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Dukketeatret ”Hyrden” med forestillingen ”Stjernelys i år 0”. Dec. 2011.

Babysalmesang
En ny sæson babysalmesang, og
det er nr. 11 i rækken, tager den 21.
februar sin begyndelse. 8 gange i
foråret mødes forældre og børn i
konfirmandstue og kirke til sang
og rytmik inden for kirkens og kristendommens rammer. Sognepræst
og musikpædagog fra den kommunale musikskole i Varde samarbejder. Birgitte Moos er tilbage fra

barselsorlov, så hun står igen for
den musiske og rytmiske del. Der
er sendt indbydelser ud til familierne, der har fået børn, født i perioden mellem 1. juli og 31. december
2011. Alle involverede fra kirkens
side ser frem til endnu en sæson
babysalmesang.
Marianne Lesner

Forårsfamiliegudstjenester ”Bønnestagen”
Den årlige forårsfamiliegudstjeneste for Øse sogn finder sted den 4.
marts kl. 14.00. Den er samtidig
afslutningsgudstjeneste for minikonfirmanderne i Øse sogn. Børn
fra FDF medvirker også.
I Næsbjerg afholdes familiegudstjeneste med samme tema og næsten
samme form på palmesøndag, den
1. april. Også her er der afslutning
for minikonfirmander, denne gang

fra Næsbjerg sogn, og skolekoret
fra Næsbjerg skole medvirker.
Kom og vær med til børne- og
familievenlige gudstjenester med
noget for øret, øjet, munden – ja, få
hele kroppen og sjælen med.
Gudstjenesteudvalget
minikonfirmandudvalget
og Marianne Lesner

Gudstjenesterne juledag 2011
Christian og Thomas
Occhionero spillede ved
gudstjenesterne
juledag 2011.
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Georg Græsholt og Lise Hindsholm

Kirkeligt forårsmøde og præstegårdsaften
Torsdag, den 22. marts kl. 19.00
Menighedsrådene indbyder til
fælles, kirkeligt forårsmøde i
Øse kirke og konfirmandstuen
med provst i Varde provsti, Lise
Hindsholm, og hendes ægtefælle,
sognepræst Georg Græsholt.
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00 indledes det kirkelige forårsmøde med
en gudstjeneste i Øse kirke ved
Lise Hindsholm.
Efter gudstjenesten er der sangtime med både Lise og Georg.

Vi synger nye og gamle sange fra
højskolesangbogen. Dem, vi ikke
kender, forsøger vi at lære.
Der vil være vintersange og forårssange, rytmiske og klassiske,
salmer og kærlighedsviser imellem
hinanden. De fleste af dem vil få
en lille historie med på vejen.
Der kan købes kaffe.
Vel mødt til alle!
Menighedsråd og sognepræst
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Salmesangsprojekt i
Næsbjerg kirke og Ribe Domkirke

Koncert i Agerbæk kirke
Søndag den 18. marts kl. 16.00
med Folkekirkens Ungdomskor Landskoret
Det er lykkedes menighedsrådene i Gl. Helle kommune at få
Folkekirkens Ungdomskor til at
komme hertil og give en koncert.
Koret består af ca. 45 sangere i
alderen 12 til 20 år.

De er knagendes dygtige, så hvis
man gerne vil have en rigtig god
musikalsk oplevelse, er det en god
ide at møde frem i Agerbæk Kirke
den 18. marts kl. 16.00.

Nyt fra Næsbjerg menighedsråd
Vedr. stilleaften:
I januar 2004 indførte man stilleaftener i Næsbjerg. Det var den første torsdag i hver måned kl. 16 til
20 undtagen i juli måned. Formålet
med aftenerne var at skabe rum for
stilhed og fordybelse, med mulighed for at tænde et lys, at bede en
bøn, eller hvad man havde lyst til.

