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Kirkehuset, Sønderskovvej 121 - vis a vis Øse kirke, som bl.a.
indeholder pastoratets kirkekontor.

Søndage uden gudstjenester
Fra 1. september 2013 og et år
frem har vi i Øse, Næsbjerg,
Rousthøje og Grimstrup sogne
på biskoppens opfordring søgt en
løsning på det problem, at vi har
ringe antal kirkegængere ved de
tidlige morgengudstjenester ved vikarpræst. Vi har i de fire sogne fået
biskoppens tilladelse til forsøgsvis
at aflyse de tidlige morgengudstjenester, når sognepræsten har ferie
eller friweekend. Vikarpræsten
bliver hjemme i egne kirker, og vi
henviser til gudstjenesterne dér. Vi
tror på, at kirkegangen styrkes, når

sognepræsten holder alle gudstjenester i egne kirker.
Når jeg holder fri, er der derfor
ingen gudstjeneste i pastoratet. Til
gengæld vil jeg kunne have begge
gudstjenester herhjemme også i de
weekender, hvor jeg er vikar for
Charlotte Locht.
Antallet af gudstjenester er dermed
det samme som hidtil, men alle vil
være ved egen præst.
På vegne af Øse og
Næsbjerg menighedsråd
Marianne Lesner

Konfirmationsforberedelse og indskrivning
Der er ændringer i forhold til sidste
kirkeblad – derfor bringer vi en
omtale også i dette blad.
Det ligger fast, at konfirmanderne i Øse og Næsbjerg sogne
begynder på deres forberedelse i
uge 36 (første uge i september).
Konfirmanderne fra Næsbjerg
sogn skal gå til forberedelse onsdag eftermiddag kl. 13.10-14.30.
Konfirmanderne fra Øse sogn skal
gå til forberedelse torsdag eftermiddag kl. 13.10-14.30.
Den første gang i forberedelsen
bruges på at tilrettelægge den følgende søndags gudstjeneste.
Der afholdes nemlig gudstjeneste
med efterfølgende konfirmandindskrivning søndag den 8. september,
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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

Høstgudstjeneste 2013 –
igen i år med koret ”Pandora”
”Alle gode gaver de kommer
ovenned”
Menighedsrådene har igen i år aftalt at holde høstgudstjeneste i fællesskab, og det bliver søndag den
29. september kl. 10.30. I år mødes
vi i Øse kirke, som bliver flot og
festligt pyntet. Ved høstgudstjenesten samler vi penge ind til fordel
for Folkekirkens Nødhjælp.

Vi kan glæde os til at synge de
gamle høstsalmer sammen, og
desuden kan vi igen i år fornøje os
over Varde-koret ”Pandora”, så det
bliver en gudstjeneste med masser
af sang og forhåbentlig også med
masser af tak til livets Herre!
Menighedsrådene og
Marianne Lesner

Babysalmesang efterår 2013
Efterårssæsonen i babysalmesang
begynder den 17. september og
forløber over 8 tirsdag formiddage,
hver gang er det kl. 9.30-10.15.
Det er endnu ikke endeligt fastlagt,
hvor vi mødes, men efter al sandsynlighed bliver det i kirkerne, 4
gange i Næsbjerg og 4 gange i Øse
kirke. Stedet vil blive oplyst i indbydelsen.
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.
Vi slutter med barnevognsgudstjeneste i Øse kirke søndag den 17.
november kl. 10.00.
I løbet af eftersommeren sendes
indbydelser ud til de familier, der
har fået barn i perioden 1. januar til
30. juni i år.
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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Kirkens fødselsdag i Næsbjerg
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Kirkens fødselsdag i Øse
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BUSK – familiegudstjenester
med rytmisk musik
BUSK er forkortelsen for Børn
– Unge – Sogn – Kirke. BUSKdagen, som i år er den 27. 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

Alle helgen – hvad er det?

