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Minikonfirmandforløb i Øse.

Tiderne ændrer sig –
også præstens træffetid
Der var engang, og det er såmænd
slet ikke så længe siden, at det var
nyttigt at vide, hvornår man kunne
være rimeligt sikker på, hvornår
man kunne træffe præsten hjemme,
når man skulle hente eller aflevere
blanketter, fødselsanmeldelser, navneændringer m.m., eller når man
skulle aftale en kirkelig handling.
Derfor har det hidtil heddet: træffes
bedst mellem kl. 12.00 og 13.00.
For det var nemlig det tidspunkt,
hvor jeg som regel var hjemme
mellem de forskellige arbejdsopgaver, som ligger uden for ”huset”.
Men tiderne ændrer sig.
For det første er det nu sådan,
at langt de fleste selv printer
diverse blanketter og anmeldelser fra Kirkeministeriets eller
Familiestyrelsens hjemmesider.
De, der ikke har adgang til en
computer, ringer og får printene tilsendt. Fødselsanmeldelsespligten er
afskaffet for forældre. Spørgsmål til
og bestilling af kirkelige handlinger
mailes til mig, eller man sender en
sms eller ringer op. Med andre ord:
der kommer ikke længere ret mange
uanmeldt til præstens dør.
For det andet er det også blevet
sådan, at præsten oftere og oftere
ikke er hjemme omkring middags-
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Luthers nøgle – et rollespil for konfirmander

tid. Hvor begravelser og bisættelser
førhen som regel lå kl. 14.00, er
de mest almindelige klokkeslæt
nu kl. 11.00 og kl. 13.00. Desuden
er konfirmandundervisningen til
dels flyttet fra morgentimer til lige
over middag. Dåbssamtaler og
vielsessamtaler ligger ofte fredag
fra formiddag og hen over middag. Præstens dagsprogram ser
helt anderledes ud nu, end da jeg
begyndte her i pastoratet i 1990,
og mange dage om ugen har jeg
ikke mulighed for at være hjemme
omkring middag.
Ja, tiderne har ændret sig, og det
gør nu også træffetiden. Så fremover vil det hedde: Træffes bedst
efter aftale. Ring, mail, sms – og vi
finder ud af det. Og husk, det fortsætter, som det altid har gjort: telefonen bliver taget, når der er nogen
hjemme, og er der ingen hjemme,
kan der lægges besked på telefonsvareren, og man vil blive ringet op
snarest muligt. Og naturligvis kan
man stadig komme uanmeldt. Men
vil man ikke risikere at stå ved en
lukket dør, så kontakt mig og lav
en aftale.
Med venlig hilsen
Marianne Lesner

Torsdag den 19. april var dagen
for konfirmandernes rollespil om
reformationstiden i Danmark.
Tak til de frivillige hjælpere, som
gjorde et godt stykke arbejde!

Se de mange billeder på
www.oesekirke.dk og
www.naesbjergkirke.dk.
Marianne Lesner

Konfirmandindskrivning
Planlægningen af forberedelsen, der tager sigte på konfirmation i maj 2013, er nu på plads.
Konfirmander fra 3 sogne (Øse,
Næsbjerg og Rousthøje), som vil
blive fordelt i to syvende-klasser
på Næsbjerg skole, skal konfirmeres i tre sognekirker af to præster.
Heldigvis er puslespillet gået op!
Konfirmanderne i Øse og Næsbjerg
sogne begynder på deres forberedelse i uge 35 (sidste uge i august),
og forberedelsen finder sted i konfirmandstuen i Øse præstegård.
Konfirmanderne fra Øse sogn skal
gå til forberedelse onsdag eftermiddag, svarende til de to sidste timer
på skoleskemaet.
Konfirmanderne fra Næsbjerg sogn
skal gå til forberedelse torsdag
morgen, svarende til de første to
timer på skoleskemaet.
De præcise klokkeslæt vil fremgå
af den indbydelse, som konfirmanderne får udleveret senere på foråret
sammen med oplysninger om transport til og fra konfirmandstuen.