Det sidste halve års tid er der så
få, der benytter sig af tilbuddet,
så menighedsrådet har besluttet at
holde en pause med stilleaftenerne.
Sidste gang bliver torsdag den 2.
februar.
Hans Ole Fisker

Luthers nøgle – et rollespil for konfirmander
Den 19. april er den store spilledag
for årets konfirmander, som godt
kan begynde at glæde sig til rollespillet ”Luthers nøgle” om reformationstidens Danmark. Skolerne
har givet konfirmanderne fri, så
de kan deltage. Det bliver nemlig
historieundervisning og konfirmationsforberedelse i ét!
Der afvikles to spil med i alt knap
600 konfirmander. Det er et stort
projekt, som vi, der planlægger
spillet, venter os meget af.
Ikke mere nu – for sløret skal ikke
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løftes alt for meget her.
Men hvis du er voksen og går rundt
med en frivillig i maven, der elsker
frisk luft, godt kan lide at blive
klædt ud og gerne vil bruge to dage
(øvedag kun for voksne den
18. april om eftermiddagen og spilledag (hele dagen) sammen med
konfirmanderne den 19. april),
så meld dig til mig på
tlf.75 27 80 30 / 40 40 78 13 eller
mail mhl@km.dk .
Marianne Lesner
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Kursus i fremstilling af ikoner

Telegramaflevering i
graverhuset i Næsbjerg
Telegrammer til konfirmanderne i
Næsbjerg sogn kan afleveres lørdag den 12. maj kl. 10.00-12.00
i graverhuset ved Næsbjerg kirke.
Man bedes betale 3 kr. pr. afleveret

27.10.2011

enhed til DDS-spejderne Næsbjerg
Gruppe, som står for arrangementet.
Venlig hilsen
DDS Næsbjerg Gruppe

Telegramaflevering på
FDF-gården i Nordenskov
I lighed med de foregående år er
der igen mulighed for at aflevere
konfirmationstelegrammer på FDFgården. Det bliver i år lørdag den
5. maj fra kl. 10-13.
Som sædvanligt kan man aflevere
telegrammer til konfirmanderne for
3 kr. pr. telegram.
Der er også mulighed for at blive
skrevet på en telegramliste.
Man sparer at købe et kort, i stedet
får konfirmanderne de 20 kr., som
kortet ville have kostet.
Det kommer til at foregå på den
måde, at der for hver konfirmand
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kommer til at stå en ”sparebøsse”,
som pengene puttes i, og så skriver
man sit navn i et fælles telegram.
Der udleveres altså til sidst et
telegram til hver konfirmand med
navnene på alle, der har sendt en
hilsen, sammen med pengene.
Prisen er 20 kr.
pr. telegramhilsen (+ 3 kr.)
De 20 kr. er til konfirmanden. De 3
kr. pr. telegram går til arbejdet for
FDF Næsbjerg-Øse.
Venlig hilsen
FDF Næsbjerg-Øse
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STOLTHED – LÆNGSEL – FRYGT – HÅB –
AFSAVN – TRO – MOD – KÆRLIGHED

middagen været på patrulje.
Da de kom hjem derfra, havde
de været til gudstjeneste i lejren.
Efterfølgende havde de fået julemad, men ikke helt af samme standard, som mors mad…
Forud for udsendelsen er der gået
mange tanker igennem hovedet på
os som forældre, men så sandelig
også på vores søn. Der skal tages
mange beslutninger før udsendelsen, ifald det værste måtte ske. At
skulle være sammen om at udfylde
”Min sidste vilje”, tror jeg ikke, vil
være nemt for nogen. Især under
dette forløb kom man til at tænke

Dette er nogle af de ord, som
beskriver, hvad det vil sige at have
en søn udsendt til Afghanistan.

ren her…) Ja, savnet var nok ekstra
stort ved juletid, hvor højtiden
skulle fejres, og der manglede én…

Gennem det halve år vores søn
Niclas er på mission som soldat i
Afghanistan, har der været/er der
mange følelsesmæssige op- og nedture. Hver gang der sker et uheld
dernede, kommer der en mail fra
forsvaret, hvorpå der står ”Særlig
hændelse” Disse beskeder får vist
selv de stærkeste forældre til at se
frygten for døden i øjnene. Men
gennem tiden lærer man at leve
med en slags hverdagsfrygt. Der er
selvfølgelig udsving – gode dage
og dårlige dage.