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

Dåbsjubilæum
En god gudstjeneste for børnefamilierne – og alle, der gerne vil være
sammen med børnene i dåbsoplæringen!
Dåbsjubilæet holdes i år søndag
den 22. september i Øse kirke kl.
9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Vi sender særlig indbydelse til børn
med bopæl i sognet og med fødselsår i 2008. Gudstjenesterne er
naturligvis for alle. De små dåbs-

jubilarer fra år 2008 får en gave
fra kirken på den store dag. Det er
billede og fortælle-bogen ”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 forældrenes dåbsoplæring af børnene.
Marianne Lesner

Alle helgen – 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 3. november,
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og der afholdes gudstjeneste i Øse
kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke
kl. 11.00. Hos os har vi den skik, at
de efterladte forud får et brev med
orientering og indbydelse.
Marianne Lesner

Er alle helgen det samme som halloween? Både ja og nej.
Alle helgens dag er altid den 1. november. Det gælder både i Danmark
og ude i verden, i folkekirken og i
andre kristne kirker.
Alle helgens aften er aftenen forinden, altså aftenen den 31. oktober.
Det er denne aften, man holder
halloween-fest. Halloween-festen
er importeret til Danmark fra USA
(og den kom til Amerika fra Irland/
England).
Alle helgens søndag er den søndag,
hvor vi markerer alle helgens dag i
kirken. I folkekirken er det altid den
1. søndag i november. Det kan altså
være på skiftende dato, men altid 1.
søndag i november.
Nu skal vi prøve, om vi kan få styr
på det.
1. Vi begynder med halloweenskikke fra USA:
Halloween betyder ”hellig-aften”
og er den amerikanske udgave af
alle helgen, og det er halloweenfesten, der har bragt traditionen med
uhygge og græskar til Danmark og
mange andre steder i Europa. I USA
er der et væld af halloween-fester
for både børn og voksne, hvor det
forventes, at man møder udklædt op
til en aften med hyggelig uhygge.
Mange er klædt ud som skeletter,
vampyrer og hekse. Den skik breder

sig nu i Europa.
I USA, hvorfra vi henter inspirationen til halloween, har hver familie
mindst ét udskåret græskar foran
huset eller i vinduet.
Derudover er det skik og brug, at
børn i alle aldre går udklædte fra dør
til dør, mens de siger trick-or-treat,
når de banker på.
Lidt historie:
Den amerikanske halloween bygger
på en gammel keltisk, ikke-kristen
historie fra Irland/England, der går
helt tilbage til 800 år før Kristi fødsel. Ifølge den keltiske overtro var
natten, hvor man går fra sommer
til vinter (i vores kalender natten
mellem den 31. oktober og den 1.
november), den nat, hvor de døde
havde lettest ved at vende tilbage
til de levendes verden. Man troede,
at ånderne fra de døde steg op af
graven i denne årets sidste nat for at
bevæge sig til dødsriget. Derfor satte
man mad ud på de dødes grave for
at sikre, at de havde det godt og ikke
blev blandt de levende for at tage
bolig andre steder på jorden. Man
tændte store bål for at skræmme det
onde bort (ligesom vi kender det fra
Sankt Hans-bålene).
Det var også den nat, de gamle keltere fejrede nytår.
Da de første irere og englændere
udvandrede til Amerika, tog de deres
halloween-skik med sig.
Hvor kommer græskarret fra? Jo,
oprindeligt brugte kelterne roer til
at lave lygter af i fejringen af deres
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nytår. Lygter, som fra starten havde
de skræmmende ansigter, som de har
i dag. Meningen med de skrækindjagende lygter var nemlig at holde
de dødes spøgelser væk, så de ikke
kunne gøre skade på de levende.
Men da de første irske og engelske
immigranter kom til Amerika, måtte
de finde på noget andet, da der ikke
var roer i Amerika. Til gengæld var
der græskar, og de står i dag som
et lysende orange symbol på halloween. Det blev så til, at man i overtroen sagde, at den frygtede, store
græskarmand også ville stå op af
graven. Han var en sjæl, der havde
mistet sit hoved, og for at undgå at
han skulle snuppe ens eget, satte
man et græskar med lys ud til ham.
Nu om dage i USA:
Masser af græskar, orangefarvede
lygter og skeletter ses overalt, og
hver eneste by, skole, nabolag, har
halloweenfester. Det er i høj grad
børnenes fest.
Trick-or-treat kan bedst oversættes
som ”ballade eller slik” – og skal
selvfølgelig betyde, at hvis ikke
man giver noget slik til børnene, så
vender de tilbage og skræmmer folk
med tricks eller ballade. Præcis, som
man oprindelig var bange for, at
de døde ville komme tilbage for at
hævne sig på de levende. Men nu er
det bare for sjov det hele, for de fleste kan godt lide at gyse lidt og lege
med det uhyggelige.
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2. Så går vi videre til alle helgensfejring i Danmark i gammel kristen tid – da kirken var katolsk, og
da den blev luthersk:
I middelalderen fejrede kirken, som
dengang var katolsk, både alle helgens dag og alle sjæles dag.
Alle helgens dag den 1. november
og alle sjæles dag den 2. november.
Alle helgens dag var en mindedag
for helgenerne, og alle dem, som
gennem kirkens historie var døde for
deres tros skyld, dem, som vi kalder
martyrerne.
Alle sjæles dag var derimod en mindedag for alle døde. I den katolske
tid troede man, at alle døde – vel at
mærke dem, som ikke gik direkte til
helvede – skulle gennem skærsilden
for at blive rensede for at komme til
himlen. På alle sjæles dag gik man i
forbøn for de døde, for at Gud skulle
lede dem hurtigt gennem skærsilden.
Ved reformationen i 1500-tallet,
da vores kirke blev skilt fra katolicismen, fordi vi valgte at blive en
protestantisk, evangelisk-luthersk
kirke, kom opgøret med tanken om
en skærsild. Vi tror ikke i vores kirke
på, at man skal igennem skærsilden
for at komme til himlen. Derfor blev
alle sjæles dag afskaffet.
Alle helgens dag beholdt kirken
derimod. Det var ikke, fordi man i
den evangeliske kirke dyrkede særligt hellige mennesker, eller troede,
at nogle var mere hellige end andre
og dermed tættere på Gud end andre. Alle helgen blev beholdt ud fra
tanken om, at man altid bør mindes
dem, der døde for deres tros skyld.

