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Konfirmation Øse Kirke
Øverst fra venstre:
Mads Emil Jensen, Anders Bech Graversgaard,
Esben Lægteskov-Heidmann, Carsten Juul Feyerholm,
Patrick S. Laursen, Mads Foldager Hansen, Jesper Borriboon.
I midten:
Sognepræst Marianne Lesner, Katherine Qvist, Lene Benner Lundgaard,
Lasse Friis Hovedskou, Patrick Ahlquist, Simon Kirkegaard,
Thor Vad Sørensen, Jesper Tange Andersen, Nicklas H. Tegewaldt,
Anna Bjerrum Pedersen, Nanna Kristensen.
Nederst fra venstre:
Astrid Munk Laursen, Rikke Marie Madsen, Rie Just Andersson,
Linnea Perlt Høgh, Celine Grethe Christensen, Stephanie Sabrina Tyben,
Maria Krell Eskildsen, Louise Bak Mogensen

Konfirmation Næsbjerg Kirke
Siddende fra venstre:
Krestina Flugt Guldager Thomsen, Sofie Søndergård, Nanna Gregersen
Brix, Nanna Thorup, Malene Mølgaard Holm Andersen, Cecilie Ruth,
Emma Bruun Madsen
Siddende fra venstre midt:
Signe Kristensen, Simon Bendix Bundgaard Poulsen,
Oliver Bonde Mortensen, Jacob Lymann Iversen, Simon Jessen,
Marco Albert Jensen, Sebastian Elten, Nicklas Mike Nielsen,
Christian Bülow Langhoff Jensen, Dennis Hinborg Mose,
Maria Krauthammer Schamp, sognepræst Marianne Lesner
Stående bagerst:
Lasse Bjerg Lambertsen, Rasmus Bertelsen Madsen,
Laurits Christoffer Cuesta Thomsen, Nicklas Ulsø Søndergaard,
Chris Thor Skjønnemann, Jens Ankersen Fugleberg
Følgende konfirmander blev konfirmeret i Rousthøje kirke:
Sebastian E., Nicklas M. N, Dennis H. M, Laurits C.C.T., Jens A. F.
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Foto:
Birgitte Bonde Mortensen

En glad præst siger tak!

Konfirmanderne i Næsbjerg maj 2011 udgjorde mit 50. hold. De gav mig
et lykønskningstelegram med teksten: ”Kære Marianne, hjerteligt tillykke
med dit ”50-holds”-jubilæum – det er helt utroligt, at det er sandt. Hilsen
dine superseje Næsbjerg-konfirmander 2010-2011.”
I gaverne, som jeg fik sammen med blomsterne, var der et sølvsmykke og
chokolade.
Jeg siger mange, mange tak for opmærksomheden. Som I kan se, blev jeg
meget glad!
Venlig hilsen
Marianne Lesner

Babysalmesang efterår 2011
Efterårssæsonen i babysalmesang forløber over 8 torsdag formiddage,
den indledes 6. oktober og slutter 1. december.
Mødestedet den første gang er konfirmandstuen ved Øse præstegård.
Vi har endnu ikke fået besked fra musikskolen i Varde om, hvem
der bliver musikpædagog på forløbet, og vi kan derfor i skrivende
stund heller ikke oplyse det præcise klokkeslæt. Vores faste musikpædagog Birgitte Moos har barselsorlov, og der skal findes en vikar.
Musikpædagogen vil sammen med mig sammensætte et program for
de mindste med sange og salmer, rytme og bevægelse.
I løbet af eftersommeren sendes indbydelse ud til de familier, der har
fået barn i perioden 1. januar til 30. juni. Jeg ser frem til et forhåbentligt godt og vellykket forløb.
Marianne Lesner
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Dåbsjubilæum
Der holdes dåbsjubilæum ved
familiegudstjenester for alle børn
(og voksne!) søndag den 4. september i Øse kirke kl. 9.30 og i
Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Familierne til sognenes børn,
som er født i 2006, vil få en
særlig indbydelse, men de to
dåbsjubilæumsgudstjenester er
samtidig sognenes almindelige
søndagsgudstjenester, og derfor
er de – naturligvis – for alle.
Ikke mindst vil jeg understrege,
at alle børn kan have fornøjelse
af at være med denne dag, både
de små og de større børn! Man
behøver altså ikke have et barn i