Sådan tænkte vi mange gange i
løbet af december måned og specielt juleaften. Da vi sad til gudstjeneste i kirken, blev der tænkt
ekstra meget over julen og savnet
af den ene fra vores lille familie,
Niclas.

Det er så vigtigt, at vi som baglandet, når ens ”lille” dreng drager
af sted på international mission,
respekterer hans beslutning. (Uha –
det har ikke været nemt for mode-
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Da præsten bad en bøn for bl.a.
vore udsendte soldater, trillede en
lille tåre over savnet, samtidig med
man var stolt af ham. Samtidig
med savnet blev der også givet håb
om, at han og hans kammerater
måtte komme godt igennem deres
udsendelse og komme helskindet
hjem, både fysisk og psykisk.
Heldigvis kom der et telefonopkald
i løbet af juleaften, og han fortalte,
at alt var vel.De havde om efter-

over livet og det at kunne miste
(det var ikke en rar eftermiddag).
Alle disse valg vil bl.a. bevirke,
at unge mennesker kommer til at
træffe nogle svære beslutninger,
men forhåbentlig bliver disse ikke
aktuelle – for nogen af dem.
Nu er der heldigvis kun 1½ måned,
før vi igen har ham tilbage på
dansk jord – VI GLÆDER OS
UBESKRIVELIGT…
Godt nytår til alle.
Gitte og Christian
Ryberg-Hansen

Kampen mod sult fortsætter
Søndag d. 4. marts 2012 sender vi
fra Næsbjerg og Øse sogn frivillige indsamlere på gaden for at
bekæmpe sult ved Folkekirkens
Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Sult er det mest ekstreme udtryk
for fattigdom og et overgreb mod
menneskers grundlæggende ret til
mad og liv. Nogle mennesker sulter,
fordi de rammes af naturkatastrofer
eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres rettigheder og bevidst
fratager dem deres ejendom eller
muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper
årsagerne til sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp
og ved at arbejde for menneskers

ret til at leve i værdighed og uden
sult på både lokalt og internationalt
plan.
Det arbejde vil Næsbjerg og Øse
og flere end 1300 andre sogne sammen med omkring 20.000 frivillige
indsamlere støtte, når de søndag
d. 4. marts går på gaden for
at samle ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult.
Meld dig allerede nu dig som indsamler til søndag d. 4. marts hos
For Næsbjerg sogn kontakt:
Bjarne Hestbech bjhest@cmail.dk
tfl. 7526 7977
For Øse sogn kontakt:
Viggo Iversen viggoi@mail.dk
mob. 2330 0029
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Konfirmation 6. maj i Øse kirke
Følgende er indskrevet til konfirmation:
Jonas Aagaard,
Abildhedevej 6, Hostrup, 11:00
(Ulla Aagaard og Henrik Aagaard)
Malene Aagaard,
Abildhedevej 6, Hostrup, 11:00
(Ulla Aagaard og Henrik Aagaard)
Jens Peter J. Andersen,
Elmevej 15, Nordenskov, 11:00
(Hildigerd J. Støttrup og
Tonny Andersen)
Matias Andersen,
Bredmosevej 16, Øse, 11:00
(Bente Andersen og
Kenneth Andersen)
Ole Arnbjerg,
Egevej 2, Oved, 11:00
(Johanne Marie Arnbjerg og
Leif Arnbjerg)
Regina Kamp Arvad,
Højvangvej 9, Nordenskov, 09:30
(Lisbeth Arvad og Torben Kamp)
Jacob Christensen,
Sønderskovvej 6, Nordenskov, 11:00
(Conny Vind Christensen og
Jens Jacob Christensen)
Laura Dorussen,
Vesterbækvej 63, Sig, 11:00
(Bea Dorussen og Tonny Dorussen)
Julie Fugleberg,
Skamstrupvej 6, Sig, 09:30
(Jane og Henrik Andersen,
Anja og Kim Schrøder)
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Mai Stokbæk Reumert Gunvald,
Sønderskovvej 50, Nordenskov, 11:00
(Charlotte Stokbæk Gunvald og
Carlo Alexander
Balthezar Reumert Gunvald)
Maja B. Hansen,
Kærgårdsvej 43, Nordenskov, 09:30
(Marianne Hansen og Jørn Hansen)
Maria Bech Hansen,
Solbakken 31, Nordenskov, 09:30
(Lone Bech Hansen og
Michael Skovbo Hansen)
Sofie Hjerrild Jacobsen,
Vibeallé 5, Nordenskov, 09:30
(Aase Jacobsen og
Christian Jacobsen)
Camilla Birk Jensen,
Heagervej 6, Nordenskov, 09:30
(Lene Jensen og
Dennis Birk Jensen)