3. Og til sidst er vi kommet til
alle helgens-fejring i kirken i
vores tid:
Alle helgens søndag er som sagt
den søndag, hvor alle helgens dag
markeres i folkekirkens gudstjeneste, og det er altid den første søndag
i november. Hos os er vi hverken
bange for de døde eller fejrer nytår
til alle helgen som de gamle keltere,
og vi dyrker heller ikke helgener
som katolikkerne.
Til gengæld gør vi noget andet.
Alle helgens søndag er for os en
mindedag for de døde. Dagen holdes både til minde om vore egne
døde og til minde om alle de mange
kristne, som har levet før os og
vidnet om deres kristne tro og givet
troen videre til os, der lever nu, generation for generation. De enkelte
medlemmer af kirken tænker hver
især på deres egne døde.
Alle helgen er derfor i vores tid
præget af både savn og taknemmelighed. Vi siger tak til Gud for alt
det gode, som de døde var for os,
mens de levede iblandt os.
I Øse og Næsbjerg kirker indbyder
vi de pårørende til dem, der er døde
siden sidste alle helgen, til en særlig mindegudstjeneste. Navnene på
årets døde nævnes fra prædikestolen. Mange kommer også uden at
have fået en indbydelse for at mindes dem, der er døde for flere år siden, for vi bliver jo ved med at have
brug for at mindes dem, vi engang
havde imellem os.

Der er mange unge forældre, der
gerne vil have dåb på alle helgen.
På den måde understreges det, at
der kommer nye generationer til,
selv om de gamle forsvinder. Vi ser
meget tydeligt, at livet trods død
og sorg og savn fortsætter, og at
livet er godt. Vi bliver også mindet
om, at de levende og de døde hører
sammen under samme Herre, Jesus
Kristus. I vores kirke betragter vi
alle de døbte som helgener. Ikke
som om de er bedre end alle andre.
Men helgener på den måde, at de
hører Gud til og hører sammen med
hinanden i Jesu navn.
Alle helgens farve er den hvide
farve. Hvid er i kirken festens
farve. Festfarven har vi for at blive
mindet om, at døden ikke sejrer
over et menneske, for vi tror på, at
Gud giver os opstandelsen, selv om
vi skal dø.
Alle helgens dag handler ikke kun
om død og tab, men også om glæde
og taknemmelighed. For vi mindes
alt det gode, vi havde, før vi mistede, og vi glædes over, at de døde
er hos Gud.
Mange besøger kirkegården denne
dag, og det er blevet ret almindeligt
at tænde levende lys på gravene til
alle helgen.
Og så nogle små krøller til sidst:
Reformationsdagen
Alle helgens dag er også en jubilæumsdag! Alle helgen er i den
protestantiske kirke også præget af,
at Luther ifølge traditionen den 31.
oktober 1517 slog sine teser mod
den katolske kirke op på kirkedøren
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i Wittenberg. Den 31. oktober regnes derfor som jubilæumsdagen for
reformationen. Alle helgens aften er
jo om aftenen den 31. oktober.
Trick-or-treat
Skikken med at lave "Trick-or-treat"
stammer muligvis fra den kristne
indflydelse på Halloween, nemlig
fra alle sjæles dag, hvor det var tilladt for tiggere at gå rundt til folk
og bede om "sjæle-kager", der var
en særlig almisse for denne dag.
Dette blev opmuntret af den katolske kirke for at udrydde den heden-

