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Marts/april/maj 2013

1. søndag i advent - krybbespil i Øse kirke

Babysalmesang
En ny sæson babysalmesang, og
det er nr. 13 i rækken, tog den 19.
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. Undertegnede
og Birgitte Moos, som er musikpædagog fra den kommunale musikskole i Varde samarbejder, og vi

får praktisk hjælp fra to frivillige.
Denne sæson er for familierne, der
har fået børn, der født i perioden
mellem 1. juli og 31. december
2012. Alle involverede fra kirkens side har set frem til endnu en
sæson babysalmesang, da det er en
stor glæde at få lov til at være med.
Marianne Lesner

Nu er tiden kommet, hvor de indbydes til at blive minikonfirmander! Jeg samarbejder med minikonfirmandlærer Anna Kristensen
om forløbet, og vi skal lege, lære,
synge, spise sammen, udfordres
og bruge kroppen – så vi får kristendommen indenbords på mange
forskellige måder.
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og konfirmandstuen. Det er torsdag
den 16. maj, tirsdag den 21. maj
og torsdag den 23. maj, hver gang
umiddelbart efter skoletid og 1½
time frem. Den store finale er familiegudstjenesten i Øse kirke søndag
den 26. maj kl. 16.00. Denne gudstjeneste er samtidig forårsgudstjeneste for FDF.
Gudstjenesteudvalget, minikonfirmandudvalget og Marianne Lesner

Besøg og hjemmealtergang

Minikonfirmander
Børnene på 3. klassetrin har allerede mange gange været aktive i
kirken, når de er kommet sammen
med deres forældre, eller når de har
været med dagplejere og børnehave
i kirke, da de var små, og som
skolebørn har de været med til den
årlige fejring af kirkens fødselsdag
og en enkelt gang været med til
Skoletjenestens salmesangsprojekt.
I december 2012 lavede de krybbespil ved gudstjenesten på 1. søndag
i advent både i Øse og i Næsbjerg
kirker.

Øse
Dernæst er det for børn i Øse sogn.
Vi begynder med minikonfirmandindvielse i Øse kirke den 14. maj
kl. 17.00, hvor børnene er inviterede sammen med deres forældre og
søskende (og andre omkring børnene, der har lyst til at være med).
Efter indvielsen til minikonfirmand
byder menighedsrådet på sandwich
i våbenhuset.
Derefter følger tre undervisningsforløb, som deles mellem kirken

Næsbjerg
Først er det for børn i Næsbjerg
sogn. Vi begynder med minikonfirmandindvielse i Næsbjerg kirke den
12. marts kl. 17.00, hvor børnene
er inviterede sammen med deres
forældre og søskende (og andre
omkring børnene, der har lyst til
at være med). Efter indvielsen til
minikonfirmand byder menighedsrådet på sandwich i våbenhuset.
Derefter følger tre undervisningsforløb, hvor vi skal være både i
kirken og i ”Midt-I” på Næsbjerg
skole. Det bliver torsdag den 14.
marts, tirsdag den 19. marts og
torsdag den 21. marts, hver gang
umiddelbart efter skoletid og 1½
time frem.
Den store finale er familiegudstjenesten i Næsbjerg kirke palmesøndag den 24. marts kl. 14.00.
fortsættes

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

Luthers nøgler - et rollespil
for konfirmander
Den 11. april er den store spilledag
for årets konfirmander, som godt
kan begynde at glæde sig til rollespillet ”Luthers nøgler” 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 omkring
600 konfirmander i alt. Det er et
stort projekt, som vi, der planlægger spillet, venter os meget af, og
det foregår ved Terp spejdercenter.

Ikke mere nu – for sløret skal ikke
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 10.
april om eftermiddagen og spilledag (hele dagen) sammen med konfirmanderne den 11. 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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Præstegårdsaften
Torsdag, den 28. februar kl. 19.00 i Øse præstegård

En volontørs fortælling om Zambia
Rikke Staun foredrager om sin tid i Zambia
som volontør med Folkekirkens Nødhjælp.
Foredraget kommer til at handle om de forskellige projekter, hun besøgte, familien, hun
boede hos, og hvordan en helt almindelig,
zambisk familie kommer igennem hverdagen.
Der vil blive vist en masse billeder fra hverdagen i Zambia. Kom og få en hyggelig aften,
få et bedre kendskab til zambisk kultur og ikke
mindst hør om dette fantastiske folkefærd.

