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Barnevognsgudstjeneste i samarbejde med babysalmesangsholdet
og musikpædagog Birgitte Moos, forår 2013

Barnevognsgudstjeneste
I samarbejde med babysalmesangsholdet
og musikpædagog Birgitte Moos

Barnevognsgudstjeneste
Hvad er det nu for en størrelse?
Det er en lidt utraditionel gudstjeneste, som er et led i forløbet af de
halvårlige babysalmesangsforløb
for Øse og Næsbjerg sogne. Der var
premiere i Næsbjerg Kirke lørdag d.
6. april, og det blev en dejlig, livsbekræftende oplevelse.
Der var 12 babyer, som med store
øjne fulgte dels musikpædagog
Birgitte Moos, når hun med klokkespil sang et lille vers til hvert enkelt
barn, dels Marianne Lesner, som
med en hånddukke i form af en engel gik rundt til børnene, alt imens
vi alle sang "Lysets engel går med

glans". Børn og forældre tog plads
i kirkens midtergang og børnene
blev vugget i de medbragte tæpper,
der blev blæst sæbebobler, mens vi
sang "Op, al den ting, som Gud har
gjort", børn, søskende og forældre
tog plads ved alteret, og der blev
Trosbekendelsen sunget, ligesom der
i kor blev bedt Fadervor.
Dette blot noget af indholdet i
gudstjenesten.
Det var første gang, denne form for
gudstjeneste blev afprøvet; men det
er forhåbentligt ikke sidste gang.
Gurli Ladefoged

Folkekirkens Nødhjælpsindsamling
Næsbjerg Sogn
Søndag den 10. marts trodsede 14
friske folk kulden og blæsten og var
klar til at samle ind. For at ingen
skulle "sulte" inden ruterne blev
indtaget, blev alle tilbudt et rundstykke og en "kop et eller andet". Så
blev ruterne delt ud, og på fornemmestes vis blev alle ruter dækket.
Bjarne sad i Graverhuset, lunt og
godt, men han kom så på "arbejde",
efterhånden som indsamlerne kom
hjem. Han talte og lagde sammen
til et resultat på knap 7 1/2 tusinde
kroner. Vi takker for alle bidragene
og håber, at beløbet kan hjælpe til,
at der er færre mennesker, der sulter.
På gensyn næste år.
Bjarne Hestbech og Hanne Skals

2

Øse Sogn
Søndag den 10. marts samlede
11 frivillige ind til Folkekirkens
Nødhjælp i Øse Sogn.
Alle var klædt godt på i det blæsende vintervejr med frost og sne.
En stor TAK både til giverne og til
indsamlerne. Der blev i alt indsamlet kr. 4.767,00.
Folkekirkens Nødhjælp hjælper
bl.a. i det vestlige Uganda i flygtningelejren Rvamwanja, som huser
32.000 flygtninge, med f.eks. såsæd
og drikkevand.
Se mere på: www.noedhjaelp.dk.
Øse Menighedsråd og FKN udvalg
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Gammeldaws gudstjeneste

Konfirmandbønner

Tiderne skifter – og det samme gør
gudstjenesterne i vores kirker.
Når man kigger hen over et års
tilbud i Øse og Næsbjerg kirker,
kan det unægteligt se noget broget ud. Dåbsjubilæum, BUSKgudstjeneste, minikonfirmandsindvielser og –afslutninger, forårsfamiliegudstjeneste, børnehave- og
dagplejegudstjenester, seniordagsandagt, høstgudstjeneste med sangkor, adventsgudstjenester med musik og kor, krybbespil, dukketeater,
barnevognsgudstjenester, salmesangsgudstjenester, musikgudstjenester og sikkert mange flere.

Vi plejer at bringe et par af konfirmandbønnerne, der blev skrevet som
forberedelse til konfirmationsgudstjenesten. Opgaven var at formulere
en bøn til Gud, som den skulle lyde
til Gud på konfirmationsdagen.
Også i år bringer vi et udvalg:

Dertil kommer, at vi også har konfirmanderne med ved rigtig mange
almindelige gudstjenester til at læse
ind- og udgangsbøn og hjælpe til
ved altergang. Dejligt og festligt er
det, og der kommer mange mennesker til de forskellige gudstjenester,
når vi ser hen over året.
Nogle kirkegængere er måske begyndt at savne gudstjenester præget
af fred og ro ---!

