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Konfirmandindskrivning

Konfirmandbønner årgang 2012

Konfirmanderne indleder deres
forberedelse i den sidste uge i
august. Den første gang i forberedelsen bruges på at tilrettelægge
og øve sig på søndagens gudstjeneste. Der afholdes nemlig gudstjeneste med efterfølgende indskrivning
til konfirmation søndag den 2. september, i Øse kirke kl. 10.30 og i
Næsbjerg kirke kl. 14.00. Alle konfirmanderne medvirker ved gudstjenesterne, som naturligvis er for
alle og ikke kun for konfirmandfamilierne. Mellem gudstjeneste
og indskrivning er der en forfriskning til alle i våbenhuset.

Jeg har spurgt konfirmanderne årgang 2012, om jeg måtte bringe nogle
af de bønner, som de skrev til konfirmationsgudstjenesten, i dette kirkeblad, og de sagde heldigvis ja. Nogle steder markerer …, at bønnen
ikke bringes i sin helhed. Af hensyn til læsevenligheden har jeg sat et
par kommaer eller 10 og indsat en forklarende parentes. Ellers er det
frisk fra fad. Derfor – rigtig god fornøjelse med læsningen af de flotte
og smukke bønner.
Marianne Lesner

Jeg glæder mig meget til at modtage et nyt hold konfirmander.
Konfirmandforberedelsen er en af
de store glæder ved præstearbejdet
– det er det i hvert fald her hos os,
hvor vi plejer at have så dygtige
og motiverede konfirmander, der
tager deres arbejde, ikke mindst
deres medvirken ved gudstjenesterne, meget alvorligt.
Velkommen til en ny årgang, to
nye kuld, to nye hold konfirmander
og alle jeres forældre!
Marianne Lesner

Parkering i Øse
På konfirmationssøndagen og i et
par tilfælde ved begravelser har der
været gevaldige problemer med bilers parkering ved Øse kirke. Det
har blandt andet bevirket, at bus
198 ikke har kunnet komme igennem Øse, og at private områder
er blevet brugt til parkering.
Vi har ikke umiddelbart en løsning
på problemet, men jeg vil her gerne
henstille til, at man tænker sig godt
om, når man parkerer sin bil.
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Desuden vil jeg gerne opfordre lokalkendte til, på dage med trængsel,
at køre om på Tranbjergvej og parkere ved graverhuset. Det kunne
måske være en god aflastning af
området foran kirken.
Finn Bech-Petersen

Kære Gud!
Jeg takker for livet. Jeg ber for,
at verden bliver et bedre sted.
Og jeg takker for min familie og
venner, at vi har et godt liv. Jeg
ber for, at der ikke er nogen (af
min familie/venner), der bliver
syge. Jeg ber for, at fattigdommen
bliver mindre. Jeg ber for min
fremtid, og naturen, jeg ber for,
at krig ikke er mere i verden. Jeg
ber for dronningen og kirken, at
de ikke falder sammen. Jeg håber,
konfirmationsdagen bliver god.
(Dreng, Næsbjerg)
Kære Gud!
Jeg er glad for, at vi har en
dronning, som er stærk, og vi
har en kirke, som jeg kan gå
ind i. Tænk på, hvor godt jeg
har det, (tænk) både på min
familie og mine venner, de syge,
og dem, der har det svært med
sult og tørst, oversvømmelser,
tørke eller krig. Jeg er glad for,
at jeg bor i et frit land, hvor man
må sige og gøre, som man vil.