Torsdag, den 21. marts kl. 19.00 i Øse præstegård

En fortælleaften med Frede Dalum
En lille appetitvækker fra Frede Dalum, der var sognepræst i Øse
og Næsbjerg fra 1975 til 1990:
Jeg har lovet at fortælle lidt om det, jeg vil sige noget om til fortælleaften i Øse præstegård. Der er sket en hel del, siden jeg forlod
Øse og Næsbjerg i sommeren 1990. Først skulle jeg vænne mig til
en hel anden kadence i det daglige arbejde med masser af begravelser, færre bryllupper og det faktum, at jeg ikke kendte de familier,
hvor jeg skulle hjælpe til. I foråret 1993 blev jeg bedt om at tage til
Kiseljak i Bosnien 1. gang og 5 år senere til Doboj i den nordlige
del af Bosnien. I sommeren 2000 blev jeg med kort varsel hentet til
Kosovo til en ferieafløsning, og i 2001 kom jeg sammesteds hen i et
halvt år. I tiden derefter blev jeg leder af katastrofepræsterne i Ribe
stift efter Thue, som på fornem vis havde lagt grundstenene til dette
arbejde. Det varede ved til 2008, hvor jeg blev hyret til arresten i
Esbjerg, hvor jeg kom hver onsdag i de næste 2 år til den selvvalgte
pension ultimo maj 2010. Så skulle jeg holde fri, men sådan gik det
ikke, for... Det vil jeg fortælle mere om, når vi ses igen.
Jeg glæder mig. Mange hilsener, Frede Dalum
Der kan købes kaffe, 30 kr. pr. person.
Vel mødt til alle!
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Menighedsråd og sognepræst

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
4. 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 for et
beløb af 20 kr.
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
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 altså 20 kr. pr. telegramhilsen + 3 kr., hvor de 20 kr. er til
konfirmanden. De sidste 3 kr. går
til arbejdet i FDF Næsbjerg-Øse.
Venlig hilsen
FDF Næsbjerg-Øse

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

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

Efterlysning – Øse sogn
Vi har i Øse flere gode, frivillige hjælpere, og det er vi ualmindeligt
glade for og taknemmelige over. Men det sker alligevel af og til, at vi
kunne bruge nogle ekstra hænder, ofte til mindre afgrænsede opgaver.
Er du den, der kunne tænke dig at give os en hjælpende hånd en gang
imellem, så ring til Jan på tlf. 75 29 84 51 eller 23 61 06 51 eller
send ham en email på hej51@post.tele.dk
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Konfirmation 5. maj i Øse kirke
Følgende er indskrevet til konfirmation:
1. Søren Andersen,
Varde Landevej 31, Gravlund
(Dorte Breum Andersen og Morten
Sjølie Andersen)
2. Jannik Heide Borg,
Vesterbækvej 61, Sig
(Marie og Jørgen Borg)
3. Anette Jiraya Borriboon,
Sønderskovvej 9, Nordenskov
(Sunee Borriboon og Jens Ove
Andersen)
4. Sascha Andrea Christensen,
Skamstrupvej 8, Sig
(Tina og Knud Christensen)
5. Freja Henneberg Christiansen,
Varde Landevej 35, Haltrup
(Lone Christiansen og Finn
Henneberg Christensen)
6. Betina Hougaard Clausen,
Elmevej 4, Nordenskov
(Dorte Hougaard Clausen og
Kennet Clausen)
7. Elisabeth Kubel Hansen,
Rævestræde 15, Nordenskov
(Ketty Helene Kubel og Claus
Hansen)
8. Jonas Hansen,
Egevej 7, Oved
(Tina og Verner Hansen)
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18. Mie Munch Madsen,
Sønderskovvej 111, Nordenskov
(Birte og Orla Madsen)

22. Jack Truels Reenberg Sørensen,
Østerlundvej 9, Heager
(Henriette Sørensen og
Lars Knudsen)

9. Rasmus Ravn Hansen,
Heagervej 22, Nordenskov
(Jette og Per Hansen)

19. Frederik Puggaard Nielsen,
Sønderskovvej 97, Nordenskov
(Annika M. K. Nielsen
og Jan P. Nielsen)

10. Astrid Agnethe Hovedskou,
Sønderskovvej 8, Nordenskov
(Krista A. og Kim Hovedskou)

20. Trine Søgaard,
Bøgelyvej 16, Nordenskov
(Jette Søgaard og Finn Kristensen)

11. Emma Gyldenvang Jensen,
Heagervej 9, Nordenskov
(Heidi Gyldenvang og Henning
Jensen)

21. Maren Sønderby,
Øselundvej 3, Øse
(Barbara og Verner Sønderby)

12. Kristian Haahr Dalgas Jensen,
Østerlundvej 24, Heager
(Jytte Haahr Jensen og Peder
Dalgas Jensen)

Konfirmation 12. maj i Næsbjerg kirke

13. Mike Juel Jensen,
Sønderskovvej 141, Øse
(Tina Juel Andersen)

1. Mads Emil Amstrup Davidsen,
Skoleparken 39, Næsbjerg
(Helle Amstrup og John V.
Davidsen)

14. Ruben Skjøth Jepsen,
Tranbjergvej 39, Øse
(Linda og Brian Jepsen)
15. Jesper Joisten Jørgensen,
Frydendalsvej 9, Nordenskov
(Rigmor og Ole Jørgensen)
16. Stine Kirkegaard,
Egelykkevej 5, Nordenskov
(Jette og Jørgen Kirkegaard)
17. Torben Benner Lundgaard,
Bolhedevej 10, Nordenskov
(Karin og Marius Lundgaard)

