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Advents- og juletid
Som altid har vi en lang række gudstjenester og arrangementer i december måned. Kig i sognekalenderen og se, hvad der bydes på, og hold øje
med annoncering i Ugeavisen. Der skulle være noget for enhver smag,
krybbespil, koncertgudstjenester, familiegudstjenester og andet godt. Vel
mødt til en forhåbentlig god adventstid, hvor vi venter på budskabet om
frelserens fødsel, der skal lyse op midt i vinterens mørke.
Marianne Lesner

Nytårsaften
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 14.00 i Øse
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

Orienteringsmøder om konfirmation
Julen 2010

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. Samtidig er det et godt tilbud om at
besøge Solhøj og være sammen med beboerne til julegudstjeneste.
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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Konfirmandfamilierne, både forældre og konfirmander, indbydes til orienteringsmøder om konfirmation 2012. 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 10. januar og for Næsbjerg sogn onsdag
den 11. januar, 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.
Marianne Lesner
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Hvordan med konfirmationsforberedelsen
fremover?
Det er endnu ikke afklaret, hvordan og hvorledes vi får forberedelsen
arrangeret fra skoleåret 2012-13. I 7. klasserne på Næsbjerg skole vil
der være børn fra både Øse sogn, Næsbjerg sogn og Rousthøje sogn, og
Charlotte Locht, som har ansvaret for forberedelsen af Rousthøjebørnene,
har også konfirmander, der går i skole i Bramming og Esbjerg. Provsten
og skoleforvaltningen melder nok snart ud, og så må vi se, hvordan vi
bedst får opgaven løst.
I hvert fald ligger konfirmationsdatoerne fast også for 2013:
Øse kirke: den 5. maj.
Næsbjerg kirke: den 12. maj.
Men derudover er der intet, der ligger fast endnu.
Marianne Lesner

Friluftsgudstjenesten i Tambours Have
søndag den 28. august 2011

Minikonfirmander
I foråret 2011 prøvede vi for første gang at gennemføre minikonfirmandforløb i Øse og Næsbjerg
sogne. Vi havde ansat en minikonfirmandlærer, og vi lærte meget af
vores første forløb.
Det blev en stor succes i Næsbjerg,
hvor børnene fra 3. klasse mødte
talstærkt op. Desværre var der kun
få tilmeldte, da det blev Øses tur, og
forløbet her blev derfor aflyst.
Efterfølgende har jeg tænkt, at man
måske alligevel bør gennemføre,
selv om kun få tilmelder sig. De
børn, der havde tilmeldt sig, blev
meget skuffede og har siden spurgt
mig, hvorfor det ikke blev til noget.
Erfaringer andre steder fra viser
også, at begynder man med kun få,
så kommer der alligevel flere til
efterhånden.
Så nu prøver vi igen – men på en
anden måde!
Det er stadigvæk børnene i 3. klasse,
der inviteres.
Ansvaret for minikonfirmandforberedelsen ligger hos sognepræsten,
og i det næste forløb vil jeg selv
stå for roret sammen med Anna
Kristensen. Vi har også mindst en
frivillig, der vil sørge for lidt at
spise og drikke og ellers hjælpe til,
hvor det er nødvendigt.
Både Anna og jeg har været på 1 uges
kursus på Teologisk Pædagogisk
Center i Løgumkloster for at blive
bedre klædt på til opgaven, og vi
fortsætter med næste modul over 3
dage i januar.