familien med dåbsjubilæum for
at være med.
De små dåbsjubilarer fra 2006 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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Høst og Honduras -

høstgudstjeneste og efterårsmøde 2011

Som noget nyt har menighedsrådene
i år aftalt at holde høstgudstjeneste
i fællesskab og med efterfølgende
kirkefrokost og efterårsmøde.
Vi fejrer derfor fælles høstgudstjeneste for både Øse og Næsbjerg
sogne i en flot og festligt pyntet Øse
kirke søndag den 11. september kl.
10.30, hvor der også er indsamling
af penge til to gode formål. Det indsamlede beløb vil blive delt lige
over og sendt dels til Folkekirkens
Nødhjælp, dels til et gadebørnsprojekt i Honduras. Frokosten serveres i konfirmandstuen. Derefter
vil Anna og Preben Kristensen fra
Ulvemosevej fortælle om deres
rejse til Honduras, hvor de besøgte
deres søn og svigerdatter i februar
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2011. De viser også billeder med
deres oplevelser, og foredraget
hedder :

”Manos extendidas Honduras”,
(Udstrakte hænder Honduras)
– med et tillempet citat fra
Klagesangene i Det Gamle
Testamente.
Ved annoncering i Ugeavisen vil
det senere blive oplyst, hvad det
koster at deltage i frokosten, og til
hvem man skal tilmelde sig.
Menighedsrådene og
Marianne Lesner

Kreativ ikon-aften.

Torsdag, den 27. oktober i konfirmandstuen kl. 19.00 - 21.45.
Kom og lav en
moderne ikon.
Vi får besøg af
multikunstneren
Linda Risbøl
Hansen. Hun har
tidligere undervist vores konfirmander i moderne
ikonfremstilling, og hun har også
tidligere lavet dukketeater for de
mindste i vores kirker, hvad hun da
også skal igen til december.
Linda fortæller, at hun er fascineret
af moderne ikoner, hvor man sætter
nyt og gammelt sammen, af symmetrien i ikoner, og af arbejdet
med metaller og meget mere, og af
at arbejde i 3D.
Man kan efter eget valg lade sig
inspirere af en af Lindas ikoner
eller lave en ikon, hvor man lægger
sin egen personlige fortolkning ind
i arbejdet.
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage – og alle over
15 år er velkomne.

Medbring gerne noget, du kan
sætte i ikonen. Det kan være gamle
knapper i træ eller metal, rustne
metalstykker eller -tråd, en gammel
broche eller et andet smykke, perler
eller andet, du har lyst til at bruge.
Tag gerne noget praktisk tøj på, vi
skal arbejde med maling og ”ler”.
Pris for materialer: 70 kr.
Der kan købes kaffe og kage: 30 kr.
Lidt om ikoner:
Ordet ikon kommer af græsk
”eikon”, der betyder ”billede”.
En ikon er et helligt billede,
som har sin rod i den ortodokse
kirke, hvor ikoner anvendes såvel
ved gudstjenester i kirken som i
hjemmet. Ikonen indgår som fast
bestanddel af ikonostasen, som
er billedvæggen i den ortodokse
kirke, eller som privat rejseikon
eller opstillet på en skråhylde i
hjemmets "skønne hjørne". De
fleste klassiske ikoner er malet på
træ, nogle også fremstillet i metal.
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Mange ikoner af den klassiske type
har et fortællende indhold med
scener fra Det Gamle eller Det Nye
Testamente, andre er portrætter af
Jesus eller billeder af treenigheden.
I den ortodokse kirke er det ikke
ikonens egentlige formål, at den
skal illustrere en konkret virkelighed, formålet er at fungere som en
afspejling af den himmelske virkelighed, ikonen fungerer nærmest
som et vindue ind til Gudsriget.
Ikoner vinder i disse år plads også
inden for den lutherske kirke, men
her især som et billede i hjemmet,
og de fleste opfatter ikonen dels
som en pyntegenstand, dels som en