Susan Heick Lambek,
Solsortevej 4, Nordenskov, 09:30
(Ulla Lambek og Jesper Lambek)
Emma Lægteskov-Heidmann,
Sønderskovvej 91, Nordenskov, 11:00
(Heidi Lægteskov og
Mikkel Heidmann)
Julie Nielsen,
Skelhøjvej 5, Oved, 6800 Varde, 09:30
(Tina Nielsen og Henrik Nielsen)
Christian Antonio Occhionero,
Elmevej 18, Nordenskov, 11:00
(Anne Lisbet Larsen og
Manfredo Occhionero)

Thomas Francesco Occhionero,
Elmevej 18, Nordenskov, 11:00
(Anne Lisbet Larsen og
Manfredo Occhionero)
Sune Sundgaard Pedersen,
Tranbjergvej 34, Øse, 6800 Varde, 09:30
(Lena Sundgaard Pedersen og
Stefan Junker Pedersen)
Theresa Tarp Pedersen,
Solbakken 12, Nordenskov, 11:00
(Camilla Tarp Pedersen og
Torben Pedersen)
Thomas V. R. Pedersen,
Sønderskovvej 94, Nordenskov, 11:00
(Lena C. R. Pedersen)
Konfirmandoversigten
fortsætter på næste side

Matilde Jensen,
Kærgårdsvej 7, Nordenskov, 09:30
(Jane Jensen og Kennet Jensen)
Nicklas Vedsted Knudsen,
Elmevej 14, Nordenskov, 11:00
(Sabine Vedsted Knudsen,
Leo Thomsen,
Jesper Østergaard Knudsen, Hee)
Katrine Holden Ladefoged,
Skelhøjvej 1, Oved, 09:30
(Dorte Ladefoged og
Jens-Otto Ladefoged)

Konfirmation 2013
Øse kirke, den 5. maj.
Næsbjerg kirke, den 12. maj.
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Konfirmation 13. maj i Næsbjerg kirke
Følgende er indskrevet til konfirmation:
Liv Rosenbæk Andersen,
Krovej 1, Næsbjerg, 09:30
(Laila Rosenbæk Andersen og
Niels Ove Andersen)

Dennis Kløve Kristensen,
Hovedgaden 65, Næsbjerg, 11:00
(Tina Kristensen og
Bruno Kristensen)

Gustav Flydtkjær,
Skoleparken 57, Næsbjerg, 11:00
(Dorthe Vendelbo Flydtkjær og
Hans Henrik Flydtkjær)

Simon Lambertsen,
Tranbjergvej 25, Biltoft, 09:30
(Gitte Lambertsen og
Allan Lambertsen)

Anne-Sofie Skjøt Harbo,
Biltoftvej 22, Næsbjerg, 09:30
(Helle Skjøt Jensen og
Thomas Harbo)

Jeppe Lodahl Larsen,
Høkærvej 1, Biltoft, 11:00
(Dorthe Larsen og
Thomas Larsen)