Rejse, som man har lyst til.
Jeg takker for, at min familie og
mine venner har det godt, og jeg
selv har det godt. At vi får mad
og drikke. Jeg beder om, at hele
min familie har det godt….
(Pige, Næsbjerg)
Kære Gud!
Jeg takker dig af mit hjerte for
det liv, du har givet til mig og
min familie. Jeg beder om, at
mine venner får et godt liv, og
at jeg bliver professionel fodboldspiller. Jeg beder dig om,
at jeg får en god konfirmation,
og mine forældre og søskende
får et godt liv. Jeg beder for de
syge, og beder om, at vores verden bliver ren, og beder for dronningen og hendes familie. Jeg
beder for dem, der rejser ud og
kæmper for vores land. Jeg takker dronningen for et godt land
og beder for et dejligt Danmark.
Gud bevare Danmark.
(Dreng, Næsbjerg)
fortsættes på næste side
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Kære Gud!
Tak for alt! For al den kærlighed
og varme, du giver. Tak, fordi
du beskytter min familie og venner, i medgang og modgang. Jeg
beder til, at alle mine nærmeste
forbliver raske og sunde, og at
de lever et langt og lykkeligt
liv. Jeg vil give en særlig tak for
mine tætte veninder, som altid
har været der for mig… Min
familie er noget af det bedste,
uden dem ved jeg ikke, hvad
jeg skulle gøre… Jeg vil også
bede til, at alle i fattige lande
får hjælp, så de kan leve et godt
og lykkeligt liv uden at sulte.
Det er ikke fair, at nogle mennesker skal have det sådan. Jeg
har lige været i Afrika, og der så
jeg, hvordan de levede. Det var
et virkeligt sørgeligt blik, der
ramte mig, stedet var fattigere,
end jeg havde troet. Men de har
noget, som vi ikke har, de har
glæden og håbet. De giver utrolig meget, selvom de ikke har

noget, de er nogle helt fantastiske mennesker.
Jeg vil gerne bede til, at alle dem,
som har det svært, både fysisk og
psykisk, at de får det bedre, og at
de får den støtte, de behøver.
Jeg vil også gerne bede til, at alle
dem, som har mistet en bekendt
eller en af deres nærmeste, at de
får alt den hjælp og omsorg, som
de behøver, så de kan komme
videre.
Jeg vil bede til, at Danmark forbliver et trygt sted at være, måske
mere trygt end det allerede er. Jeg
beder til, at al krig og ufred forsvinder i verden…
Jeg vil gerne takke Gud, fordi vi
kan samles i kirken og fejre festlige begivenheder, men at det også
er et sted, man kan komme for at
få omsorg og trøst, hvis man har
brug for det….
(Pige, Øse)

Høstgudstjeneste 2012 med koret ”Pandora”

”Ham takker alle vi med sang”
Menighedsrådene har igen i år aftalt at
holde høstgudstjeneste i fællesskab. I
år er det Næsbjergs tur til at åbne dørene. Vi fejrer derfor fælles høstgudstjeneste for både Øse og Næsbjerg sogne
i en flot og festligt pyntet Næsbjerg
kirke søndag den 16. september
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kl. 11.00, hvor der også er indsamling
af penge til Folkekirkens Nødhjælp.
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

Sådan står der i den gamle høstsalme,
som vi naturligvis skal synge sammen
til høstgudstjenesten. Ved gudstjenesten medvirker Varde-koret ”Pandora”,
så det bliver en gudstjeneste med masser af sang og forhåbentlig også med
masser af tak til livets Herre!
Vores kirkesanger, Rie Vagtborg,
synger i koret, og hun fortæller,
at kormedlemmerne glæder sig

til at optræde i Næsbjerg kirke.
Hun fortæller, at de p.t. er ca. 27
medlemmer fordelt på 4 stemmer.
Koret har eksisteret i omkring 4
år. De optræder ved julekoncerter
i kirkerne rundt omkring Varde, nu
også ved en høstgudstjeneste, samt
ved private arrangementer.
Menighedsrådene og
Marianne Lesner

Babysalmesang efterår 2012
Efterårssæsonen i babysalmesang
forløber over 8 tirsdag formiddage, den indledes 2. oktober og
slutter 27. november, og hver gang
er det kl. 9.30-10.15. Mødestedet
den første gang er konfirmandstuen ved Øse præstegård. Birgitte
Moos fra musikskolen i Varde
bliver musikpædagog på forløbet.
Musikpædagogen vil sammen med
mig sammensætte et program for
de mindste med sange og salmer,

rytme og bevægelse. 1-2 frivillige
hjælper os med alt det praktiske og
sørger for kaffe og te, så der også er
mulighed for en snak før eller efter
selve babysalmesangen.
I løbet af eftersommeren sendes
indbydelser ud til de familier, der
har fået barn i perioden 1. januar til
30. juni i år. Jeg ser frem til et forhåbentligt godt og vellykket forløb.
Marianne Lesner