Derfor vil vi nu aktivt markere
i gudstjenestelisten, hvornår der
er gudstjeneste, hvor alt er som i
gamle dage. Det vil såmænd bare
sige gudstjenester, hvor alt er ”efter
bogen”, hvor kirkesangeren læser
ind- og udgangsbøn og evt. hjælper
til ved altergang. Den slags gudstjenester er der nu sandt at sige
stadig en del af i løbet af kirkeåret,
men ved de gammeldaws gudstjenester vil vi desuden kun synge af
alle de gammelkendte kernesalmer,
og derfor vil de få en særlig signatur i gudstjenestelisten.
Altså må vi give de gudstjenester
et særligt navn for at kende dem fra
de andre. Ja, hvorfor ikke? Flere
forslag er blevet vendt, og indtil
videre bliver navnet ”gammeldaws
gudstjenester”, og de markeres i
gudstjenestelisten med ”gg”. Skulle
nogen foreslå et bedre navn, er man
velkommen.
Man er selvfølgelig også altid velkommen til at komme med forslag
til salmer og til gudstjenester i
øvrigt.
Mange hilsner
Marianne Lesner

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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Kære Gud. Jeg takker dig for alle
de år, du har støttet mig, både i
gode og dårlige tider har du været
hos mig. Jeg takker dig for at holde
mig og min familie samlet. Jeg
beder for alle de syge og sørgende
mennesker og dyr i Afrika osv. Jeg
beder for, at alle de hjemløse får
hjælp, så de får et sted at bo. Jeg
beder dig om at blive ved med at
være der for mig, selv om jeg nu er
blevet ældre, jeg er stadigvæk ikke
voksen nok til at klare mig selv.
Jeg beder om, at Danmark forbliver
et trygt sted at leve i. Jeg beder for
alle mine klassekammerater. Jeg
håber, de alle får en fantastisk dag.
Kære Gud. Jeg har allerede sommerfugle i maven og glæder mig til
den store dag.
Men alligevel tænker jeg lidt, hvad
med de syge… og selvfølgelig de
fattige. De ville sikkert fryde sig
over sådan en overdådig fest. De
mange penge, jeg nok får, kunne
gøre så mange mennesker glade.
De mange gamle, syge og ensomme
mennesker, som virkelig godt kunne
bruge noget opmærksomhed…
Men jeg må også tænke positivt,
jeg er vel kun Dronning Margrethe
ÈN gang i mit liv, selvom det kunne

være dejligt at være det lidt oftere,
med de flotte kjoler og de mange
superflotte sko…
Men alligevel… så kan jeg faktisk
godt lide mit liv, som det er nu!
Jeg elsker min familie og mine
venner og nyder hvert sekund, jeg
har med dem!
Jeg takker Gud for hvert eneste
sekund, han giver mig med mine
nærmeste!
Og jeg beder Gud om at passe godt
på mig og alle andre mennesker i
fremtiden.
Kirken er det sted, hvor mange
mennesker søger hen, hvis de er
kede af det, glade, vil fejre noget
eller bare for at bede til Gud.
Jeg beder også til Gud. Jeg beder
for, at mennesker ikke er uvenner, og at krigen vil nå sin ende.
Jeg beder også for de fattige børn
i Afrika, som kæmper for deres og
deres familiers overlevelse.
Hvis jeg kunne, ville jeg stoppe krigene, hjælpe hjemløse, gøre fattige
rige og bare hjælpe alle mennesker
i hele verden, som havde brug for
det! Men jeg er jo ikke Supermand!
Kære Gud. Jeg takker dig for min
familie og for, at vi har det godt.
Jeg beder for de syge og for, at de
snart skal blive raske. Jeg kommer
her i dit hus i dag, fordi jeg tror på,
du er vor Far. Amen.
Kære Gud. Jeg vil sige dig tak for
alt, du har givet mig, og at du vil
hjælpe mig, når jeg har det svært.
Jeg vil også sige tak for alle de sø-
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de mennesker og dem, der er knap
så søde, for dem lærer man også
noget af.
Kære Gud. Tak, fordi du har givet
os noget at tro på. Jeg håber, du
holder øje og hjælper de syge og
dem, der har det svært. Jeg ville
ønske, der var mere lighed mellem
rige og fattige, jeg vil gerne bede
Gud om, at alle mennesker og dyr
får mad hver dag og har et godt liv.
Jeg håber, dronningen har det godt
og får et langt og lykkeligt liv, så
hun kan se sine børn og børnebørn
vokse op. Jeg vil takke Gud for den
fantastiske jord og alle de skabninger, han har skabt. Jeg vil bede til
Gud om, at du vil tilgive alle menneskers synder, så giv os en chance