4

Vi vil som udgangspunkt ikke slå
større brød op, end vi kan bage.
Så vil vi hellere udvide med et længere forløb næste år.
Rent praktisk bliver det således for
begge hold, altså både for børnene
fra Næsbjerg og fra Øse:
Minikonfirmandundervisningen
finder sted i konfirmandstuen i Øse
præstegård.
Det er forældrene, der har ansvar for
at hente og bringe børnene.
Varigheden er to lørdage à 3 timer,
kl. 9.00-12.00.
Vi mødes i Øse kirke den første
gang til ”minikonfirmandindvielse”
sammen med forældrene, hvorefter vi fortsætter i konfirmandstuen.
Dette gælder også Næsbjerg-børnene
(af praktiske grunde).
Der er afslutning i egen sognekirke
om søndagen efter den sidste lørdag.
Børnene fra Næsbjerg sogn tilbydes
minikonfirmandundervisning 14. og
21. januar med afslutning i Næsbjerg
kirke den 22. januar kl. 11.00.
Børnene fra Øse sogn tilbydes minikonfirmandundervisning 25. februar
og 3. marts med afslutning i Øse
kirke den 4. marts kl. 14.00.
På minikonfirmandudvalgets vegne
Marianne Lesner
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Skolebørn kigger på kunst
Inden for skole-kirke-samarbejdet er der i disse år mange, fine, nye tiltag.
Et af dem er, at skolebørn arbejder med Erik Hagens´ store vægmaleri
”Esbjerg-Evangeliet”.
Næsbjerg menighedsråd yder økonomisk støtte til fagdag for Næsbjerg
skoles 5. og 6. klasse, så de kan få betalt buskørsel til Esbjerg og tilbringe
formiddagen med et studium af ”Esbjerg-Evangeliet” på UC Vest sammen med deres lærere, og jeg glæder mig meget til at få lov til at være
sammen med børnene omkring den store kunst, der spiller sammen med
Bibelens budskab.
Marianne Lesner

LOF´s højskoledag i Næsbjerg
Men stor fornøjelse har vi i menighedsråd og kirkebetjening sagt ja til en
forespørgsel fra LOF om at medvirke ved højskoledagen, som finder sted
i Næsbjerg den 16. januar, hvor deltagerne kommer på virksomhedsbesøg
i sognet. Dagen indledes med morgensang i Næsbjerg kirke kl. 10.00.
Derefter fortsættes med virksomhedsbesøget i Næsbjerg kirke. Præst og
graver og muligvis et af de valgte menighedsrådsmedlemmer vil fortælle
om Næsbjerg kirke og kirkegård. Hvis vejrforholdene er til det, vil vi
også arrangere en lille kirkegårdsvandring. Om eftermiddagen besøges en
anden virksomhed i Næsbjerg – se herom i LOF´s program.
Marianne Lesner
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åbent fængsel ”inden for murene”. Et – Nej, svarer Tine Lindhardt, og tilfængselsophold er et stort indgreb i føjer: Vi skal læse den og lade den
det enkelte menneskes liv, og dermed læse os.
også meget belastende for såvel den
indsatte som dennes familie. Kirken i
fængslet har stor betydning af mange
grunde; men måske især fordi den
ikke er en del af systemet. Ligeledes
møder de indsatte præsten med stor
velvilje og forventning, fordi præsten
som den eneste i systemet har absolut
tavshedspligt også over for systemet.

Sdr. Omme fængselskirke

Præstegårdsaftener 2012
Også i den kommende vinter er der
mulighed for at deltage i 3 præstegårdsaftener, fyldt med både
hyggelige og lærerige oplevelser.
Klokkeslættet er kl. 19.00, og stedet
er konfirmandstuen i Øse præstegård, den sidste aften indledes dog
med gudstjeneste i Øse kirke, hvorefter vi fortsætter i konfirmandstuen. Der kan købes kaffe alle
tre aftener. Omtalen af det sidste
arrangement følger i næste kirkeblad. Husk allerede nu at sætte
kryds også ved den 22. marts.
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Torsdag den 19. januar:
”Inden for murene”
Foredrag ved fængselspræst
Dorte Ørtved, Sdr. Omme

I foredraget ”Inden for murene”
vil Dorte Ørtved, fængselspræst i
Statsfængslet ved Sdr. Omme gennem de sidste 25 år, fortælle om livet
i et åbent fængsel og om, hvilken rolle
kirken og præsten spiller i fængslets
og de indsattes liv. Selv om fængslet
ikke ligger gemt bag pigtrådshegn
og tykke mure, er man også i et