Oplysningsark fra konfirmandforberedelsen.
Bearbejdet materiale fra
www.kristendom.dk

Mit job på kirkekontoret
Jeg er præstesekretær i Øse og
Næsbjerg sogne for sognepræst
Marianne Lesner. Kirkekontoret
er i maj måned flyttet til
Sønderskovvej 121. Der er et dejligt stort lyst rum at arbejde i.

Præstesekretær, Gerda Frederiksen
ved sit skrivebord.
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vet i den elektroniske kirkebog
og er dermed verificeret. Før
blev registreringer ført i kirkebøger (ministerialbøger). Ved
en verificering af en person
bruges de gamle kirkebøgers
registreringer af fødselsdato,
navn, dåb m.m., dette kan f.eks.
være ved en navneændring.

ske skik med at sætte mad ud på
gravene til de afdøde.
Efterhånden som samfundet blev
mere og mere rigt, var der ikke på
samme måde brug for den slags
almisser længere, og traditionen
mistede derfor sit grundlag og sin
betydning. Men det er sjovt for
børnene.

Der er mange forskellige
arbejdsopgaver:
• Personregistrering (Den elektroniske kirkebog). Dette er en
vigtig opgave, da oplysninger
f.eks. bruges ved udstedelse af
attester. Jeg registrerer fødsel,
faderskab, navngivning, dåb/
fremstilling, konfirmation,
velsignelse, vielse, dødsfald,
begravelse, navneændring,
medlemskab og administrativt
personnummer.Ved hver registrering er der en sagsbehandlingsproces.
•

Attester udskrives fra den elektroniske kirkebog.

•

Ved udskrivning af attester
og ved de fleste registreringer
skal personen være verificeret.
Siden 2003 er registreringer la-

•

Jeg laver oversigter/lister over
de kirkelige handlinger, konfirmander, til babysalmesang, til
runde fødselsdage, til allehelgen m.m. Jeg kan lide at stille
ting op og få det til at se overskueligt ud.

•

Jeg kopierer til forskellige arrangementer og gudstjenester i
A4 og i A5 størrelse.

•

Digitalisering af anmeldelser/
blanketter er startet, og det er
planen, at det meste skal være
digitaliseret inden 2015. F.eks.
kan en navneændring sendes
som en digital anmeldelse til
Personregistrering.

Jeg vil beskrive en sagsbehandlingsproces af en registrering.
Jeg har valgt navngivning ved
barnedåb:
• Et barn skal have et fornavn og
et efternavn inden 6 måneder fra
fødslen.
• Begge forældre skal være verificerede.

Familiestyrelsen. På deres hjemmeside kan der søges i godkendte
fornavne. Man kan have flere
fornavne.
• Som mellemnavne/efternavn kan
tages moderens/faderens mellemnavne/efternavn. Man kan have
flere mellemnavne, man kan kun
have ét efternavn.
• Der udskrives blanket
• ”Fødselsoplysninger”, hvor alle
oplysninger vedr. dåben skrives.
• Alle oplysninger registreres i
Personregistrering inden dåben
og kommer i en venteposition
(Vent).
• Når dåben er godkendt, kan der
udskrives en dåbsattest fra Vent.
Dåbsoplysninger skrives i et
dåbshæfte, og der findes en børnebibel frem.
• Efter dåben bliver den endelige
registrering lavet fra Vent.
• Dette er kort et indblik i en del
af mine opgaver. Det er et spændende job, hvor der jævnligt er
nye udfordringer. Lige nu er det
anmeldelser vedr. dødsfald og
begravelser, som er ved at blive
digitaliseret.
Gerda Frederiksen,
præstesekretær

• Fornavn skal være godkendt af
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Sognekalenderen

Søndag, den 8. september
Konfirmandindskrivningsgudstjenester i Næsbjerg kirke kl. 10.30
og i Øse kirke kl. 14.00.
Søndag, den 15. september
Gammeldaws gudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse
kirke kl. 11.00.
Tirsdag, den 17. september
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.
Næsbjerg menighedsrådsmøde,
offentligt møde i Næsbjerghus kl.
17.00.