23. Tue Vad Sørensen,
Kamphøjvej 1, Helle
(Bente og Kresten V. Sørensen)
24. Thomas Weber Thuesen,
Abildhedevej 1, Nordenskov
(Tina Weber Henriksen
og Michael Thuesen)

Følgende er indskrevet til konfirmation:

2. Michele Albert Jensen,
Møgelbjergvej 9, Næsbjerg
(Lone og Kim Jensen)
3. Caroline Junge,
Biltoftvej 10, Næsbjerg
(Lisbeth Friis Wollesen og Jesper
Junge )
4. Tobias Gemmer Kristensen,
Biltoftvej 1, Næsbjerg
(Susanne Gemmer og Ole
Kristensen)

5. Mikkel Rosenbæk W. Madsen,
Møllebakken 54, Næsbjerg
(Bente og Michael Madsen)
6. Mads Hess Møller,
Vestervangvej 4, Næsbjerg
(Birgitte H. og Jens Møller)
7. Frederik Hermann Nielsen,
Karlsgårdevej 58, Sig
(Jonna Hermann Nielsen og Egon
Nielsen)
8. Signe Nielsen,
Skonagervej 5, Næsbjerg
(Anne-Lise og Henning Nielsen)
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9. Simon Pedersen,
Ulvemosevej 10, Næsbjerg
(Tina Pedersen. Svend Pedersen.
Stedfar Flemming Simonsen)

14. Anders Riber Thomsen,
Næsbjerg Kirkegade 5, Næsbjerg
(Anja Riber Nielsen og Jan
Guldager Thomsen)

10. Jeppe Søren Kjærholt Schau,
Tranbjergvej 33, Biltoft
(Grete Nielsen og Brian Kjærholt
Schau)

15. Jeppe Rytoft Vork,
Hovedgaden 62C, Næsbjerg
(Lene Rytoft Jensen og Kim Vork)

11. Peter Schultz,
Agervigvej 42, Agervig
(Tina og Jens Chr. Schultz)
12. Simone Gasberg Schulz,
Varde Landevej 77, Skonager
(Helle Gasberg og Kenneth Schulz)

Nytårsgudstjenester
i Øse og Næsbjerg, hvor menighedrådene ønskede godt nytår
med servering af champagne og kransekage

16. Mathias Ølgaard,
Varde Landevej 75, Skonager
(Tina og Poul Erik Ølgaard)
17. Nikolaj Ølgaard,
Varde Landevej 75, Skonager
(Tina og Poul Erik Ølgaard)

13. Anders Rask Sørensen,
Vrenderupvej 42, Fåborg,
6818 Årre
(Grethe Bargisen og René Rask
Sørensen)

Konfirmation 2014

Øse kirke, den 4. maj.
Næsbjerg kirke, den 11. maj

Kirkens fødselsdag
Pinse er kirkens fødselsdag, så skolebørnene i de mindste klasser inviteres til kirke fredag, den 17. maj, så vi kan synge forårssalmer sammen,
høre historie, synge fødselsdagssang for kirken og forsyne os med boller
og saftevand bagefter.
Kirkens fødselsdag for skolebørn holdes fredag før pinse i Næsbjerg kirke
kl. 8.45 og i Øse kirke kl. 10.15. Alle kan deltage.
Marianne Lesner
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Sognekalenderen

Torsdag, den 28. februar
Præstegårdsaften i konfirmandstuen kl. 19.00 med Rikke Staun
(tidl. Næsbjerg), der fortæller om at
være u-landsfrivillig i Zambia.
Tirsdag, den 5. marts
Babysalmesang i
konfirmandstuen kl.9.30-10.15.
Søndag, den 10. marts
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp.
Tirsdag, den 12. marts
Babysalmesang i
konfirmandstuen kl.9.30-10.15.
Minikonfirmandindvielse i
Næsbjerg kirke kl. 17.00.
Menighedsrådsmøde i Næsbjerg kl.
19.00 i Næsbjerghus.
Onsdag, den 13. marts
Menighedsrådsmøde i Øse kl.
17.00 i konfirmandstuen.
Tirsdag, den 19. marts
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.
Torsdag, den 21. marts
Præstegårdsaften i konfirmandstuen kl. 19.00, en fortælleaften med
Frede Dalum, tidl. sognespræst i
Øse-Næsbjerg pastorat.