brugsgenstand. En brugsgenstand,
fordi man bliver hjulpet til at samle
sig i bøn og eftertanke, når man ser
på ikonen.
Man opfatter ikke ikonen i sig selv
som et vindue ind til det hellige,
men ved at betragte ikonen mærker
man sine tanker samle sig, man
mærker sindet åbne sig for det
hellige.
Tilmelding til Marianne Lesner,
tlf. 75 27 80 30 / 40 40 78 13,
mhl@km.dk
senest den 20. oktober.
Menighedsråd og sognepræst

Seniordag den 4. november
Til året seniordag har vi sammensat et program, som vi håber, sognenes
seniorer vil synes om, så vi igen i år kan få en både festlig og berigende
fredag i hinandens selskab.
Tilmelding senest 31. oktober til
Marianne Lesner, tlf.: 75 27 80 30/ 40 40 78 13, mail: MHL@KM.DK
Pris: 125 kr. pr. person.
Program:
Kl. 9.00: morgensang i Øse kirke
Kl. 09.30: formiddagskaffe
Kl. 10.00: 	foredrag med sygehuspræst Marianne Zeuthen, Esbjerg:
”Præst på sygehuset: samtaler om glæde, livet, døden,
mening, meningsløshed, skyld, skyldfølelse, lidelse, angst,
håbløshed, håb, Gud og tro. En formiddag om sygehuspræstens arbejde på Sydvestjysk Sygehus.”
Kl. 12.00: frokost, derefter en kop kaffe
Kl. 13.00: 	sang og musik ved Hans Verner Frandsen:
”Frandsens forsamlingshus”
Kl. 14.30: afslutning
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På mødeudvalgets vegne
Marianne Lesner

BUSK

familiegudstjenester med
rytmisk musik
BUSK er forkortelsen for Børn – Unge – Sogn – Kirke. BUSK-dagen,
som i år er den 30. oktober, fejres landet over med familiegudstjenester.
I skrivende stund har gudstjenesteudvalget endnu ikke fastlagt tema for
årets BUSK-dag, men vi ved allerede nu, at der bliver familiegudstjeneste
i Øse kirke kl. 14.00 og i Næsbjerg kirke kl. 16.00. 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 på den første søndag i november. I kirkerne
holder vi gudstjenester, hvor vi 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 6. 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 efterladte forud får et brev med orientering og indbydelse.
Marianne Lesner

Krybbespil 1. søndag i advent
Vi fejrer første søndag i advent, den 27. november, med to dejlige krybbespil ved børn fra vores skoler. Skolebørn fra Nordenskov skole viser
resultatet af deres arbejde med fortællingen om Jesu fødsel ved gudstjenesten 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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Minikonfirmandafslutning i Næsbjerg kirke
søndag den 22. maj. Temaet var "livets træ"
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Fremtidens folkekirke finder man
også i Øse
Afgangsprojekt fra
Arkitektskolen i Aarhus har
fokus på debatten om fremtidens
folkekirke. Udvikling af landsbykirkerne er en vigtig del af
diskussionen.
Af Thea Bech-Petersen
Folkekirken er i en brydningstid.
Folk flytter i stigende grad fra landet til byerne, så nogle steder affolkes, mens andre vokser eksplosivt.
Samtidig er folkekirkens medlemstal generelt set faldende, og kun
omkring fem procent af dem, der er
medlem, går regelmæssigt i kirke.
Hvad kommer det til at betyde for
vores kirkebygninger? Betyder det,
at vi kommer til at opleve lukning
af kirker? Gør det kirkerne overflødige? Mit afgangsprojekt fra arkitektskolen i Aarhus har rod i denne
debat om fremtidens folkekirke.