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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Dåbsjubilæum
Der holdes dåbsjubilæum ved
familiegudstjenester for alle børn
og voksne søndag den 7. oktober
i Næsbjerg kirke kl. 11.00 og i
Øse kirke kl. 14.00. (NB – der er
ændringer i klokkeslæt i forhold
til det, der blev meldt ud i sidste
kirkeblad.)
Sognenes børn, som er født i 2007,
og deres forældre 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

Aflastningstjenesten
fornøjelse af at være med denne
dag, både de små og de større
børn! Man behøver altså ikke have
et barn årgang 2007 i familien for
at være med.
De små dåbsjubilarer fra 2007 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

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 4. 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
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For nylig inviterede
”Frivillighuset” i Varde til frokostmøde, så provstiets præster
kunne se huset på Storegade 25
B i Varde og mødes med nogle af
dem, der arbejder med de mange
tilbud, der er i ”Frivillighuset”
eller udgår derfra. Man kan se
mere om huset på www.frivillighuset-varde.dk.
I den forbindelse spurgte
”Aflastningstjenesten”, om vi
ville bringe et stykke i kirkebladet om deres arbejde, og det vil
vi gerne, så herunder kan læses,
hvad vi har modtaget:
Aflastningstjenesten varetager
opgaver med aflastning af pårørende til alvorligt syge og demente,
der bor hjemme. Det kan være
ugentlige besøg og tilbud om at
våge hos døende. Dertil kommer en række opgaver på hospice
og plejecentre, for eks. besøg,
værksteder, gåtur, musik og sang.
Aflastningstjenesten har også en
sorggruppe med et tilbud til den,
der har mistet.
Aflastningstjenesten er en selvstændig forening under KFUM
og KFUK i Esbjerg. Aflastningstjenesten har afdelinger i såvel
Esbjerg som Varde, og der er tilknyttet mere end 150 frivillige.
Vi varetager opgaver i Esbjerg og
Varde og så langt ud i omegnen,
som ressourcerne rækker. Vi samarbejder med og henviser til andre

grupper, der yder lignende tjenester, herunder Aflastningstjenesten
i Ølgod og Ældresagen i Nr.
Nebel og Helle. De frivillige i
Aflastningstjenesten bliver ”klædt
på ” til opgaverne ved kurser og
arrangementer, for eks. et to-dages
årligt kursus på Løgumkloster
Højskole. Læs evt. mere om
Aflastningstjenesten på
www.aflastningstjenesten.dk
Ragnhild Kallestrup, koordinator
for Aflastningstjenesten i Varde

BUSK – familiegudstjenester med rytmisk
musik
BUSK er forkortelsen for
Børn – Unge – Sogn – Kirke.
BUSK-dagen, som i år er den
28. 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
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MENIGHEDSRÅDSVALGET
NÆRMER SIG!
Skal du være det nye menighedsrådsmedlem
i Næsbjerg?
Menighedsrådsarbejdet har
mange forskellige opgaver,
der kort kan beskrives:
• at være forvaltningsmyndighed.
• at være arbejdsgiver for de ansatte
bortset fra præsten.
• at vedligeholde bygninger
og anlæg.
• at være menighedens
repræsentanter.
• at arbejde for at fremme kirkens
liv og vækst.
Er menighedsrådsarbejdet noget for
dig? Når talen rettes mod menighedsrådsarbejde, kan der være
forskellige begrundelser for ikke at
lade sig implementere i dette. Det
sædvanlige argument for ikke at gå
ind i menighedsrådsarbejdet er, at
det har man ikke tid til, det interesserer mig ikke, det drejer sig vist for
meget om tal, regnskaber, og det kan
jeg ikke finde ud af, regulativer, og
så videre. Sandheden er nok, at for
mange desværre ikke helt overvejer,
hvilke konsekvenser kirkenedlæggelser og kirkelukninger ville betyde
for et sogn.
Sammensætningen i menighedsrådet
i Næsbjerg sogn har heldigvis gennem mange år været et bredt sam-
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mensat råd, hvor der i arbejdet til
enhver tid har været mulighed for,
at megen energi er lagt i det ydre,
men hvor der også på møder har
været afsat tid til drøftelser af det
mere åndelige.
Gennem mit arbejde i menighedsrådet er det bestemt hændt, at jeg
har følt arbejdet som noget stort og
tungt, hvor ændring af kurs har virket næsten umuligt. Samtidig har
jeg også følt en glæde ved at være
med til at forsøge at sætte kurs i
stedet for at lade sig styre.
Der er stor forudsigelighed i folkekirken. Dette opleves ikke kun om
søndagen i forbindelse med gudstjenesten, men også når vi ser på
mange af de opgaver, menighedsrådet har ansvar for. Mange aktiviteter
kører år efter år og det er meget forudsigeligt, men i menighedsrådet er
det nødvendigt, som så mange andre
steder i vort samfund, en gang imellem at stoppe op og virkelig mærke
efter, hvorfor det egentlig er, at vi
gør, som vi gør.
Menighedsrådets arbejde er ikke at
stå for alle aktiviteter, kirken har i
et sogn, men menighedsrådet skal
i fællesskab lægge rammerne for
de aktiviteter, der kan sikre menig-