At kirken og præsten har en vigtig
funktion i fængslet kommer ikke blot
frem, når der holdes gudstjeneste i
fængslets kirke, som de indsatte selv
har bygget, men naturligvis også
i de mange samtaler, som præsten
fører med den enkelte indsatte om
hans problemer. Det kommer ligeledes frem i forbindelse med de
forskellige folkelige aktiviteter, som
præsten etablerer i fængslet i lighed
med det, som finder sted uden for i
de almindelige sogne. Men først og
fremmest står kirken og præsten som
garant for, at der er andet og mere at
sige om et menneske end det, som
straffeattesten kan udsige. Der findes
en anden måde at bedømme mennesker på end den, som den borgerlige
lov kender.
Torsdag, den 23. februar:
”Hvad skal vi med Bibelen i det
21. århundrede?”
Foredrag ved sognepræst Tine Lindhardt,
Odense, tidligere generalsekretær ved
Bibelselskabet

Hvad skal vi med Bibelen i det 21.
århundrede? – Arkivere den lodret?

Tine Lindhardt

Bibelen rummer nemlig et væld af
fortællinger; den ene mere forunderlig og fantastisk end den anden.
Noget af det mest forunderlige ved
dem er måske, at selv om de er blevet til for mere end 2000 år siden,
handler de også om os og vores liv.
Gennem et foredrag med fortælling
vil Tine Lindhardt give eksempler
på, hvordan vi kan spejle os i de
bibelske personer, og ikke mindst
på, hvordan vi i deres søgen og
spørgsmål, deres glæder og sorger
- ja i deres kampe og livtag med
tilværelsen - kan finde os selv. På
den måde viser det sig, at Bibelen
og dens budskab stadig er aktuelt
og har noget at sige, også for en
dansker i det 21. århundrede.
Vi håber, dette har været med til at
skærpe appetitten på en ny sæson.
Vel mødt!
På mødeudvalgets vegne
Marianne Lesner
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Sognekalenderen

Det skal her understreges, at ALLE
er velkomne til ALLE de mange
arrangementer og gudstjenester, der
er i adventstiden. At særlige ”grupper”, f. eks. skolebørn eller børnehavebørn medvirker, afgrænser på
ingen måde, at samtlige arrangementer og gudstjenester er for alle.
Søndag, den 28. november
Første søndag i advent. Familiegudstjeneste med krybbespil
i Øse kirke kl. 9.30 ved 3.kl.
fra Nordenskov skole. Familiegudstjeneste med krybbespil i
Næsbjerg kirke kl. 11.00 ved
3. kl. fra Næsbjerg skole.
Torsdag den 1. december
Babysalmesang kl. 10.00-10.45 med
afslutning af sæsonen.
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Søndag, den 4. december
Anden søndag i advent.
Adventsgudstjeneste i form af
”De Ni Læsninger” i Næsbjerg
kirke kl. 16.00. Det rytmiske
kor ”Vokalibitum” medvirker.
Arrangeres i fællesskab med
Øse sogn.
Onsdag, den 7. december
Juleafslutning i Øse kirke kl. 9.00
for dagplejebørn og kl. 10.30 for
børnehavebørn fra Nordenskov-
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området. Vi skal se krybbespil i form
af dukketeatret ”Stjernelys i år 0”.
Torsdag, den 8. december
Familiegudstjeneste kl. 19.00 med
juleafslutning for FDF. Skolekoret
fra Nordenskov skole medvirker.
Fredag, den 9. december
Juleafslutning i Næsbjerg kirke
kl. 9.00 for dagplejebørn og kl.
10.30 for børnehavebørn fra
Næsbjerg-området. Vi skal se
krybbespil i form af dukketeatret
”Stjernelys i år 0”.
Søndag, den 11. december
Tredje søndag i advent. Adventsgudstjeneste i Øse kirke kl. 19.30,
hvor Øse Sangkor medvirker. Arrangeres i fællesskab med Næsbjerg
sogn. Efter gudstjenesten er der sammenkomst med kaffebord, fællessang
og julehistorie i konfirmandstuen.
Søndag, den 18. december
Fjerde søndag i advent. Fælles gudstjeneste for sognene i Næsbjerg kirke
kl. 9.00 ved Michael Bergerud.
Tirsdag, den 20. december
Juleafslutninger for skolebørn.
Næsbjerg kirke kl. 8.00 for mellemgruppen på Næsbjerg skole, hvor
skolekoret medvirker, Øse kirke
kl. 9.00 for hele Nordenskov skole,
hvor 3. klasse igen viser deres kryb-