Søndag, den 24. marts
Palmesøndag med guldkonfirmation for konfirmandholdet årgang
1963 ved gudstjenesten i Øse kirke
kl. 11.00 og familiegudstjeneste
med afslutning for minikonfirmander i Næsbjerg kirke kl. 14.00.
Gudstjenesterne er for alle.
Skærtorsdag, den 28. marts
Mindegudstjeneste for nadverens
indstiftelse i Øse kirke kl. 16.00 og
i Næsbjerg kirke kl. 19.00.
Langfredag, den 29. marts
Liturgiske gudstjenester om Jesu
død med Bibellæsninger og salmesang, Øse kirke kl. 9.30 og
Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Påskedag, den 31. marts
Festgudstjenester for Kristi opstandelse, Næsbjerg kirke kl. 9.30 og
Øse kirke kl. 11.00.
2. påskedag, den 1. april
Fælles gudstjeneste for sognene i
Næsbjerg kirke, hvor der er
guldkonfirmation for konfirmandholdet årgang 1963.
Gudstjenesten er for alle.
Tirsdag, den 2. april
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.
Tirsdag, den 9. april
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.
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Torsdag, den 11. april
Rollespil for konfirmander ved
Terp spejdercenter.

Søndag, den 12. maj
Konfirmation i Næsbjerg kirke kl.
9.30 og 11.00.

Tirsdag, den 23. april
Babysalmesang kl. 9.30-10.15
med sæsonafslutning.
Menighedsrådsmøde i Næsbjerg kl.
17.00 i Næsbjerghus.

Tirsdag, den 14. maj
Minikonfirmandindvielse i Øse
kirke kl. 17.00.

Onsdag, den 24. april
Menighedsrådsmøde i Øse kl.
17.00 i konfirmandstuen.
Torsdag, den 25. april
Sognepræsten står for gudstjenesten på Helle Plejecenter kl. 10.30.
Ønsker nogen at køre med dertil,
kan man henvende sig til
75 27 80 30 senest dagen før.
Lørdag, den 4. maj
Telegramaflevering på FDF-gården
i Nordenskov kl. 10.00-13.00.
Søndag, den 5. maj
Konfirmation i Øse kirke
kl. 9.30 og 11.00.
Lørdag, den 11. maj
Telegramaflevering ved graverhuset i Næsbjerg kl. 10.00-12.00.

Onsdag, den 15. maj
Menighedsrådsmøde i Øse kl.
17.00 i konfirmandstuen.
Fredag, den 17. maj
Kirkens fødselsdag for skolebørn
i Næsbjerg kirke kl. 8.45 og i Øse
kirke kl. 10.15. Alle kan deltage.
Søndag, den 19. maj
Kirkens fødselsdag fejres ved pinsegudstjenesterne i Øse kirke kl.
9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Søndag, den 26. maj
Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmander i Øse
kirke kl. 16.00. FDF medvirker.
Gudstjenesten er for alle.
Salmesangsgudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 19.00

Hold dig orienteret på Facebook!
”Synes godt om” – et enkelt klik, og du vil hver uge blive holdt ajour
med aktiviteter og gudstjenester i sognene.
Det er så let, det er så nemt.
Marianne Lesner
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Ved kirkeårets start den 2. december tiltrådte
de nye menighedsråd og redaktionen har bedt
menighedsrådsmedlemmerne præsentere sig selv

Øse menighedsråd
Jane Jensen

Ny i menighedsrådet, der er ingen tvivl om, at der
er rigtig mange ting at sætte sig ind i, jeg er dog sikker på, det bliver rigtig spændende :-) Jeg flyttede til
Nordenskov i 1993 og bor på Kærgårdsvej sammen
med min mand, Kennet, og vores to børn på 14 og 15
år, siden 2006 har jeg arbejdet i montagen på HTH i
Ølgod. Jeg sidder i gudstjeneste-, møde- og bladudvalg.

Jan Jensen

Jeg er nu startet på min anden periode i Øse menighedsråd, jeg er kirkeværge og sidder i præstegårdsudvalg, jeg er valgt som frivilligkoordinator. Jeg er gift
med Else, og vi bor i Haltrup, har 3 børn, der alle er
flyttet hjemmefra. Jeg glæder mig til endnu en periode med menighedsrådet og samarbejdet deri.

Asta Vig Sørensen

Er gået på efterløn. Har 3 voksne børn. Er klar til min
anden periode i menighedsrådet og fortsat som kasserer. Jeg glæder mig til de udfordringer, der ganske
givet kommer i Øse menighedsråd omkring byggeri
og sikkert også andre spændende ting. Jeg vil gerne
være med til at udbygge det samarbejde , der allerede
er sognene, skolerne og foreningerne imellem, og
sidst, men ikke mindst, passe på vor kirke og dens liv,
da de for mig er en vigtig del af vor kulturarv.
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Finn Bech-Petersen