hedens liv og vækst. Forud for og i
budgetlægningsfasen, er det vigtigt
af få drøftet menighedsrådets mål og
visioner. Jeg ser helt klart, at målet
må være, at vi laver mest kirke for
de penge, folkekirkens medlemmer
betaler i bidrag til deres kirkesamfund.
Ofte er vi som menighedsråd i den
situation, at vi desværre ikke besidder
tilstrækkelig kompetence til, at vi kan
træffe kvalificerede beslutninger, når
der skal gennemføres større reparationer på kirkens bygninger og anlægsopgaver. Det betyder, at vi til tider
er meget afhængige af professionel
rådgivning, som kan hentes hos en
bygningskyndig eller hos provstiets
bygningssagkyndige. Bygningssager
er ofte svære og tunge sager, og det
kan bestemt sætte tålmodigheden på

prøve. Det skal ikke betvivles, at det
er arbejdet med ”de levende sten”,
der gør menighedsrådsarbejdet spændende og nærværende. Mit ønske for
Næsbjerg menighedsråd er, at der
igen ved menighedsrådsvalget i år
kan sammensættes et råd, hvor det
gode, konstruktive og positive samarbejde vil fortsætte. Et menighedsråd
skal gerne være et råd, hvor man i
fællesskab finder ud af tingene til
glæde for menigheden og i vort tilfælde for Næsbjerg kirke.
I håb om at nogen af bladets læsere
hermed har fået lyst og interesse for
det kirkelige arbejde i Næsbjerg
sogn. Der kan komme en tid, hvor
det er vigtigt, at vi står sammen om
kirken.
Jonna Bjerg
Næsbjerg menighedsråd

Menighedsrådsvalg i Øse
I Øse sogn holder vi opstillingsmøde den 4. september hvor vi selvfølgelig håber på et stort fremmøde. Og så har jeg også det forfængelige håb,
at der vil dukke nogle op, der kunne være villige til at gøre et stykke arbejde
for vores kirke,
Finn Bech-Petersen

Menighedsrådsvalg i Næsbjerg

Næsbjerg menighedsråd afholder orienteringsmøde ons. den 12. sept. kl. 19
på Næsbjerghus.Her vil der blive givet en orientering om rådets arbejde
de sidste 4 år samt om kommende spændende opgaver.Efter mødet er der
mulighed for afholdelse af et opstillingsmøde til det nye menighedsråd.
Kandidatlister udleveres hos Hans-Ole Fisker, Møllebakken 2 samt hos
Thomas N. Thomsen, Skoleparken 42.
Sidste frist for indlevering af udfyldte kandidatlister er tirs. den 2. okt.
kl. 19 til ovennævnte personer.
Valgbestyrelsen
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Der er mange små ting, som skal
tages hensyn til, når man er i en
anden kultur. Man snakker kun
med mænd, man giver KUN hånd
med højre, man viser ikke fodsåler
samt mange andre små ting. Det
var derfor dejligt, når man var inde
i lejren, hvor man kunne slappe af,
og om søndagen var der ligesom
herhjemme, gudstjeneste. Det var
rigtig dejligt at kunne gå til en
sådan dansk gudstjeneste, hvor
man kunne slippe alle bekymringer og bare tænke på noget andet.