Christian Lønborg Humle,
Skoleparken 79B, Næsbjerg, 09:30
(Heidi Lønborg Poulsen og
Claus Humle)

Jeppe Schultz,
Agervigvej 42, Agervig, 09:30
(Tina Schultz og
Jens Chr. Schultz)

Steffan Oppelstrup Jensen,
Skoleparken 83, Næsbjerg, 11:00
(Corrie T. Oppelstrup og
Carsten Bo Jensen)

Nikolaj Pape Sørensen,
Knoldeflodvej 69, Næsbjerg, 11:00
(Ane Pape Sørensen og
Henrik H. Pape)

Øse Efterskole
Projekt Liv & Død
Kunstlinien på Øse Efterskole har
arbejdet med temaet “Liv & død”. I
den forbindelse har vi arbejdet med
trykteknikken frottage. Frottage er
en enkel måde at lave spændende
billeder på. Man lægger et stykke
papir ovenpå eller op ad den ting,
man vil frottere. Det kan være alt
fra husmure, mønter, plantedele,
kurve, træ, riste, stof mm., så tager
man en grafitstift og lægger stiften
på langs, mens man frotterer hen
over papiret.
Opgaven lød på:
Byg et A3 billede op ved hjælp af
forskellige trykunderlag.
Byg billedet op med hensyntagen
til modsætningerne
– lys/mørke
– liv/død

Efter aftale med Marianne Lesner,
Finn Bech-Petersen og Flemming
Nielsen afsluttede vi projektet med
at tage på kirkegården og besøge
mindelunden med gamle gravsten
fra sløjfede grave!
Her brugte eleverne teksten fra stenene som udtryk på deres færdige
billede.
Eleverne synes, det var en spændende og anderledes måde at
arbejde med tryk på. De oplevede
endvidere, at der inden for gravsten
findes mange forskellig typer af
skrift, citater, dekoration og udtryk.
Dejligt at opleve, at eleverne fik
så stor udbytte af kirkegården, og
vores undervisning er beriget på en
ny måde.
Lærere og elever Øse Efterskole

Forberedelsen til konfirmation 2013
Der er i skrivende stund ingen
afgørelse om forberedelsens form,
men der arbejdes på sagen på
Næsbjerg skole, som skal modtage
alle børn på 7. klassetrin fra Øse,
Næsbjerg og Rousthøje sogne.
Skolen skal have forberedelsen til
at passe ind i skemaet, og præsterne vil gerne sikre børnenes sogne-
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tilhørsforhold. Som sagt, der arbejdes på sagen, så undervisningen får
de bedste vilkår, både på skolen og
i konfirmandstuerne. Vi glæder os
til at præsentere resultatet for de
kommende konfirmander.
Marianne Lesner
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Sognekalenderen

Lørdag, den 3. marts
Minikonfirmandundervisning i
præstegården kl. 9.00-12.00 for
børn fra Øse sogn (3. kl.).

Søndag, den 4. marts
Forårsfamiliegudstjeneste med
afslutning på minikonfirmandforløbet i Øse sogn. FDF medvirker. ”Bønnestagen” er årets
tema. Denne søndag er der også
sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
Tirsdag, den 6. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl.10.30-11.15.
Torsdag, den 8. marts
Gudstjeneste ved Marianne Lesner
på Helle Plejecenter kl. 10.30.
Ønsker man at køre med derop,
kan man ringe på tlf. 75278030
senest dagen før.
Tirsdag, den 13. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl.10.30-11.15.
Søndag, den 18. marts
Koncert med Folkekirkens
Ungdomskor i Agerbæk kirke
kl. 16.00. Arrangementet er fælles for sognene i gl. Helle kommune. Se yderligere annoncering i
Ugeavisen.
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Tirsdag, den 20. marts
Babysalmesang kl. 10.30-11.15.