Jeg starter nu på min anden periode i menighedsrådet. Har boet i Øse sogn i over 38 år, er gift med
Lissy, som mange kender som skolebibliotekaren på
Nordenskov skole. Vores 5 børn er efterhånden flyttet
hjemmefra, og vi har indtil nu fået 4 børnebørn.
I årenes løb har jeg også været involveret i andre foreninger – kasserer i NUIF, kasserer i FDF, formand
for skolebestyrelsen på Næsbjerg skole. Jeg er med i
redaktionen af NØWS, og som mange har bemærket, er jeg en ivrig fotograf bl.a. til NUIF, NØWS, Owen Luft, Nordenskov.dk og selvfølgelig
også til kirkebladet.
Jeg er blevet genvalgt som formand, er redaktør af kirkebladet og prøver
på at bestyre hjemmesiden. Jeg ser meget frem til denne periode, hvor der
er udsigt til at der skal ske flere spændende ting, og jeg håber, at jeg kan
være med til at skabe et godt kirkeliv i Øse.

Niels C. Justesen

Susanne og jeg flyttede til Heager i 2006. Vi har følt
os meget velkomne i sognet og har nogle fantastiske
gode naboer. Susanne og jeg har 5 sammenbragte
børn i alderen fra 14 - 21 år. Sidst i 2012 skiftede jeg
job og startede som afdelingsleder i Nordenskov ved
Næsbjerg Foderstofforening. I forhold til Øse kirke
vil jeg forsætte arbejdet fra sidste periode med at få
skabt nogle gode rammer for de kirkelige handlinger
til gavn for alle.

Helle Førrisdahl Christensen

Mit navn er Helle Førrisdahl Christensen. Jeg er gift
med Ejnar, og vi har to drenge på hhv. 10 og 6 år. Vi
har boet i Øse Sogn siden 2002, hvor vi flyttede ind
på et nedlagt landbrug på Vesterbækvej. Min interesse
for kirken og dets arbejde har jeg med hjemmefra.
Jeg er vokset op i en familie, hvor kirken var en
naturlig det af vores liv. Jeg glæder mig til arbejdet i
menighedsrådet.
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Næsbjerg menighedsråd
Bente Sørensen

Jeg er opvokset i Biltoft og købte i 1983 hus på
Kirkegade i Næsbjerg sammen med min mand Jørgen.
Vi har 3 børn på 17, 22 og 25 år. Jeg har i mange år
spillet håndbold, og også været med som frivillig træner og leder både i NRUI og i Helle Håndbold. Nu
var tiden så kommet, hvor jeg havde lyst til at prøve
noget nyt. At stille op til menighedsrådet var en stor
beslutning. Selvom jeg er kommet i kirken og har
mange familiemedlemmer, der har været i menighedsråd, var jeg ikke helt
klar over, hvad arbejdet består i. Som nyvalgt medlem må jeg sige, det er
jeg nok stadig ikke helt. Men jeg er blevet valgt som kasserer. Det skyldes måske, at jeg i snart 30 år har arbejdet på Jysk Landbrugsrådgivnings
Regnskabskontor. Derudover er jeg med i Kirkegårdsudvalget, i udvalget
for minikonfirmander og i valgudvalget. Jeg vil i menighedsrådet gerne
være med til at arbejde for, at kirken består i vores by, som et samlingspunkt, hvor alle er velkomne, unge som gamle.

Else Marie Jørgensen

Jeg er 53 år gammel, gift med Christian, og vi har 3
sønner. Vi har boet i Næsbjerg i 18 år. Jeg er socialpædagog og arbejder i Varde kommune på et Bo-og
servicetilbud efter servicelovens § 108. Jeg er ny i
menighedsrådet og glæder mig rigtigt meget til at
kunne bidrage til arbejdet med udviklingen af vores
kirke og det menighedsliv, som knytter sig hetil, samt
være en del af dette fællesskab. Mit hverv i menighedsrådet er ud over at være menigt medlem også sekretærfunktionen
samt medlem af mødeudvalget.

Vera Bruun

Møllebakken 42, Næsbjerg. Jeg er 62 år, er gift og vi har 4 voksne børn.
Arbejder som henholdsvis landmandskone og hjemmesygeplejerske.
Valgt som stedfortræder til menighedsrådet, men deltager i møderne, dog
uden stemmeret. Medlem af mødeudvalget. Jeg har siddet i menighedsrådet for nogle år siden, så arbejdet er ikke fremmed for mig. Mit håb er, at
vi kan bevare samarbejdet mellem kirke, skole og sogn. Det er vigtigt, at
kirken er udadvendt og for alle.
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Bjarne Hestbech