bespil, og så igen i Næsbjerg kirke
kl. 10.15 for de yngste klasser på
Næsbjerg skole. Om eftermiddagen
kl. 16.30 julegudstjeneste for Øse
Efterskole, hvor efterskolens kor
medvirker.
Lørdag, den 24. december
Julegudstjeneste kl. 10.15 på Solhøj
i Nordenskov med efterfølgende lille
traktement.
Julens gudstjenester + alle andre
gudstjenester i kirkerne og på
Solhøj: se gudstjenestelisten på
bladets bagside.
Lørdag, den 31. december
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste
i Næsbjerg kirke kl. 14.00 og i Øse
kirke kl. 15.30 med efterfølgende
traktement. Se omtale andetsteds i
bladet.
Torsdag, den 5. januar
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Tirsdag, den 10. januar
Orienteringsaften for konfirmandfamilierne fra Øse sogn i konfirmandstuen kl. 19.00.
Onsdag, den 11. januar
Orienteringsaften for konfirmandfamilierne fra Næsbjerg sogn i konfirmandstuen kl. 19.00.
Lørdag, den 14. januar
Minikonfirmandforløb for børn fra
Næsbjerg sogn (3. klasse) i Øse
kirke og konfirmandstuen
kl. 9.00-12.00.

Mandag, den 16. januar
Morgensang i Næsbjerg kirke
kl. 10.00 i forbindelse med LOF´s
højskoledag i Næsbjerg.
Onsdag, den 18. januar
Esbjerg-Evangeliet besøges af
Næsbjerg skoles 5. og 6. klasse
inden for skole-kirke-samarbejdet.
Torsdag, den 19. januar
Præstegårdsaften i konfirmandstuen
kl. 19.00 med fængselspræst Dorte
Ørtved, Statsfængslet i Sdr. Omme:
”Inden for murene”. Der kan købes
kaffe. Se omtale andetsteds i bladet.
Lørdag, den 21. januar
Minikonfirmandforløb for børn fra
Næsbjerg sogn (3. klasse) i konfirmandstuen kl. 9.00-12.00.
Søndag, den 22. januar
Familiegudstjeneste i Næsbjerg kirke
kl. 11.00 med afslutning på minikonfirmandforløbet for Næsbjerg-børn.
Torsdag, den 2. februar
Stilleaften i Næsbjerg kirke
kl. 16.00-20.00.
Torsdag, den 23. februar
Præstegårdsaften i konfirmandstuen kl. 19.00 med Tine Lindhardt:
”Hvad skal vi med Bibelen i det 21.
århundrede?” Der kan købes kaffe.
Se omtale andetsteds i bladet.
Lørdag, den 25. februar
Minikonfirmandforløb for børn fra
Øse sogn (3. klasse) i Øse kirke og
konfirmandstuen kl. 9.00-12.00.
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Hjemme igen fra Honduras