til, for vi har mere at byde på.
Kære Gud. Tak for mit liv og alle
de dejlige mennesker, jeg er omgivet af. Og jeg vil bede dig om at
passe godt på min familie og venner. Jeg vil bede for, at det går dem
alle godt i fremtiden.
Kære Gud. Tak for denne velsignede
dag. Tak for al den glæde. Tak for
at have sat disse dejlige mennesker
på jorden. Man kan engang imellem
føle sig trist og blive vemodig. Men
du minder altid én om, at man er elsket, og at folk holder af én, på den
ene eller den anden måde.
Derfor siger jeg igen:
Tak for denne velsignede dag.
Tak for dette velsignede liv. Amen.

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
At lovsynge Gud i det fri og under åben himmel er en ganske
særlig oplevelse! Så kom og vær
med til årets friluftsgudstjeneste
i Tambours Have søndag den 25.
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
imellem sig.
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 2012
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Konfirmandindskrivning
Planlægningen af forberedelsen, der
tager sigte på konfirmation i maj
2014, er nu nogenlunde 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 dét puslespil igen i år
gået op! Det, som mangler at blive
fastlagt, er stedet for forberedelsen,
da konfirmandstuen i Øse forventeligt snart vil blive revet ned.
Det ligger fast, at konfirmanderne i Øse og Næsbjerg sogne
begynder på deres forberedelse i
uge 36 (første uge i september).
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 eftermiddag, svarende til de sidste to timer på skoleskemaet. Mens nogle har idræt på
skolen, har de øvrige konfirmationsforberedelse hos præsten.
De præcise klokkeslæt og mødested vil fremgå af den indbydelse,

som konfirmanderne får udleveret
inden sommerferien.
Den første gang i forberedelsen
bruges på at tilrettelægge den følgende søndags gudstjeneste.
Der afholdes nemlig gudstjeneste
med efterfølgende konfirmandindskrivning søndag den 8. september,
i Næsbjerg kirke bliver det kl.
10.30, og i Øse 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

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

7

Årets gang på kirkegården i Øse…
Året drejer rundt og rundt. Uret tikker hvert sekund. Rundt og rundt
- tiden går lige indtil næste år.
Januar starter med ”Vær velkommen, Herrens år”. På kirkegården
hersker der stilhed, gravstederne
er vinterpyntet, så arbejdet i denne
måned er at tjekke gravstederne,
om der skulle være sket noget, samt
fjerne visne buketter.

når vi opdager det. Såfremt man
ønsker at sætte tulipaner m.m., kan
de jo sættes i små potter på gruset,
det vil være en stor hjælp.
Kirken og det offentlige toilet gøres
hyppigt rent, og der laves blomster
til gudstjenesten, og hvad der eller må komme i løbet af måneden.
Ligesom på andre arbejdspladser
kommer der mere og mere skrivearbejde, internettet, møder m.m.
I vintermånederne beskæres buske
og træer løbende.
Er der kommet sne over Danmark,
ja, så er det på med handskerne og
de varme støvler således, at man
undgår kolde tæer.
Men sneen skal ryddes væk, og
sand spredes ud, således at der undgås faldulykker, dog ryddes der kun
på P-pladsen og hovedgangene.
Fe og Nar, den er klar, vi er nu i februar, tøndeslagning, fastelavn, gør
vi ikke så meget i på kirkegården,
men Næsbjergs og Øses personale
holder sammen et medarbejdermøde. I året 2010, da ønskede vi
på Øse en el-trillebør, og den har vi
nu, og den gør meget nytte.