Hvem jeg er, og hvorfor jeg har sagt ja til at arbejde
i menighedsrådet? – ja, det kunne godt blive en gyser
i flere afsnit: Jeg vil prøve med kort at fortælle, hvad
jeg har lavet livet igennem, fordi mine valg både fortæller om mine interesser og om hvilke påvirkninger,
der har været med til at danne min person.
Født i 1950 i Lemvig. Herefter boet i Struer,
Snejbjerg, Århus, Give, Filskov og nu siden 1999
her i Næsbjerg, hvor jeg har været lærer på skolen siden januar 1994.
Forud for lærereksamen i Århus i 1984 har jeg læst teologi på universitetet og arbejdet nogle år på hotel, foruden deltidsjob som sekretær hos
KFUM-spejderne og hos Århus KFUM samt med i Århus Ungdommens
Fællesråd. Siden har jeg været i Give og på produktionsskolen i Grindsted.
Jeg har aldrig været gift, men i 10 år var jeg ”gift med” værtshuset
Napoleon i Filskov, hvor jeg også blev formand for menighedsrådet. En
blodprop satte i 2007 en stopper for dobbeltjob og fritidsaktiviteter. Siden
har jeg fået godkendt flexjob, og fået en mere rolig hverdag.
Jeg har været suppleant til menighedsrådet her i Næsbjerg i sidste periode, og jeg redigerer kirkens hjemmeside. Således tæt på rådets arbejde
og med erfaringer andre steder fra er jeg meget bevist om rådets vigtigste
opgave, nemlig, at der skal holdes gudstjeneste på søndag.
I 2012 havde vi i Næsbjerg et gennemsnitligt deltagerantal i gudstjenester på 47. Derfor er gudstjenesten pulsen i det kirkelige liv, den er
rammen for dåb og konfirmation og en vigtig del i dåbsoplæringen.
Gudstjenestens rum, kirken, danner også ramme for andre kirkelige handlinger, og derfor er det vigtigt, at der er styr på økonomi og personaleledelse. Som formand for menighedsrådet håber jeg, at vi giver plads til det
mangfoldige liv, der rører sig i sognet.

Gurli Ladefoged

Jeg er 61 år. Jeg har boet i Næsbjerg i 39 år, og i alle
årene har jeg været lærer på Næsbjerg Skole.
Jeg er gift og har to voksne børn, en datter på 31 år
og en søn på 28 år.
I den sidste periode har jeg været i kirkebladsredaktionen, hvilket jeg har fundet meget interessant.
Egentlig var det nok for mig; men da jeg blev spurgt,
om jeg ville være suppleant til menighedsrådet i
Næsbjerg, sagde jeg ja. Jeg betragter kirken som et vigtigt led i vores
kultur, og det er et sted, jeg holder meget af at komme. Med de tiltag, der
sker omkring vores kirke, er den samtidig en spændende del af vores sogn

15

Ruth Hofmann Madsen

Jeg er blevet medlem af menighedsrådet ved Næsbjerg
kirke, fra kirkeårets begyndelse i december 2012. Jeg
vil fortælle lidt om mig selv, jeg hedder Ruth Hofmann
Madsen, jeg bor Møllebakken 30, Næsbjerg, sammen
med min mand Mads Hofmann Madsen, som netop er
gået på pension, og jeg selv har været førtidspensionist
i mange år, p.g.a. diskosprolapser, operationer og mén
fra disse (kronisk smertepatient), har jeg ikke kunnet
være på arbejdsmarkedet, siden 1994. Der var dog en periode (1998 –
2003), hvor jeg var tilkalde vikar i SFO på skolen her i Næsbjerg, hvilket
jeg var meget glad for. Det måtte jeg opgive, fordi jeg igen blev opereret i
nakken i 2003.
Vi er forældre til 3 børn, der alle har stiftet familie, men vi har den store
sorg, at vores ældste søn døde for to år siden, han døde fra sin kone og
deres tre små børn. I den forbindelse erfarede vi, hvor godt det gør, at
”hele holdet” omkring kirken, fra præst – kirkesanger – organist – gravere,
står klar, med hjælp, omsorg, imødekommenhed, og vil gøre det så fint og
godt, i sorgens stund, hvor man netop har så meget brug for det. Det er
kirken og præsten der er det faste holdepunkt, når ens tilværelse pludselig
drejer helt rundt.
Søndagsgudstjenester, dåb, konfirmationer, bryllupper, og når livet er ved
langsomt at ebbe ud, (hjemmeandagt), og i forbindelse med pludseligt dødsfald, altid ved vi, hvor vi hører hjemme. Derfor vil jeg gerne gøre et stykke
arbejde i menighedsrådet, prøve at ”betale” lidt igen.
Fra mit hjem har jeg været vant til, at man deltog i arbejdet omkring kirken
og menighedsrådet, så det er ikke fremmed for mig, jeg har ikke tidligere
involveret mig i det arbejde p.g.a. sygdom, jeg håber nu, at jeg vil være i
stand til at udføre de opgaver, der er blevet mine i rådet, og det er som: kontaktperson, næstformand, medlem af kirkegårdsudvalget og bladudvalget.
Jeg har ikke på forhånd udtænkt mig store planer med og om kirken, men
vil gerne arbejde for, at kirken og de kirkelige handlinger udvikler sig
naturligt i forhold til samfundet i øvrigt, så kirken tilpasser sig vores tid.
En udvikling, der er i gang, fra præsten og de tidligere råd.
Det er en stor ”mundfuld” for os alle 5, da vi alle er nyvalgte, plus to suppleanter, som også påtager sig nogle opgaver. Dog har Bjarne nogle erfaringer fra tidligere. Jeg er meget ydmyg over for opgaven, håber ved fælles
hjælp, at vi vil være i stand til at udføre arbejdet til alles tilfredshed. Vi har
heldigvis en meget stabil stab ansat ved kirken.
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Per Vestergaard Andersen