Den første gang i forberedelsen
bruges på at tilrettelægge den følgende søndags gudstjeneste.
Der afholdes nemlig gudstjeneste
med efterfølgende konfirmandindskrivning søndag den 2. september – i Øse kirke bliver det kl.
10.30, 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 til konfirmandfamilierne om konfirmationsforberedelsens forløb og indhold, og der
er mulighed for at stille spørgsmål.
Velkommen til konfirmander og
forældre til indskrivningen – og
også til alle andre kirkegængere til
selve gudstjenesten!
Marianne Lesner
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Minikonfirmandforløb

I Øse og Næsbjerg med afsluttende
familiegudstjeneste om Bønnestagen.

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
Søndag den 26. august kl. 14.00.
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 26. 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. Vanen tro vil præsterne fordele gudstjenestens elementer imel-

lem sig. I år er det undertegnede,
der får lov til at prædike.
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

Friluftsgudstjenesten i
Tambours Have,
August 2011.
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Babysalmesang forår 2012

Hjemmesiden:

www.naesbjergkirke.dk
Hvornår har du sidst været inde
på denne side? Prøv lige næste
gang du har computeren tændt.
Der er rigtig mange gode billeder
fra de mange arrangementer der
bliver afholdt.

Ligeledes mange oplysninger om
kalenderen, aktiviteter, oplysninger om kirken og sognet osv.
Næsbjerg kirke er også på
facebook.

Til langtidsplanlægningen!
Sæt allerede nu X i kalenderen.
2. september
Konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Øse kirke kl. 10.30
og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.
4. september
Orienterende møde forud for
menighedsrådsvalg i Øse sogn,
forventeligt med opstillingsmøde,
konfirmandstuen kl. 19.00.
12. september
Orienterende møde forud for
menighedsrådsvalg i Næsbjerg
sogn, forventeligt med opstillingsmøde, Næsbjerghus kl. 19.00.

16. september
Fælles høstgudstjeneste kl. 11.00
i Næsbjerg kirke.
7. oktober
Dåbsjubilæum i Øse kirke kl. 11.00
og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.
28. oktober
BUSK-dag med familiegudstjenester, Øse kirke kl. 14.00 og
Næsbjerg kirke kl. 16.00, under
medvirken af Crux Band.
2. november
Seniordag.
Venlig hilsen
Marianne Lesner
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 11. januar til den 10. april 2012

Fra den 11. januar til den 10. april 2012

Dåb
Ralf Jensen, den 5. februar
(Anzelika Ulbika og Ole Jensen, Nordenskov)

Dåb
Noah Malthe Ebbesen, den 22. januar
(Janin Ebbesen og Lars Bilgaard Ebbesen, Årre)

Smilla Sophia Bjerggaard Clausen, den 12. februar
(Mette Bjerggaard Pedersen og Morten Clausen, København S)

Lærke Horsbøl Louis Hansen, den 29. januar
(Lise Horsbøl Hansen og Martin Louis Petersen, Næsbjerg)

Thorbjørn Hungeberg Thomsen, den 26. februar
(Pernille Hungeberg og Mads Krongaard Thomsen, Hodde)

Andrea Berner Lorenzen, den 5. februar
(Line Berner og Troels Lorenzen, Næsbjerg)

Villads Storm Bech Pedersen, den 26. februar
(Maren Storm Pedersen og Kasper Bech Pedersen, Øse)

Mathias Locht Møller-Jensen, den 26. februar
(Joan Locht og Jesper Møller-Jensen, Esbjerg)

Ida Marie Burgdorf, den 8. april
(Jensitta Kinder og Henning Burgdorf, Nordenskov)

Rosa Riber Andreasen, den 26. februar
(Anni Riber Christensen og Kasper Andreasen, Varde)

Vielse
Sonja Bonde Møjbæk og Kim Elbæk Larsen,
Nordenskov, den 25. februar

Solveig Løth Simonsen, den 11. marts
(Dorte Løth og Søren Simonsen, Sig)