Torsdag, den 22. marts
Kirkeligt forårsmøde og præstegårdsaften med gudstjeneste
i Øse kirke kl. 19.00 ved Lise
Hindsholm, provst i Varde provsti,
og hendes ægtefælle, sognepræst
Georg Græsholt. Efter gudstjenesten er der sangtime i konfirmandstuen.
Lørdag, den 24. marts
Minikonfirmandforløb for børn fra
Næsbjerg sogn (3. kl.) i Øse kirke
og konfirmandstuen kl. 9.00-12.00.
Tirsdag, den 27. marts
Babysalmesang kl. 10.30-11.15.
Lørdag, den 31. marts
Minikonfirmandforløb for børn
fra Næsbjerg sogn (3. kl.) i konfirmandstuen kl. 9.00-12.00.
Søndag, den 1. april
Palmesøndagsgudstjeneste i Øse
kirke kl. 9.30 med guldkonfirmation
for konfirmandholdet årgang 1962.
Gudstjenesten er for alle.
Familiegudstjeneste om
”Bønnestagen” i Næsbjerg kirke
kl. 11.00 med afslutning for minikonfirmanderne i Næsbjerg. Desuden
medvirker skolekoret fra Næsbjerg
skole. Gudstjenesten er for alle.

Skærtorsdag, den 5. april
Mindegudstjeneste for nadverens
indstiftelse i Næsbjerg kirke
kl. 16.00 og i Øse kirke kl. 19.00.
Langfredag, den 6. april
Liturgiske gudstjenester med
Bibellæsninger og salmesang,
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og Øse
kirke kl. 11.00.
Påskedag, den 8. april
Festgudstjenester for Kristi
opstandelse, Øse kirke kl. 9.30
og Næsbjerg kirke kl. 11.00.
2. påskedag, den 9. april
Fælles gudstjeneste Øse kirke
kl. 9.00 ved Charlotte Locht.
Tirsdag, den 10. april
Babysalmesang kl. 10.30-11.15.

Torsdag, den 19. april
Rollespil for konfirmander.
Se omtale andetsteds i bladet.
Lørdag, den 5. maj
Telegramaflevering på FDF-gården
i Nordenskov kl. 10.00-13.00.
Søndag, den 6. maj
Konfirmation i Øse kirke.
Lørdag, den 12. maj
Telegramaflevering ved graverhuset i Næsbjerg kl. 10.00-12.00.
Søndag, den 13. maj
Konfirmation i Næsbjerg kirke.
Torsdag, den 24. maj
Kirkens fødselsdag for skolebørn i
Næsbjerg kirke kl. 8.00 og
i Øse kirke kl. 10.00.

Tirsdag, den 17. april
Babysalmesang kl. 10.30-11.15,
med afslutning på sæsonen.

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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Adventsgudstjenester
med sang ved korene
Vokalibitum og
Øse Sangkor.

Øse sogn
Dåb
Magnus Hagsten Moslund Rødgaard, den 20. november
(Karina Moslund Rødgaard og Steffan Hagsten Sørensen, 		
Vesterbæk)
Tilde Marie Bæk Eskildsen, den 27. november
(Rikke Bæk Pedersen og Frank Gubi Eskildsen, Varde)
Dødsfald og begravelser/bisættelser
Jonna Mathea Søgaard, Nordenskov, den 16. november,
begravet den 23. november
Børge Preben Nielsen, Nordenskov, den 23. november,
bisat den 30. november fra Novrup kapel

Nytårsaftensgudstjeneste i Næsbjerg
kirke

Næsbjerg sogn
Dåb
Lucas Riber Christensen, den 23. oktober
(Karina Eline Thorø Christensen og
Christian Riber Christensen, Næsbjerg)
Kathrine Krath Sørensen, den 13. november
(Vivi Krath Sørensen og Erik Havgaard Sørensen, Øse)