Jeg blev både overrasket og stolt over, at Hans Ole
Fisker spurgte mig, om jeg ville være medlem af
menighedsrådet. Jeg sagde ja til at være suppleant.
En uges tid efter blev jeg spurgt, om ikke jeg ville
træde ind i menighedsrådet som femte medlem,
så kønsfordelingen blev mere lige. 3 kvinder og 2
mænd. Det argument var vanskeligt at sige nej til. Så
nu skal tiden vise, om jeg er værdig til posten som
formand for kirkegårdsudvalget og medlem af præstegårdsudvalget.
De første par møder i menighedsrådet har givet mig et godt indtryk af,
hvor omfattende arbejdet er. Men også hvor spændende og udfordrende
det er. Jeg er døbt i Næsbjerg kirke for mange år siden og har altid været
stolt af, at vi har én af Danmarks ældste kirker. Kirkeklokken er den
6.-ældste i Danmark. Så for mig har kirken stået som et minde om dengang, kristendommen kom til Danmark. Et minde, jeg gerne vil være
med til at værne om. Hidtil har jeg brugt en del af min fritid på at sidde
i bestyrelser for forskellige foreninger. Så frivilligt arbejde er ikke noget
nyt for mig. For øvrigt har jeg de sidste 3 år været ”præst” i rollespillet
”Luthers nøgler” for konfirmander. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt
samarbejde i menighedsrådet.

Marianne Lesner
Sognepræsten er født medlem af menighedsrådene.
Derfor har jeg været medlem af begge råd siden 1990.

Salmesangsgudstjeneste
Søndag, den 26. maj byder forhåbentlig på en dejlig forårsaften, hvor vi
kan mødes til salmesangsgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 19.00. Også
for folk i Øse sogn!
Vi skal synge de dejlige forårs- og sommersalmer, og de knyttes sammen
af bibellæsninger og små refleksioner.
Marianne Lesner
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Sogneindsamling d. 10. marts 2013
Søndag, den 10 marts har Øse og Næsbjerg sogne og Folkekirkens
Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult
Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes.
Men der er stadig meget at tage fat
på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker
lider af kronisk underernæring, og
hvert 12. sekund dør et barn af sult.
Sult og fejlernæring er verdens
største sundhedsrisiko. Samtidig
forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.
Den 10. marts 2013 vil Øse og
Næsbjerg sogne og Folkekirkens
Nødhjælp gøre en fælles indsats i
kampen mod sult og sende indsamlere ud for at ringe på så mange
døre i sognene som muligt.
De frivillige indsamleres fælles
indsats er afgørende for arbejdet
med at bekæmpe sult: Sidste år
samlede 20.000 indsamlere godt
15 mio. kroner ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde.

BUSK-gudstjenester
sidste søndag i oktober i Øse og Næsbjerg

Meld dig som indsamler
Næsbjerg sogn:
Hanne Skals tlf. 20772020,
Bjarne Hestbech tlf. 75267977.
Øse sogn:
Viggo Iversen tlf. 23300029,
Jan Jensen tlf. 23610651,
Gerda Frederiksen tlf. 24828482.
Den 10. marts er der
fælles gudstjeneste
for begge sogne kl.
9.00 i Næsbjerg kirke.
I Næsbjerg sogn mødes
indsamlerne i graverhuset
ved Næsbjerg kirke kl.
10.00. I Øse sogn mødes
indsamlerne på FDF Gården,
Kærgårdsvej 32, Nordenskov
kl. 10.00.
Øse og Næsbjerg menighedsråd
og FKN udvalg

Uden mad virker hiv-medicin ikke
Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda var et svageligt og udmarvet barn. Da hun var
10 år, viste det sig, at hun var blevet smittet med hiv, da hun lå i sin mors mave. Både
Kasif og hendes mor kom i gratis behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen
kan virke, skal patienten spise godt og regelmæssigt. Kasif og hendes mor brugte
flere timer hver dag på at finde spiseligt ukrudt omkring landsbyen. Alligevel var der
aldrig mad nok. I 2011, da Kasif var 16 år, fik hendes mor to geder og en køkkenhave af Folkekirkens Nødhjælp. Samtidig fik moderen, Kasif og andre hiv-smittede i
landsbyen undervisning i, hvordan man kan leve et godt liv med hiv. I dag sikrer køkkenhaven, at de får den sunde og varierede kost, de har brug for og som styrker deres
immunforsvar. De har begge fået mere sul på kroppen, og ingen kan længere se, at de
er syge. Faktisk har Kasif fået det så godt, at hun er begyndt at drømme om fremtiden.