Den positive historie

Igennem et par år har jeg på arkitektskolen studeret de danske folkekirker ud fra forskellige vinkler
– fra nye brugsmuligheder for lukningstruede kirker til forslag til nye
kirker. Men fremtidens folkekirke
er ikke kun enten/eller, selv om
ekstremerne fylder meget i debatten og i medierne. Størstedelen
af kirkerne på landet oplever små
forandringer i medlemstal og antal
af kirkegængere. Man diskuterer
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dog også her, hvordan kirken skal
udvikle sig i forhold til det (lokal)
samfund, den er en del af. Ikke af
nød, men af lyst. Jeg havde lyst til
at forfølge den positive historie ved
at tage fat i nogle af de udviklingsideer, man diskuterer i de enkelte
landsogne.

Sideprojekt bliver til afgangsprojekt

Jeg talte for et par år siden uformelt med et nu tidligere medlem af
menighedsrådet i Øse om fremtiden for kirken. Herefter besluttede
jeg mig for at lave et skitseprojekt.
Det startede som et sideprojekt,
men greb om sig og endte med at
blive mit afsluttende eksamensprojekt på arkitektskolen.
En stor del af mit projekt er
en analyse af den danske landsbykirkes udvikling fra de første
kirker af træ til de store stenkirker
set i relation til teologi og liturgi.
Analysen gav mulighed for at sætte
Øse kirkes kvaliteter og særkender
i perspektiv, og den ligger til grund
for mange af de beslutninger, jeg
har truffet i mit projektforslag.

Landsbykirkens udvikling

Den typiske jyske landsbykirke er
et resultat af utallige om- og tilbygninger og nedrivninger. Samt gode
som mindre gode restaureringer.
De første stenkirker opførtes med

Skitse, der viser et romansk kirkerum. Den romanske periode i Danmark er fra 1100 til ca.
1250. Der er sidealtre til helgendyrkelse og et fremskudt ”lægmandsalter” i korbuen.

kor og skib, nogle århundreder
senere er der ved de fleste kirker
tilføjet sakristi, kapel, våbenhus og
til sidst tårn. Men det er ikke kun
kirkens ydre, der har undergået
store forandringer, også inde i kirken er der sket mange ændringer
i inventaret. Det var interessant at
finde frem til de meget forskellige
indretninger af kirken, og hvad
landsbykirkerne er blevet brugt til
ud over gudstjenester. Kirkerne
har f.eks. fungeret som udkigspost
for brandvæsen, våbenmagasin og
opbevaringssted for korn, øl, hø,
sejl og fiskegarn.
Kirkegården er et helt kapitel
for sig. Også her har forandringerne været store. Fra en græsmark
med lave tuer som det eneste, der
markerede gravene, til den stramt
regulerede kirkegård, vi kender i dag.

Et uhøjtideligt samlingspunkt

”Kunne du ikke lave et forslag til
en tilbygning til kirken?”, var det
spørgsmål, som satte projektet i
Øse i gang. Ønsket var en tilbygning, som kunne supplere kirken
i forbindelse med bryllupper,
konfirmationer, udstillinger eller
koncerter. Et sted at mødes på en
mere uhøjtidelig måde. Jeg er af
den opfattelse, at man skal bevare
en grænse mellem det formelle og
uformelle, og man bør respektere
kirkerummets højtidelighed og den
måde, rummet påvirker os. Dermed
ikke sagt, at kirken kun kan bruges
til kirkelige handlinger, men der er
grænser for, hvad vi bryder os om
at bruge kirken til. Det ville jeg
gerne understrege i projektet.
Fortsættes på næste side
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Tyve skridt fra kirkens dør

Jeg har tegnet et forslag til en tilbygning, som ligger umiddelbart
inden for diget, nordøst for kirken
for at få så kort afstand som muligt
til kirkens indgangsdør. For at
bløde op på den regulerede kirkegård og sikre en direkte forbindelse
fra kirke til tilbygning, laves en
græsplæne langs kirkediget hen
mod den nye bygning nordøst for
våbenhuset. Græsset omslutter gravene i stedet for lave hække, så det
kun er selve stenene, der markerer
gravstederne. Kirkediget forlænges
mod øst, hvor der i dag intet dige
er, og laver en klarere afgrænsning
af kirkegården.

Situationsplan for kirkegården i Øse.
Den nye plænes afrundede form bryder
kirkegårdens ellers regulerede system.