Hans Verner Frandsen
underholder ved
seniordag, 2011

Vielser
Stella Marie Rasmussen og Jacob Runge Jensen, Ø. Toreby,
Nykøbing F., den 11. november
Judith Hermansen, Brande, og Wouter Stijn Blondeel,
Roeselare i Belgien, den 27. december
Dødsfald og begravelser
Henrik Christensen, Næsbjerg, den 19. november, begravet den 3. december
Henning Vejrup, Horne, den 27. november, begravet den 2. december
Ruth Fromberg Hansen, Næsbjerg, den 26. december, begravet den 30. december
Casper Østergård Pedersen, Næsbjerg, den 5. januar, begravet den 12. januar
Clara-Sofie Østergård Pedersen, Næsbjerg, den 5. januar, begravet den 12. januar
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Juleafslutning med dukketeater

For børnehave og dagplejebørn i Næsbjerg

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

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

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.

Indre Mission
Formand:
Søren Arnbjerg, tlf. 75 29 81 52

Kirkebil
Der kører gratis kirkebil til alle gudstjenester i begge kirker. Bestilles hos:

Redaktion
Finn Bech-Petersen (ansvarshavende),
Thomas Nørgaard Thomsen og Gurli
Ladefoged.
Materiale til kirkebladet kan sendes til:
finn@bech-petersen.dk

Varde Taxa, tlf. 75 22 00 55,
senest kl. 16.00 dagen før.
FDF
Kredsleder:
Viggo Iversen, tlf. 75 26 76 77
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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

KLF Kirke & Medier
Villy Lauridsen, tlf. 75 26 70 30

Deadline til næste nummer: 11. april 2012
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Gudstjenesteliste
For Øse og Næsbjerg kirker, forår 2012
Øse
14.00 ka

Næsbjerg
9.00 a

Bemærkninger
Næsbjerg: højmesse. Øse: familiegudstjeneste
med afslutning for minikonfirmander, under
medvirken af FDF.

11.03.

Fælles med Næsbjerg

9.00 MGV

3. s. i fasten.

18.03.
22.03.
24.03.

9.00 MGV
19.00 LH
9.00

Fælles med Øse
Fælles med Øse
Ingen

25.03.
01.04.

Fælles med Næsbjerg
9.30 a

11.00 a
11.00 ka

05.04.
06.04.

19.00 a
11.00

16.00 a
9.30

08.04.
09.04.
15.04.
22.04.
29.04.
04.05.
06.05.

11.00 a
Fælles med Øse
9.30 a
9.00 MGV
Fælles med Øse
9.00 CL
Ingen

13.05

9.30 a
9.00 CL
11.00 a
Fælles med Næsbjerg
9.00 MGV
Fælles med Næsbjerg
9.30
11.00
Ingen

Midfaste.
Kirkeligt forårsmøde med præstegårdsaften.
Morgensang med ”indvielse” af
minikonfirmander fra Næsbjerg sogn.
Mariæ bebudelses dag.
Palmesøndag. Øse: højmesse
med guldkonfirmation. Næsbjerg:
familiegudstjeneste med afslutning for
minikonfirmander, under medvirken af
Næsbjerg skolekor.
Skærtorsdag.
Langfredag. Gudstjenester med vekslende
Bibellæsninger og salmesang.
Påskedag.
2. påskedag.
1. s. e. påske.
2. s. e. påske.
3. s. e. påske.
Bededag.
Konfirmation.

17.05.
20.05.
27.05.
28.05.

11.00 a
Fælles med Næsbjerg
11.00 a
Fælles med Næsbjerg

9.30
11.00
Fælles med Øse
11.00 a
9.30 a
11.00 a

Signaturer: MGV = Marie G. Vestergaard.
LH = Lise Hindsholm.
CL = Charlotte Locht.
a = altergang.
ka = kontinuerlig altergang.

Konfirmation.
Kristi himmelfarts dag.
6. s. e. påske.
Pinsedag.
2. pinsedag.

Solhøj

Der er gudstjeneste på Solhøj den 11. april
kl. 15.00. Pianist og kirkesanger medvirker.
Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord,
som koster 10 kr. Alle er meget velkomne.

Tryk: PE Offset, Varde

Dato
04.03.