Dødsfald og begravelse/bisættelse
Niels Peder Horsbøll Madsen, Esbjerg, den 23. januar,
begravet den 27. januar
Dagny Margrethe Mortensen, Allerød, den 31. januar,
begravet den 4. februar
Carsten Emil Reumert Gunvald, Nordenskov, den 1. marts,
begravet den 9. marts
Tage Mikkelsen Iversen, Nordenskov, den 4. marts, bisat den 10. marts
Niels Christian Pedersen, Nordenskov, den 8. marts, bisat den 15. marts
Karl Mejner Kristiansen, Nordenskov, den 23. marts,
begravet den 29. marts
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Josefine Rimme Bjerre, den 25. marts
(Anne-Mette Rimme og Thomas Gammelgaard Bjerre, Nordenskov)
Gry Boisen, den 25. marts
(Mona Boisen og Knud Rasmus Boisen, Næsbjerg)
Tristan Hofmann, den 8. april
(Tina Schouboe Hofmann og Peter Hofmann, Varde)
Vielse
Anja Østergaard Buhl og Peter Trane Ibsen, Fåborg, den 17. marts
Dødsfald og begravelse/bisættelse
Niels Jørgen Petersen, Næsbjerg, den 27. februar, begravet den 7. marts
Bjarne Mathiasen Bjerre, Næsbjerg, den 5. marts, begravet den 9. marts
Solvejg Andersen, Varde, den 9. marts, bisat den 14. marts
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Facebook

Kirkelig vejviser

Følg med i aktiviteter og nyheder
i kirkerne på Facebook. Søg ”Øse
og Næsbjerg kirker” og tryk ”Synes
godt om”. Derefter vil du få statusopdateringerne, som normalt kommer mindst en gang ugentligt.

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 efter aftale.

Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalg 2012

Præstesekretær
Gerda Frederiksen træffes tirsdag
kl. 9-10 på kirkekontoret.

Onsdag den 12. september.

Stil op til menighedsrådsvalget den
13. november og få en stor oplevelse og udfordring.
Vær med til at forme kirkens fremtid i Næsbjerg, hvis du mener den
har en. Fortsættelse og udvikling
kommer ikke af sig selv – hvordan

synes du din kirke skal være?
Næsbjerg menighedsråd holder
orienteringsmøde herom den 12.
september kl. 19, så sæt allerede nu
X i kalenderen.
Næsbjerg menighedsråd

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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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.

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

Indre Mission
Formand:
Søren Arnbjerg, tlf. 75 29 81 52
KLF Kirke & Medier
Villy Lauridsen, tlf. 75 26 70 30

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.

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

FDF
Kredsleder:
Viggo Iversen, tlf. 75 26 76 77

Deadline til næste nummer:
22. juni 2012.
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Gudstjenesteliste
For Øse og Næsbjerg kirker
Sommer 2012
Dato

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

03.06.

11.00 a

9.30 a

Trinitatis søndag

17.06.

11.00 a

9.30 a

2. s. e. trin.

10.06.
24.06.
01.07.
08.07.
15.07.
22.07.
29.07.
05.08.
12.08.
19.08.
26.08.
02.09.

9.30 a
Ingen

11.00 a
Ingen

11.00 a
9.30 a
Ingen

9.00 MGV
Ingen

9.00 MGV
TH

10.30 ka

11.00 a
11.00 a
Ingen

11.00 a
Ingen

11.00 a

9.00 MGV
Ingen

9.00 MGV
Ingen
TH

14.00 ka

1. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s e. trin.
5. s e. trin.
6. s e. trin.
7. s e. trin.
8. s e. trin.
9. s e. trin.

10. s e. trin.
11. s e. trin.

12. s e. trin.

Konfirmandindskrivning

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

Solhøj

Der er gudstjeneste på Solhøj den 20. juni og den 22. august kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord.
Alle er meget velkomne.