At være soldat i Afganistan
Jeg er blevet opfordret til at
skrive en efterfølger på mine forældres indlæg i et tidligere blad,
så derfor denne artikel om det at
være udsendt soldat.
Det var en stor beslutning, som
skulle tænkes meget grundigt igennem, dels for risikoen, man tager
i et land som Afghanistan, men
sværest af alt var familien, og det,
jeg ville udsætte dém for. Det var
en meget svær beslutning, men den
dag, jeg kunne mærke på dem, at
de ville støtte mig 100 %, hvis jeg
tog valget, var jeg ikke i tvivl. Jeg
ville prøve kræfter i et af verdens
brændpunkter, Afghanistan. Sidst i
juli 2011 drog jeg mod Afghanistan
med mange sommerfugle i maven.
Min opgave dernede var i store
træk at uddanne det afghanske
politi. Vi havde mellem 10-20
checkpoints i og uden om Gereshk,

10

Helmands anden største by, hvor
vi kørte ud og snakkede med politiet, samt gik patruljer med dem,
så Afghanistans befolkning kunne
se deres tilstedeværelse i byen, således at de fik tillid til dem, så de
sammen kunne bekæmpe Taleban.
En spændende opgave, hvor man
kunne mærke og se forskellen, vi
gjorde dernede.
Det at gå rundt i et andet land med
en fuldstændig fremmed kultur end
vores, var meget surrealistisk. Når
pigerne nåede en alder af 10-13 år,
blev de mere eller mindre ”gemt”
væk, indtil de blev ældre/gamle.
De få piger/damer, der var på gaden,
var dækket fuldstændig til med klæder, så man intet kunne se af dem.
Så det var et meget mandsdomineret gadebillede, der var, når vi gik
rundt inde i byen.

Juletiden var også meget speciel.
Det, man er vant til derhjemme
med julefrokoster, hygge med
familien og alt det, som elskes
ved julen, var byttet ud med den
samme dagsrytme med patruljer og
en masse soldaterkammerater. Jeg
sansede ikke, vi var i december,
før dagen hed d. 24. december, og
det var juleaften (billedet, som ses
sammen med denne artikel, er taget
i Gereshk by, netop d. 24. december). Savnet hjem til Danmark og
familien var stort. Man ville helst
sidde ved julebordet sammen med
disse og hygge. Både juleaften og
nytårsaften var jeg i kontakt med
familien derhjemme, og jeg kunne
høre, at savnet var ligeså stort
modsatte vej. De havde det også
hårdt derhjemme med tankerne
om, at jeg var i Afghanistan. Mine
tanker rettedes igen imod bebrejdelsen af mit egoistiske valg. Jeg
udsatte ikke kun mig selv, men
også dem derhjemme for mange
tanker og spekulationer. Det var
hårdt på hver sin måde. Dog var

muligheden for at jeg kunne ringe
hjem på alle tider af døgnet, dejligt
befriende. (dette er en af de goder,
det danske forsvar leverer gratis til
sine udsendte soldater).
Når jeg sidder her i dag og ser tilbage på min udsendelse, fortryder
jeg ikke, at jeg tog valget, idet jeg
har fået utrolig mange gode/positive oplevelser med dernedefra, som
jeg kan bruge i fremtiden.
Jeg har set og forstået en helt
anden kultur, hvor krig er dagligdag, og folk lever meget primitivt
og fattigt. Det kan ikke undgås, når
man er i krig i Afghanistan, at der
opstår ting, som er knapt så sjovt
at være med til. Der er oplevelser,
som jeg nok aldrig glemmer, og
gang, på gang når jeg har set eller
oplevet ting dernede, konstaterer
jeg igen og igen, at ”hold da op”
hvor er vi heldige at bo i Danmark.
Danmark er et ubeskriveligt dejligt
land, og vi skal virkelig nyde, at vi
lever frit i et ikke-krigsbesat land.
Dagen, da der i kalenderen stod
”hjemkomst”, var en dag, jeg sent
glemmer. Da hjulene på flyet rørte
dansk jord, fik jeg kuldegysninger
som aldrig før. Først der var missionen slut. Udsendelsen på Afghanistans
mission ISAF 12 var slut.
Niclas Ryberg-Hansen
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Konfirmationsforberedelse