Skulle det ske, at I en dag kommer
på kirkegården, og vinterpyntningen på et gravsted er blevet ødelagt
af harer eller fugle, beder vi jer bære over med os. Det sker nemlig, at
der bliver sat blomster ned i vinterpyntningen, og det er jo et lækkert
måltid for harer og fugle om vinteren. Vi forsøger at rette pyntningen,
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Ligesom i forrige måned er der de
praktiske gøremål, kontor og hvad
der ellers måtte komme i kirken.
Der tænkes nu på, hvor mange
hækplanter der skal bestilles, og
stedmoderblomster, som har sat
sine frø, hvilke farver og sorter
var de bedste fra de forrige år.
Gravstederne kontrolleres, og der
fjernes, hvad der måtte være, som

ikke skal være der, kirken og det offentlige toilet rengøres jævnligt.
Stæren vender hjem, måneden er nu
marts, som de forrige måneder er
der de praktiske gøremål, kontorarbejde, møder, kurser m.m. samt
hovedrengøring i kirken.
I år startes der tidligt op på kirkegården, da stedmoderblomsterne
gerne skal i jorden inden påsken.
Nu skiftes solen og regnen tit, mens
fuglen siger ”kvittevit”, og de af
os, som starter i april med at narre
med et smil, er med til at gøre dagen og måneden lidt lunere, nu
hvor vi, Dorte, Birgitte og jeg atter
er at finde bag kirkegårdens dige.
Vinterpyntning fjernes (er der noget,
som ej må fjernes, så vær sød at hente det), blomsterbedene gøres klar
med ny muld m.m. Gravstederne
skufles igennem, og der udskiftes
evt. planter og beskæres.
Gudstjenesterne i deres vante gang
både med dåb, korsang, og hvad der
ellers sker, er at finde i vores gode
kirkeblad, som udkommer 4 gange
årligt med informationer om mangt
og meget. Kirkens hjemmeside, ej at
forglemme, den er smart at have og
let at finde, www.oesekirke.dk.
Samtidig med, at alting gror og spirer frem, hvad mon det nu bliver,
krokus eller bær? Småfugle med
deres reder og højlydt sang blandes
med hækklipperens summen dagen
lang, ca. 4 kilometer hække skal gerne være færdig, inden feriens start.
Tænk lige her på at se, om der i årets
løb er blevet lagt en skål m.m., som

har værdi for jer, og nu ligger bag
gravstenen. Den skulle jo nødig ende
i løvsugerens gab!
Tiden, hvor konfirmanderne med
sommerfugle i maven glæder sig, for
nu er tiden til deres store dag ved at
være rundt om hjørnet, blandes med
de praktiske gøremål, kontorarbejde,
og hvad der ellers kommer til af dåb,
bryllup og begravelser.
Grønne træer, bøgen er sprunget ud,
anemonerne blomstrer, solen skinner og varmer, den lyse og skønne
maj er nu her med konfirmation, de
smukke unge konfirmander tager
os alle med storm, vi er nu så godt
som færdige, ja, færdig er så meget
sagt, for planter og jord skal også
plejes, blomsterne gødes og vandes
jævnligt, hvor vi er bestilt dertil.
Isbegonier og knoldbegonier er nu
klar til at overtage de farverige stedmoders plads.
Solen skinner mer og mer, blandes
med fest – bål, sang og dans for i
juni har vi Sankt Hans, nu dufter
det lysegrønt af græs, arbejdet på
kirkegården blandes nu med forskellige gøremål lige fra kalkning, rengøring, skuffe, rive, beskære, gøde,
brænde og bænkene som linolie har
fået, udveksle et par ord med pårørende og besøgende.
Kontorarbejde, møder med menighedsråd og præst, kursus og mangt
og meget, det hele tager vi med.
Kirkens dør er altid åben fra morgen til solnedgang:
april – oktober fra kl. 7 til 17,
oktober – april fra kl. 8 til 16.
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Både jul, påske, pinse og alle helligdage tager vi osse med.
Mange mennesker holder fri.
Vandet er til at svømme i. Blæst og
regn – solen kommer, sådan er juli,
den danske sommer.
Birgitte arbejder nu også i hjemmeplejen, ferietiden er over os.
Vi vander nu jævnligt, og ukrudt
vokser støt overalt, samtidig med
de vante gøremål, som følger måned for måned året rundt.
I august holder Birgitte og jeg ferie med høsten, og havens frugt
modnes. Svalen flygter væk fra
landet nu, og septemberhimlen er
så blå, arbejdet går sin vante gang.
Vi planlægger vinterpyntning, adventskrans og lysindkøb, medens de
faste gøremål skal ha’ sin tid.