Hvad finder man i
tilbygningen?

Den nye bygning består af tre
etager. I kælderen findes et kapel
(som erstatter det nuværende),
stueetagen rummer praktiske
funktioner som garderobe, et lille
tekøkken og toiletter, og 1. etage
er ét rum, som kan bruges til
møder, foredrag, små receptioner
og undervisning. Et stort vindues-
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parti i fællesrummet giver udsigt
over markerne mod øst En bred
trappe samt en elevator forbinder
etagerne.

Skitse af tilbygning set fra indgang til
kirkegård. Den nye bygning kan bruges
til kirkekaffe, foredrag, små receptioner,
konfirmationsforberedelse mm.

Sort og hvid klæder hinanden

Tilbygningen er i træ, et materiale, der står i kontrast til kirkens
granitoverflade. Kirken skal være
det dominerende, og ved at bruge
træ som materiale underordner
den nye bygning sig. Bygningen
er inspireret af de middelalderlige
klokkehuse af træ, som tidligere
har været at finde over hele landet,
men nu stort set kun kan opleves i
Sønderjylland, f.eks. ved Kliplev
kirke. Jeg synes, det er meget
Landskabssnit med ny træbygning.

smukt med klokkehusenes sortmalede træfacader i kontrast til de
hvide kirkemure, og det lod jeg
mig inspirere af.

De hvide huse dominerer

Det er meget udbredt med hvide
småbygninger ved de jyske landsbykirker. Bygningerne er typisk fra
det 20. århundrede og rummer bl.a.
kapel, graverkontor, materielhus
eller toiletter. Det er ikke ualmindeligt at opleve tre-fire hvidmalede
teglhuse ved en enkelt kirke. Jeg
mener, de hvide bygninger tager
fokus og dermed magten fra det
væsentlige, nemlig kirken. Bl.a.
derfor foreslår jeg, at Øse kirkes
nuværende kapel fra 1920 fjernes.

Kirkens nuværende faste stolestader
fjernes til fordel for løse stole. Det
giver mulighed for mange opstillinger, alt efter hvilket arrangement
der skal afholdes. Træpodiet under
stolestaderne fjernes også – så er
det slut med skramlen fra fødder
eller hule drøn, når salmebogen
falder ned.
Det nuværende teglstensgulv,
som har nogle skader, udskiftes med
et nyt gulv af teglklinker i samme
farvenuancer. Under teglklinkerne
etableres gulvvarme, så de mange
radiatorer i skib og kor, der ikke
pynter i kirken, kan fjernes.

Hvor er bænkene blevet af?

Øse kirke er opført i 1100-tallet i
romansk stil. Ved opførelsen indeholdt skibet ingen anden møblering
end murede bænke langs væggene.
Ville man være sikker på en siddeplads, kunne man selv medbringe
en taburet. Jeg har fundet inspiration i det enkle, oprindelige kirkerum, og det bærer forslagene til
ændringer i kirken præg af.

Længdesnit i kirken. Radiatorer langs væggene i tårnrum, skib og kor fjernes, og de
faste stolestader erstattes af stole.

Er kirken en helligdom?

Præsten Mogens Lindhardt har
sagt, at det ganske vist kun er
Ordet, der helliger huset, men at
der nu alligevel sker noget med
et hus, hvor Ordet har været talt i
århundreder. Det går hen og bliver
”lidt helligt”.
Kirkebygningen er ikke i sig
selv hellig, da kristendommen i
modsætning til de fleste andre religioner ikke er knyttet til en bestemt
bygning. Det er selve menighedens
samling, der er hellig. Men som
Fortsættes på næste side
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Lindhardt antyder, så føler vi os
knyttet til den fysiske bygning. Og
man må respektere, at mange har
stærke følelser for og holdninger til
netop ”deres” kirke.