Tilbage i Danmark nyder vi de
lange sommeraftener, trygheden på
gaderne og igen at være sammen
med familie og venner. Men tit glider tankerne også tilbage til vores
ophold i Honduras, som har givet os
mange oplevelser for livet.
Vi boede i hjertet af Honduras, i
hovedstaden Tegucigalpa, i bydelen
Nueva Suyapa. Nueva Suyapa er et
marginalområde i Tegucigalpa, og
det er bl.a. kendetegnet ved meget
kriminalitet, mange arbejdsløse og
mange uden uddannelse. At der var
så meget kriminalitet betød bl.a.,
at vi ikke kunne gå på gaden om
aftenen, når det var blevet mørkt
– ca. ved 18-tiden.
Ikke at kunne føle den samme frihed
dernede som hjemme i Danmark var
en af de største omvæltninger for os.
Hver morgen stod vi op til solen, der
skinnede på bjergene i baggrunden,
haner, der galede, hunde, der gøede,
og livlig aktivitet på gaderne. Vi
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var udsendt gennem organisationen
Impact og arbejdede derovre igennem Red Viva Netværket og MCM
Genesis. Red Viva er et netværk for
NGO organisationer i Honduras, og
igennem forskellige tiltag er det med
til at styrke de enkelte partnere. MCM
Genesis, der var vores nabo i Nueva
Suyapa, har forskellige projekter som
skole, tandlægeklinik, kvindegrupper
og mikrolånsprojekter.
Vores arbejdsopgaver var mange og
forskellige, og vi nød at være en del
af lokalsamfundet og give en hjælpende hånd med der, hvor de havde
brug for det.

Magnus startede en værkstedsskole
op for unge drenge i området, hvor
de 3 formiddage om ugen kom til
at lære basisting inden for smedebranchen. Projektet var gratis og
frivilligt for drengene. Der kom
ca. 11 drenge hver dag, og nogle
mødte faktisk op før tid, hvilket
man normalt ikke skal regne med i
Honduras. Derudover hjalp Magnus
med fodboldtræning 3 eftermiddage om ugen.
Et stort problem i Honduras er mangel på uddannelse. Med uddannelse
menes ikke kun spansk, matematik
mm, men også dannelse. Mange

jekt op på Genesis for børn fra
2.-5. klasse. Projektet hedder ”Leer
es Vivir” og betyder ”At læse er
at leve”. Børnene kunne i deres
lange tre måneders ferie komme
to gange om ugen på biblioteket,
der var blevet hyggeligt indrettet
med hyggekroge og alfabetet skrevet med store bogstaver på gulvet.
Projektets hovedformål var at øge
læseglæden hos børnene. Ud over
at børnene læste en masse, var der
også forskellige aktive og kreative
aktiviteter, der skulle styrke deres
læse- og skrivefærdigheder.
Alle projekterne kører i dag videre
derovre med hjælp fra nye volontører og lokale frivillige.
Tilbage i Danmark kører vores liv
nu videre. På grå og stressede dage
længes vi indimellem tilbage til
Honduras, hvor livet ofte var lidt
mere simpelt, men vi er samtidig
utrolig taknemmelige over at leve i
et land som Danmark, hvor vi har så
mange muligheder.

børn derovre vokser op i familier, hvor der ikke er meget tid og
overskud til omsorg og kærlighed.
Omkring 60 procent af indbyggerne
i Nueva Suyapa har en enlig mor
som leder af husstanden og lever
i fattigdom. I sportsprogrammet
handler det ikke kun om at blive
god til fodbold. Her lærer børnene
også om respekt, at arbejde i team,
at sætte sig et mål og arbejde for det
og andre værdier.
Marlene var også engageret i forskellige projekter. Hun var blandt
andet med til at starte et læsepro-

Glade hilsner
Marlene Pasgaard Erlang & Magnus
Baltzer Kristensen
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Sæt allerede nu X i kalenderen for 3
arrangementer i marts:
3. marts:
Minikonfirmandforløb for børn fra Øse sogn (3. klasse) i konfirmandstuen kl. 9.00-12.00.
4. marts:
Familiegudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00 med afslutning på minikonfirmandforløbet i Øse. Desuden deltager frivillige i begge sogne
samme dag i sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp.
22. marts:
Præstegårdsaften kombineret med Kirkeligt forårsmøde med gudstjeneste fælles for sognene. Der indledes med aftengudstjeneste i Øse
kirke kl. 19.00 ved provst Lise Hindsholm, Janderup, som derefter
sammen med sin ægtefælle, sognepræst Georg Græsholt, vil byde på
sang og fortælling i konfirmandstuen.