Nu er det mørkt, når vi møder, og
mørkt, når vi atter tager hjem.
Samtidig gøres de vante gøremål.
Arbejdsdagene er nu lange, og
hjemtransporten med reflekser huskes, mens vi hjemad cykler.
Nu har året drejet, som et hjul, og
nu er det igen blevet december.
Adventstiden er over os, vi går og
glæder os og venter på julens glade
budskab. Rundt om i hjemmene
tænkes og forberedes den store
højtid og her med at få skabt lidt julestemning med risengrød, julelys,
nogle er rundt på gulvet, har mavepine, mandelgave og ønskesedler i
lange baner, hvorledes får vi julemaden til at gå op med julegudstje-
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gamle år med sin sang. Og tonerne
fra orgelpiberne lyder smukt, her
sidder Anne-Margrethe som flittigt spiller Bach, Beethoven, Johan
Gottfried Walther, Laub og mange
flere, og Marianne, vor præst, tager
med et smil det sidste ord, og efter
Amen har lydt, går vi alle ud i våbenhuset. Her står Finn og Jan fra
menighedsrådet, de tager deres sidste tørn i det gamle år og varter op
med champagneglas, der bobler, og
de gyldne dråber bydes rundt med
kransekager. Vi hilser og takker for,
hvad det gamle år gav af glæder,
sorger og meget mere. Nyder, at vores kulturarv stadig består.

Vi slutter som vanlig med kirkeklokkens klang, den ringer ud det

Flemming, Birgitte og Dorte

Til langtidsplanlægningen!

Oktober, efteråret mærker vi på vores krop, blæsten ta’r til, og visne
blade hvirvler, rundt og rundt. Vi
river dem dog alle op, hver fredag
tager vi atter kampen op. Vi starter
med at fjerne sommerblomster og
sætter fyr, hvor det nu passer bedst.
De sidste ukrudtsstrå, de nakkes
hurtigt med skuffejernets skarpe
blad. Efterårsferien er nu her og
giver frihed til Dorte, som har de
små poder så kær.
Nøgne træer, nu er november her,
og ih, hvor får vi dog kolde tæer.
Vi grandækker på gravstederne
derude, men har også mulighed
for at stå lunt og godt indenfor i
værkstedet, hvor granen lægges op
på plader og bæres ud, når regn og
slud er stoppet op...

hos Helene og Asbjørn, når vi har
tidligt julegudstjeneste holder vi juleaften med Birgittes svigerinde og
bror, så vi får det passet ind, uden
at julestressen rammer éen.
Alle borgere, både store, små, ung
og gammel, har mulighed for at
deltage i alt det, som december nu
byder på. Krybbespil, Øse sangkor
ej at forglemme, de mange smukke
julesalmer, der her lyder. Rie og
Lund, der trofast hjælper salmerne
og noderne på vej frem, de dækker
hver især de mange vagter i kirken
nu. Og lykkes det ikke, ja, så fluks
da dækkes vagten ind af Poul, vor
reserveven.