At forny for at bevare

Sognekirkerne har i århundreder
været rammen om menighedens
religiøse liv og er en afgørende
del af kulturlandskabet og vores
historie. Kirkerne rummer kort sagt
umistelige værdier. Der kan efter
min mening aldrig blive tale om
overflødige kirker, men det betyder
ikke, at kirkerne har godt af at stå
ubenyttede. Derfor må vi diskutere,
hvordan kirken skal se ud i fremtiden. Skal kirken fremstå som et
museum, fastfrosset i en tilstand,
som ikke må ændres, eller er kirken et brugshus, som kan forandres
og dermed også afspejle vores tid
og den måde, vi
bruger og opfatter
kirken på i dag? Jeg
er af den holdning,
at vi skal være åbne
over for forandring.
Fornyelse og forandring er en del
af kirkens tradition
og forklaringen på,
hvorfor kirkebygningerne er bevaret
igennem århundreder. Hvorfor stoppe
denne udvikling?
Men ingen forandringer for forandringens skyld.
Kirkerummet er
meget anderledes
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end de rum, vi ellers færdes i,
og fornyelser skal bidrage til en
forbedret brug og oplevelse af
vores smukke kirker. Forandringer
skal udarbejdes med forståelse og
respekt for kirkens historie, tradition og den enkelte kirkes værdier
og særkender.
For uddybende forklaringer og
illustrationer:
På min hjemmeside theabech.dk/
portfolio findes mere info under
fanen afgangsprojekt. Jeg kan også
kontaktes på mail:
thea@bech-petersen.dk
Løse stole giver mulighed for mange
opstillinger – her en uden midtergang til
f.eks. foredrag. Man kan også rydde dele af
kirken til koncerter eller for at gøre plads
til udstilling af kirkekunst.

Børnehaven på tur på kirkegården.
Teglhusets kommende skolebørn var alle på et rigtig spændende og
lærerigt besøg på kirkegården. Vi blev vist rundt og snakkede om,
hvem der lå på kirkegården, og hvordan man skal opføre sig, når man
er der som gæst på kirkegården. Vi så på alle de flotte gravsten og så
kapellet. Det var meget spændende, og både voksne og børn lærte en
masse om, hvad der sker på kirkegården, og hvor meget arbejde der
er i at holde den så flot. Efter rundvisningen fik vi lækkert hjemmebagt brød, frugt og saftevand, som Birgitte havde lavet til os. Bordet
var pyntet flot med dug og blomster, så det var en rigtig festdag. Vi
håber meget på, at vi må komme igen til næste år.
Mange hilsner fra kommende skolebørn og voksne i Teglhuset
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Kirkens fødselsdag i ugen op til pinse,
Næsbjerg kirke
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Sognekalenderen

Torsdag, den 1. september
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.

Søndag, den 4. september
Dåbsjubilæum og familiegudstjeneste i Øse kirke kl. 9.30
og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Se omtale andetsteds i kirkebladet.
Søndag, den 11. september
Fælles høstgudstjeneste for
sognene i Øse kirke kl. 10.30.
Derefter kirkefrokost i konfirmandstuen og efterårsmøde med Anna
og Preben Kristensen.
Se omtale andetsteds i bladet.
Torsdag, den 6. oktober
Babysalmesang i
konfirmandstuen, formiddag.
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Torsdag, den 13. oktober
Babysalmesang i konfirmandstuen,
formiddag.
Torsdag, den 27. oktober
Babysalmesang i
konfirmandstuen, formiddag.
Kreativ ikonaften i konfirmandstuen kl. 19.00.
Se omtale andetsteds i bladet.
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Søndag, den 30. oktober
Familiegudstjenester med
Crux Band, Øse kirke kl. 14.00,
Næsbjerg kirke kl. 16.00.
Se omtale andetsteds i kirkebladet.

Torsdag, den 3. november
Babysalmesang i
konfirmandstuen, formiddag.
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Fredag, den 4. november
Seniordag fælles for Øse og
Næsbjerg sogne.
Indledes med morgensang i
Øse kirke, derefter foredrag,
sang og musik i konfirmandstuen.
Se omtale andetsteds i kirkebladet.
Søndag, den 6. november
Alle helgens søndag, hvor vi
mindes de døde ved gudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 9.30
og i Øse kirke kl. 11.00.
Tirsdag, den 8. november
Skolebørn til salmesangsprojekt i
sognekirken.
Næsbjerg kirke kl. 8.00-9.00 og
Øse kirke kl. 9.30-10.30.
Alle er velkomne.