Friluftsgudstjenesten i Tambours Have
søndag den 28. august 2011

Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 24. december kl. 10.15 og
den 22. 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.

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 menighedsråd
Menighedsrådet arbejder på at
anskaffe en ny kirkeklokke. Da den
eksisterende klokke er en af landets
ældste og mest velbevarede, har
Ribe stift og den kgl. bygningsinspektør den holdning, at der ikke
må monteres automatisk ringning
på den. Da der allerede ligger et
påbud fra Arbejdstilsynet samt en
menighedsrådsbeslutning om at
stoppe med manuel ringning, er
løsningen etablering af en ekstra
klokke i tårnet, som automatikken
så monteres på. Den gamle klokke
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forbliver i tårnrummet, og det er
planen, at der ved særlige lejligheder kan festringes med begge
klokker. Menighedsrådet har derfor lyttet til forskellige lydprøver
for at finde den klokke, som efter
deres mening klinger bedst med den
gamle klokkes lyd.
Da projektet stadig er på projekteringsniveau, bliver det tidligst i
2012, der kan ringes med den nye
klokke.
Hans Ole Fisker
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra 8. juni til 11. oktober 2011

Fra 8. juni til 11. oktober 2011

Dåb
Markus Schebye Jensen, den 12. juni
(Lis Jensen og Palle Schebye, Nordenskov)
Jamie Holmen Christiansen, den 19. juni
(Pernille Holmen Frandsen og David Christiansen, Nordenskov)
Trine Annamarie Mechlenburg, den 31. juli
(Maja Wollesen og Karsten Mechlenburg, Vrenderup)
Tilde Ferslev Vendelboe, den 31. juli
(Dorthe Ferslev Vendelboe og Martin Uhd Vendelboe, Vesterbæk)
Malou Marie Kliver Klausen, den 21. august
(Tania Kliver Thomsen og Michael Smedsgaard Klausen,
Vrenderup)
Magnus Emil Steffensen, den 11. september
(Sanne Steffensen og Torben Nielsen, Nordenskov)
Leo Edward Heltborg Reading, den 25. september
(Pia Krogstrup Heltborg og Philip Reading, Bolhede)
Johanne Bach Stenbæk Jensen, den 9. oktober
(Gitte Charlotte Stenbæk Jensen og Jonas Bach Jensen,
Nordenskov)

Dåb
Malte Nørgaard Mathiasen, den 13. juni
(Pia Nørgaard Thomsen og Jes Østergård Mathiasen, Grindsted)
Mathias Eis Bruun, den 3. juli
(Berit Eis og Lars Bruun, Næsbjerg)
Mikkel Eis Bruun, den 3. juli
(Berit Eis og Lars Bruun, Næsbjerg)
Emmelie Meyer Klingenberg Edrich, den 31. juli
(Mia Nørgaard Edrich og Esben Meyer Klingenberg Christensen,
København)
Tristan Skytte Klingenberg Christensen, den 31. juli
(Kathrine Noe Skytte og Eskild Meyer Klingenberg Christensen,
København)
Tobias Erling Breer, den 31. juli
(Ariane Breer og Michael Breer, Næsbjerg)
Julius Palmelund Gundesen, den 4. september
(Birgitte Palmelund Jakobsen og Johannes Højgaard Gundesen,
Næsbjerg)
Gabriel Holmberg Opstrup, den 18. september
(Ingeline Holmberg Opstrup og Lasse Holmberg Opstrup,
Næsbjerg)
Mathilde Sophie Rimmer Larsen, den 9. oktober
(Birgitte Hemmer Larsen og Bjarke Rimmer Nielsen, Næsbjerg)
Frida Vejlgård Riddersholm Sand, den 9. oktober
(Pernille Vejlgård Sand og Jesper Riddersholm Sand, Næsbjerg)