Konfirmanderne fra
Øse og Næsbjerg kirker

I år kom min klasse så i 7., og
endelig var det vores tur til at
blive konfirmeret, nogle af os i
Næsbjerg, andre i Rousthøje.
Kort efter vi kom i 7. klasse,
begyndte vi at gå til præst. Alle
drengene fra klassen samt AnneSofie og jeg hører til Næsbjerg,
og derfor gik vi til præst i Øse
ved Marianne. Pigerne hører til
Rousthøje, og derfor gik de der
hos Charlotte.
Hver torsdag tog vi bussen til
Øse klokken 8.07. Vi stod på ved
Næsbjerghus. Når vi var til forberedelse, lavede vi noget forskelligt,
fra gang til gang.
Studie 9

Der var selvfølgelig også forskel på, hvor spændende det var.
Marianne læste en tegneserie op
om Jesus, og vi læste også selv en
manga tegneserie om ham. Den var
ret speciel, for den skulle læses helt
omvendt, bagfra og fra højre mod
venstre.Ud over det fik vi også
nogle løse ark med opgaver, som
vi skulle besvare.
På et tidspunkt havde Marianne et
armbånd med til os hver. På det
sidder der perler i forskellige størrelser, former og farver. De har
også et navn alle sammen, f.eks.
en stor guldperle (Gudsperlen)
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Studie 9

og stilhedsperlen. Vi skulle sidde
med armbåndet i hånden og holde
ved en bestemt perle. Imens læste
Marianne så en tekst op, hvor vi
skulle forestille os en stille verden.
Vi sang selvfølgelig også salmer.
Vi dansede til dem og lavede nogle
forskellige øvelser
Et par gange var vi ved/i Næsbjerg
kirke i stedet for i konfirmandstuen. Her så vi bl.a. på gravsten
og symboler.
Den sidste gang, inden vi skulle
konfirmeres, var vi i Næsbjerg
kirke for at øve, hvordan vi skulle
gå ind, rejse os op mm. Da selve
dagen kom, var vi ret nervøse,
inden vi gik ind i kirken, men det
gik godt, og vi huskede for det
meste, hvad vi skulle. Resten af
dagen gik også godt, men hurtigt.
Det var rigtig godt at gå til præst,
da det var meget varieret og med
forskellige emner.

Liv
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Seniordag d. 2. november
Vi starter med gudstjeneste
kl. 09.30 og efter det er der først
kaffe, og så skal vi have et foredrag af tidligere skoleinspektør
Niels-Kristian Nørregaard
Emne: En landsbydegns historier.
Han vil fortælle om tiden fra at
være en rask dreng på landet og

Kirkens fødselsdag i Øse

til det, han har opnået i dag. Både
med et blik tilbage i historien og
det, han selv har oplevet i sin gerning.
Ca. kl. 12 er der middag, og fra kl. 13
er der sang og musik ved Jens Rode.
Mødeudvalget

Kirkens fødselsdag i Næsbjerg
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 11. april til den 19. juni 2012

Fra den 11. april til den 19. juni 2012

Dåb
Noah Mejlsbæk Thomsen, den 27. maj
(Lene Mejlsbæk Thomsen og Jesper Mejlsbæk Thomsen, Varde)

Dåb
Nikolaj Bertelsen, den 15. april
(Heidi Bertelsen og Alex Bager Bertelsen, Næsbjerg)

Andrea Kirk Thorstensen, den 10. juni
(Tabitha Kirk og Jacob Emig Thorstensen, Nordenskov)

August Søborg Kruse, den 26. maj
(Line Søborg Kruse og Max Søborg Thomsen, Kgs. Lyngby)

Christian Peter Lisberg, den 17. juni
(Susanne Knudsen Lisberg og Anders Peter Lisberg, Sig)

Liam Breinsborg Poulsen, den 10. juni
(Diana Breinsborg Poulsen og Dennis Breinsborg Poulsen, Næsbjerg)

Ditte Marie Bech Kristensen, den 17. juni
(Karina Reinholdt Kristensen og Klaus Bech Kristensen, Årre)

Stefan Tjeerd Wijbenga, den 17. juni
(Janke Wijbenga-Henstra og Gert Wieger Wijbenga, Næsbjerg)

Dødsfald og begravelse/bisættelse
Ejnar Clausen, Nordenskov, den 15. april, bisat den 20. april