Torsdag, den 10. november
Babysalmesang i konfirmandstuen,
formiddag.
Torsdag, den 17. november
Babysalmesang i konfirmandstuen,
formiddag.
Torsdag, den 24. november
Babysalmesang i konfirmandstuen,
formiddag.
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.

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

Nyt fra Næsbjerg og Øse menighedsråd

Både Næsbjerg og Øse kirker er kommet på Facebook. Når du besøger
siden, så husk at trykke på knappen – "Synes godt om."
Vi vil så gerne have venner.

Solhøj

Der er gudstjeneste på Solhøj den 26. oktober kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til
kaffebord, som koster 10 kr.
Alle er meget velkomne.
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Øse sogn
Fra den 13. april til den 7. juni 2011

Dåb:
Nikolaj Jessen, den 17. april
(Tina Jessen og Thomas Jessen, Hodde)
Astrid Willer Kristiansen, den 21. april
(Bitten Willer Kristiansen og Martin Kristiansen, Sig)
Lilli Bott, den 2. juni
(Rikke Søndergaard Andersen og Martin Gordon Bott, Oved)
Laura Brødbæk Mathiasen, den 2. juni
	(Dorthe Brødbæk Andersen og Henrik Østergaard Mathiasen,
Nordenskov)

Velsignelse

Birgitte Kjær Lindegaard Pedersen og Kasper Kjær Lindegaard Pedersen,
Aarhus, den 28. maj

Dødsfald og begravelse/bisættelse

Ulla Skov Nielsen, Nordenskov, den 26. maj,
bisat den 4. juni, Hasle kirke
Søren Linding Rasmussen, Nordenskov, den 29. maj,
begravet den 3. juni, Hodde kirke

Næsbjerg sogn
Fra den 13. april til den 7. juni 2011
Dåb
Laura Madsen Als, den 17. april
(Margrethe Madsen Als og Palle Madsen Als, Skonager)
Valdemar Ejstrup Mikkelsen, den 24. april
(Gitte Ejstrup Mikkelsen og Martin Ejstrup Mikkelsen, Næsbjerg)
Thomas Quist Schultz, den 29. maj
(Janne Schultz og Poul Quist Iversen, Skonager)
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Kenneth Ladefoged Nielsen, Tistrup, den 16. maj, begravet den 21. maj
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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: 3. oktober 2011
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Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Efterår 2011
Øse
Ingen - TH

Næsbjerg
Ingen - TH

04.09.
11.09.

9.30 ka
10.30 ka

11.00 ka
Ingen

18.09.

Ingen

9.00 MGV

25.09.

9.00 FBB

Ingen

02.10.

Ingen

9.00 FBB

9.10.
16.10.

9.30 a
11.00 a

11.00 a
Ingen

23.10.

Ingen

11.00 a

30.10.
4.11.

14.00 ka
9.00

16.00 ka
Ingen

06.11.
13.11.

11.00 ka
Ingen

9.30 ka
11.00 a

20.11.

9.00 MGV

Ingen

27.11.

9.30

11.00

Bemærkninger
10. s. e. trin.
Friluftsgudstjeneste
Dåbsjubilæum
12. s. e. trin. Høstgudstjeneste
fælles for sognene med
kirkefrokost og efterårsmøde
13. s. e. trin., fælles for
sognene
14. s. e. trin., fælles for
sognene
15. s. e. trin., fælles for
sognene
16. s. e. trin.
17. s. e. trin., fælles for
sognene
18. s. e. trin., fælles for
sognene
Familiegudstjenester
Morgensang ved seniordag,
fælles for sognene
Alle helgens søndag
21. s. e. trin., fælles for
sognene
Sidste søndag i kirkeåret,
fælles for sognene
1. s. i advent. Krybbespil og
familiegudstjenester

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. MGV = Marie G. Vestergaard.
FBB = Finn Bergerud Bye. TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have.

Tryk: PE Offset, Varde

Dato
28.08.