18

19

Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 26.9.2012 til den 8.1.2013

Fra den 26.9.2012 til den 8.1.2013

Dåb

Dåb

Rasmus Kjær Jørgensen, den 30. september
(Heidi Kjær Olesen og Jørgen Jørgensen, Nordenskov)

Gunnar Bakkan Mortensen, den 4. november
(Madeleine Bakkan Mortensen og Lasse Mortensen, Årre)

Vielse

Thea Sofie Krupa-Hansen, den 4. november
(Søs Krupa-Hansen og Thue Krupa-Hansen, Næsbjerg)

Anette Roed Philipsen og Lasse Søbye Andreasen, København,
den 20. oktober
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Ingrid Rasmussen, Nordenskov, den 12. oktober,
begravet den 19. oktober, Årre kirke og kirkegård

Mille Lærke Petersen, den 9. december
(Pia Charlotte Petersen og Jonas Petersen, Varde)
Niels Ladefoged Risager, den 9. december
(Line Ladefoged Risager og Kenneth Ladefoged Risager, Årre)

Otto Ladefoged, Nordenskov, den 2. november,
begravet den 8. november
Anna Marie Lauridsen, Varde, den 9. november,
begravet den 15. november
Vagn Kristensen, Tofterup, den 26. november,
begravet den 1. december
Anna Vestergaard, Nordenskov, den 24. december,
bisat den 29. december, Årre kirke og kirkegård
Niels Peter Madsen, Varde, den 29. december,
begravet den 4. januar
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Juleafslutning
Næsbjerg skoles juleafslutning i kirken
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Krybbespil i Øse kirke

Første søndag i advent i Øse kirke med
krybbespil af elever fra Nordenskov skole

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.

Dåbsjubilæum
i Øse
7. oktober 2012

Øse sogn

www.oesekirke.dk
Graver
Flemming Nielsen,
på kirkegården: 30 32 82 50,
tlf. privat 75 29 84 63

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
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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

Næsbjerg sogn

www.naesbjergkirke.dk
Graver
Niels Ove Andersen, på kirkegården:
23 71 74 50, tlf. privat 75 26 73 76
Organist fælles med Øse
Kirkesangere fælles med Øse
Menighedsrådsformand
Bjarne Hestbech tlf. 75 26 79 77
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),
Jane Jensen, Ruth Hofmann Madsen
og Gurli Ladefoged.
Materiale til kirkebladet kan sendes
til: finn@bech-petersen.dk
Deadline til næste nummer:
2. april 2013.
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Dato
03.03.
10.03
12.03
17.03
24.03

Øse
9.30 a
Se Næsbjerg
Ingen
11.00 a
11.00 ka

Næsbjerg
11.00 a
9.00 MB
17.00
Se Øse
14.00 ka

28.03

16.00 a

19.00 a

Bemærkninger
3. s. i fasten
Midfaste
Minikonfirmand-indvielse
Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag med guldkonfirmation i Øse kirke og
familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmander
i Næsbjerg kirke
Skærtorsdag

29.03

9.30

11.00

Langfredag

31.03

11.00 a

9.30 a

Påskedag

01.04

Se Næsbjerg

11.00 ka

2. påskedag med guldkonfirmation i Næsbjerg kirke

07.04

11.00 a

9.30 a

1. s. e. påske

14.04

9.00 BI

Se Øse

2. s. e. påske

21.04

Se Næsbjerg

9.00 MB

3. s. e. påske

26.04

11.00 a

Se Øse

Bededag

28.04

Se Næsbjerg

11.00 a

4. s. e. påske

05.05

Se Øse

Konfirmation

09.05

9.30
11.00
9.00 CL

Se Øse

Kristi himmelfarts dag

12.05

Se Næsbjerg

Konfirmation

14.05

17.00

9.30
11.00
Ingen

17.05

10.15

8.45

Kirkens fødselsdag for skolebørn

19.05

9.30 a

11.00 a

Pinsedag

20.05

Se Næsbjerg

9.00 CL

2. pinsedag

26.05

16.00 ka

19.00

02.06

Se Næsbjerg

9.00 BI

Familiegudstjeneste i Øse med afslutning for
minikonfirmander, FDF medvirker.
Salmesangsgudstjeneste i Næsbjerg
1. s. e. trin.

Solhøj

Minikonfirmand-indvielse

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

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang.
Signaturer: MB = Michael Bergerud. BI = Birte Iversen. CL = Charlotte Locht.
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