Vielser
Dorte Skorstengaard og Allan Trynskov, Næsbjerg, den 26. maj

Karl Kristian Jensen, Varde, den 23. april, begravet den 28. april

Line Kruse Madsen og Max Søborg Thomsen, Kgs. Lyngby, den 26. maj

Vagn Nielsen, Nordenskov, den 1. maj, begravet den 5. maj
Agerbæk kirke og kirkegård
Asta Tranberg Søgaard, Tofterup, den 1. maj, begravet den 5. maj

Dødsfald og begravelse
Lilly Lilian Hansen, Næsbjerg, den 11. april, begravet den 17. april

Ejnar Kristensen, Bolhede, den 8. maj, begravet den 12. maj
Lis Bodil Christensen, Nordenskov, den 7. juni, bisat den 12. juni
Niels Hungeberg, Nordenskov, den 9. juni, bisat den 13. juni
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Sognekalenderen

Søndag, den 2. september
Konfirmandindskrivningsgudstjenester i Øse kirke kl. 10.30 og i
Næsbjerg kirke kl. 14.00.

Søndag, den 16. september
Fælles høstgudstjeneste for sognene
i Næsbjerg kirke kl. 11.00. Koret
”Pandora” fra Varde medvirker.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Tirsdag, den 2. oktober
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Søndag, den 7. oktober
Dåbsjubilæum for årgang 2007 i
Næsbjerg kirke kl. 11.00 og i Øse
kirke kl. 14.00.
Tirsdag, den 9. oktober
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Tirsdag, den 23. oktober
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Søndag, den 28. oktober
Familiegudstjenester med Crux
Band, Øse kirke kl. 14.00, Næsbjerg kirke kl. 16.00.
Tirsdag, den 30. oktober
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
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Fredag, den 2. november
Seniordag fælles for Øse og Næsbjerg sogne. Indledes med morgensang i Øse kirke kl. 9.30, derefter
kaffe, foredrag, frokost, sang og
musik i konfirmandstuen.
Søndag, den 4. 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 6. november
Skolebørn fra Næsbjerg skole til
salmesangsprojekt i sognekirken.
Næsbjerg kirke kl. 8.45-9.45.
Alle er velkomne. Babysalmesang i
konfirmandstuen kl. 9.30-10.15.
Onsdag, den 7. november
Skolebørn fra Nordenskov skole til
salmesangsprojekt i sognekirken.
Øse kirke kl. 9.00-10.00.
Alle er velkomne.
Tirsdag, den 13. november
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Tirsdag, den 20. november
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Tirsdag, den 27. november
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.

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 efter aftale.
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. eller send en mail til
Gerda Frederiksen på gf@km.dk
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.
FDF
Kredsleder:
Viggo Iversen, tlf. 75 26 76 77

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
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:
30. september 2012.
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Gudstjenesteliste
for Øse og Næsbjerg kirker
Efteråret 2012
Dato
02.09.

Øse
10.30 ka

Næsbjerg
14.00 ka

09.09.
16.09.

11.00 a
Fælles med
Næsbjerg

9.30 a
11.00 ka

23.09.
30.09.
07.10.
14.10.

9.30 a
Fælles med Øse
11.00
9.00 CL

21.10.
28.10.

11.00 a
11.00 a
14.00
Fælles med
Næsbjerg
9.00 CL
14.00 ka

02.11.

9.30

Fælles med Øse

04.11.
11.11.

11.00 ka
Fælles med
Næsbjerg
11.00 a
9.30 a

9.30 ka
9.00 CL

20. s. e. trinitatis
BUSK-gudstjenester med
Crux Band
Morgensang, der indleder
seniordagen
Alle helgen
23. s. e. trinitatis

Fælles med Øse
11.00 a

24. s. e. trinitatis
25. s. e. trinitatis

18.11.
25.11.

Fælles med Øse
16.00 ka

Bemærkninger
Konfirmandindskrivningsgudstjenester
14. s. e. trinitatis
15. s. e. trinitatis, fælles
høstgudstjeneste, hvor
koret “Pandora” medvirker, indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
16. s. e. trinitatis
17. s. e. trinitatis
Dåbsjubilæum
19. s. e. trinitatis

Signaturer: CL = Charlotte Locht. a = altergang. ka = kontinuerlig altergang.

Solhøj

Der er gudstjeneste på Solhøj tirsdag, den 23. oktober kl. 15.00. NB! Ny ugedag!
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord, som koster 10 kr.
Alle er meget velkomne.

