lene Jenny Skoudal Hansen og Torben Blåholm, Næsbjerg)
Vielser
Lene Ladefoged og Michael Mathiesen, Esbjerg, den 12. marts
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Jacob Jensen, Tofterup, den 16. februar,
begravet den 22. februar
Laurids Marinus Hansen, Tofterup, den 18. februar,
begravet den 25. februar
Emma Andrea Rasmussen, Varde, den 31. marts,
begravet den 6. april

13

Sigurd fortæller bibelhistorier i
Agerbæk 15. april
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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
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: 14. juni og 17. august
kl. 16.30 i konfirmandstuen.
Næsbjerg menighedsråd: 16. juni og
23. august kl. 17.00 i Næsbjerghus.
Kirkebil
Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester i begge kirker. Bestilles hos:
Varde Taxa, tlf. 75 22 00 55,
senest kl. 16.00 dagen før.

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
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
Finn Bech-Petersen (ansvarshavende),
Thomas Nørgaard Thomsen og Gurli
Ladefoged.
Materiale til kirkebladet kan sendes til:
finn@bech-petersen.dk
Deadline til næste nummer: 4. juni 2011
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Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Sommer 2011
Dato
29.05.
02.06.
05.06.
12.06.
13.06.
15.06.
19.06.
26.06.
03.07.
10.07.
17.07.
24.07.
31.07.
07.08.
14.08.
21.08.
28.08.

Øse
11.00 a
11.00 a
9.30 a
11.00 a
Ingen
17.00

Næsbjerg
9.30 a
Ingen
11.00 a
9.30 a
11.00 a
Ingen

Bemærkninger
5. s. e. påske
Kristi himmelfarts dag, fælles for sognene
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag, fælles for sognene
Eftermiddagsgudstjeneste med afslutning for minikonfirmander
13.30
Ingen
Trinitatis søndag, fælles for sognene
14.00 a KT Ingen
Døvegudstjeneste fælles for sognene
Ingen
11.00 a
2. s. e. trin., fælles for sognene
11.00 a
Ingen
3. s. e. trin., fælles for sognene
Ingen
11.00 a
4. s. e. trin., fælles for sognene
11.00 a
9.30 a
5. s. e. trin.
9.30 a
11.00 a
6. s. e. trin.
Ingen
10.30 FBB 7. s. e. trin., fælles for sognene
10.00 ka
14.00 ka
Konfirmandindskrivningsgudstjenester
11.00 a
9.30 a
9. s. e. trin.
Fælles i TH Fælles i TH Friluftsgudstjeneste kl. 14.00

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. KT = Karen Tikjøb, døvepræst.
FBB = Finn Bergerud Bye. TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have.

Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 22. juni og den 24. august kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord.
Alle er meget velkomne.