Vielser
Tanja Bakkegaard Hansen og Lars Bæk Pedersen, Varde, den 20. august
Jannie Kruchov Sørensen og Anders Haahr, Herning, den 27. august
Lene Mejlsbæk Flugt og Jesper Thomsen, Nordenskov, den 10. september
Velsignelser
Anita Ahlquist og Lars Ahlquist, Nordenskov, den 8. oktober
Dødsfald og begravelser/bisættelser
Anna Marie Povlsen, Tofterup, den 18. juni, begravet den 22. juni
Egon Rasmus Holdt, Gravlund, den 9. juli, bisat den 16. juli
Edith Aae, Nordenskov, den 11. august, bisat den 19. august
Leon Knud Holleufer Rasmussen, Heager, den 18. august, bisat den 10. september
Anna Marthea Madsen, Nordenskov, den 26. august, begravet den 31. august
Erik Lauridsen, Tofterup, den 10. september, begravet den 15. september
Poul Erik Kristensen, Varde, den 30. september, begravet den 8. oktober
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Velsignelse
Jette Østergård Fahnøe og Jan Guldager Thomsen, Næsbjerg, den 11. juni
Dødsfald og begravelser/bisættelser
Margrethe Pouline Ibsen, Næsbjerg, den 22. juli, begravet den 29. juli
Marie Louise Nielsen, Esbjerg, den 8. august, bisat den 13. august
Rikard Pedersen, Næsbjerg, den 24. august, begravet den 30. august

17

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

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

27.11.

9.30 ka

11.00 ka

1. s. i advent. Familiegudstjenester
med krybbespil ved Nordenskov og
Næsbjerg skolers 3. klasser.

04.12.

Fælles med
Næsbjerg

16.00

2. s. i advent. De Ni Læsninger.
Vokalibitum medvirker.

07.12.

9.00
10.30

Ingen

Hverdagsgudstjenester med
juleafslutning og dukketeater for
dagplejebørn og børnehavebørn fra
Nordenskov.

08.12.

19.00 a

Ingen

Familiegudstjeneste med
juleafslutning for FDF, Nordenskov
skoles kor medvirker.

09.12.

Ingen

9.00
10.30

Hverdagsgudstjenester med
juleafslutning og dukketeater for
dagplejebørn og børnehavebørn fra
Næsbjerg.

11.12.

19.30

Fælles med Øse

3. s. i advent. Øse Sangkor medvirker.

18.12.

Fælles med
Næsbjerg

9.00 MB

4. s. i advent.

20.12.

9.00
16.30

8.00
10.15

Hverdagsgudstjenester med
juleafslutninger om morgenen for
Nordenskov og Næsbjerg skoler og
om eftermiddagen for Øse Efterskole.

24.12.

14.00

15.30

Juleaften.

25.12.

9.30 a

11.00 a

Juledag.

26.12.

9.00 CL

Fælles med Øse

2. juledag.

31.12.

15.30

14.00

Nytårsaften. Træder i stedet for
gudstjenester på nytårsdag.

08.01.

Fælles med
Næsbjerg

11.00 a

1. s. e. hellig tre konger.

14.01.

9.00

Ingen

Morgensang med ”indvielse” af

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

15.01.

11.00 a

Fælles med Øse

2. s. e. hellig tre konger.

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

16.01.

Ingen

10.00

Morgensang som indledning til LOF`s
Højskoledag med virksomhedsbesøg i
Næsbjerg kirke.

22.01.

Fælles med
Næsbjerg

11.00 a

Familiegudstjeneste med afslutning

Deadline til næste nummer: 14. januar 2012

29.01.

11.00 a

9.30 a

Sidste s. e. hellig tre konger.

05.02.

9.30 a

11.00 a

Septuagesima søndag.

12.02.

11.00 a

9.30 a

Seksagesima søndag.

19.02.

9.00 MB

Fælles med Øse

Fastelavn.

25.02.

9.00

Ingen

Morgensang med ”indvielse” af

26.02.

9.30 a

11.00 a

1. s. i fasten.

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

Dato

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

sogn.

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. MB = Michael Bergerud. CL = Charlotte Locht.
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Gudstjenestelisten ﬁndes på næstsidste side

Tryk: PE Offset, Varde

Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Vinter 2011-2012