Sæt allerede nu x i kalenderen

nesten, hvad der ellers skal til, for
at få det hele til at lykkes. Hjemme
hos os på ”Abildgaarden” går det
op, hvert andet år, når der er julegudstjeneste sent holder vi juleaften

8. september:
konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 10.30
og i Øse kirke kl. 14.00.

27. oktober:
BUSK-dag med familiegudstjenester, Øse kirke kl. 14.00 og
Næsbjerg kirke kl. 16.00.

22. september:
Dåbsjubilæum i Øse kirke kl. 9.30
og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.

1. november:
Seniordag.

29. september:
Fælles høstgudstjeneste kl. 10.30
i Øse kirke, med koret ”Pandora”.

3. november:
Alle helgen.
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 9. januar til den 2. april 2013

Fra den 9. januar til den 2. april 2013

Dåb

Dåb

Sofie Jessen, den 20. januar
(Tina Jessen og Thomas Jessen, Hodde)

Malthe Tristan Toftdahl Sørensen, den 20. januar
(Marianne Hazel Toftdahl Sørensen og Bjarne Sørensen, 		
Næsbjerg)

Karla Gintberg Møller, den 20. januar
(Kristina Brink Gintberg og Christian Møller, Nordenskov)
Jonathan Kjældgaard Frederiksen, den 27. januar
(Janni Kjældgaard Frederiksen og Allan Damgaard Frederiksen, 		
Vrenderup)
Jakob Møller, den 3. marts
(Inge Kathrine Møller og Poul Erik Møller, Nordenskov)
Frida Bonde Lauridsen, den 17. marts
(Jette Thuesen og Michael Bonde Lauridsen, Sig)
Theodor Thorn, den 31. marts
(Ditte Clausen og Rasmus Thorn, Vesterbæk)

Magnus-Emil Østergård Pedersen, den 3. februar
(Charlotte Østergård Pedersen og Martin Pedersen, Skonager)
Marcus Væggerskilde Lundbek, den 24. februar
(Stinna Sofie Væggerskilde Lundbek og Mike Lundager
Oldenborg Lundbek, Varde)
Filippa Hollegaard Møller, den 31. marts
(Anita Hollegaard Møller og Lars Lage Møller, Skonager)
Dødsfald og begravelse
Allis Kirstine Lundgaard Bork, Skonager
den 23. januar, begravet den 29. januar, Thorstrup kirke og kirkegård.

Dødsfald og begravelse
Villads Thomas Tronier Pedersen, Tofterup
den 6. februar, begravet den 20. februar

Fra Folkekirkens
Nødhjælpsindsamling i
Øse Sogn den 10. marts
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Minikonfirmandafslutning
i Næsbjerg kirke, palmesøndag den 24. marts

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,
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:
15. juni 2013.
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Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
forår 2013
Dato

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

02.06.

Se Næsbjerg

9.00 BI – fælles

1. søndag efter trinitatis

09.06.

9.00 BI – fælles

Se Øse

2. s. e. trin.

16.06.

Se Næsbjerg

14.00 BI – fælles

3. s. e. trin.

23.06.

Se Næsbjerg

9.00 BI – fælles

4. s. e. trin.

30.06.

11.00 a – fælles

Se Øse

5. s. e. trin.

07.07.

9.30 a gg

11.00 a gg

6. s. e. trin.

14.07.

11.00 a – fælles

Se Øse

7. s. e. trin.

21.07.

Se Næsbjerg

11.00 a – fælles

8. s. e. trin.

28.07.

11.00 a – fælles

Se Øse

9. s. e. trin.

04.08.

11.00 a

9.30 a

10. s. e. trin.

11.08.

Se Næsbjerg

11.00 a gg

11. s. e. trin.

18.08.

9.00 – fælles gg

Se Øse

12. s. e. trin.

25.08.

TH – 14.00 ka

TH – 14.00 ka

13. s. e. trin.

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. gg = gammeldaws gudstjeneste.
BI = Birte Iversen. CL = Charlotte Locht
TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have.

Solhøj

Der er gudstjeneste på Solhøj den 25. juni og den 20. august kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord.
Alle er meget velkomne.