Onsdag, den 18. september
Øse menighedsrådsmøde, offentligt
møde i kirkehuset ved Øse kirke kl.
17.30.
Søndag, den 22. september
Dåbsjubilæum i Øse kirke kl. 9.30
og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Tirsdag, den 24. september
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.
Søndag, den 29. september
Fælles høstgudstjeneste for sognene i Øse kirke kl. 10.30. Koret
”Pandora” fra Varde medvirker. Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
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Tirsdag, den 1. oktober
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.
Tirsdag, den 8. oktober
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.

Søndag, den 13. oktober
Gammeldaws gudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse
kirke kl. 11.00.

Fredag, den 1. november
Seniordag fælles for Øse og
Næsbjerg sogne. Indledes med
morgensangsgudstjeneste i Øse
kirke kl. 9.30, derefter kaffe, foredrag, frokost, sang og musik – sted
oplyses senere.
Søndag, den 3. november
Alle helgens søndag, hvor vi mindes de døde ved gudstjeneste i Øse
kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke
kl. 11.00.
Tirsdag, den 5. november
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.

Tirsdag, den 22. oktober
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.
Næsbjerg menighedsrådsmøde,
offentligt møde i Næsbjerghus kl.
17.00.

Søndag, den 10. november
Gammeldaws gudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse
kirke kl. 11.00.

Onsdag, den 23. oktober
Øse menighedsrådsmøde, offentligt
møde i kirkehuset ved Øse kirke kl.
17.30.

Seniordag

Søndag, den 27. oktober
Familiegudstjenester med Crux
Band, Øse kirke kl. 14.00 og
Næsbjerg kirke kl. 16.00.
Tirsdag, den 29. oktober
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.

Kom og vær med til årets seniordag, en hyggelig og lærerig dag
med et godt foredrag og fællessang.
Hvor vi skal mødes efter morgensangsgudstjenesten, vil blive meddelt ved annoncering i Ugeavisen.
Dagens program:
Kl. 9.30: morgensangsgudstjeneste
i Øse kirke
Kl. 10.00: formiddagskaffe
Kl. 10.30: foredrag med Alicia
Teresa Grodzka: ”Flygtning fra

Tirsdag, den 12. november
Babysalmesang kl. 9.30-10.15.
Søndag, den 17. november
Fælles barnevognsgudstjeneste i
Øse kirke kl. 10.00
Tirsdag, den 26. november
Næsbjerg menighedsrådsmøde,
offentligt møde i Næsbjerghus kl.
17.00.
Onsdag, den 27. november
Øse menighedsrådsmøde, offentligt
møde i kirkehuset ved Øse kirke kl.
17.30.

Polen og livet i Danmark derefter”
Kl. 12.00: middagsmad med kaffe
Kl. 13.00: sangtime med Anders
Østerby, Sydvestjyllands Efterskole
Kl. 14.30: afslutning
Prisen er 140 kr. pr. person. Maden
leveres af Jane og Karin.
Tilmelding senest 25. oktober til
sognepræst Marianne Lesner,
tlf. 75278030 /40407813, mail:
MHL@KM.DK
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 3. april til den 18. juni 2013

Fra den 3. april til den 18. juni 2013

Dåb
Freja Henneberg Christiansen, den 7. april
(Lone Christiansen og Finn Kristian Henneberg Christensen, 		
Haltrup)

Dåb
Mie Fuglsang Vagtborg, den 7. april
(Jette Fuglsang Vagtborg og Mik Fuglsang, Næsbjerg)

Lukas Agathon Astrup Nielsen, den 27. april
(Liane Astrup Nielsen og Danni Agathon Gudsø, Varde)
Sofus Søbye Rosendal, den 19. maj
(Mette Søbye Rosendal og Thomas Søbye Rosendal, Varde)
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Vagn Dalgaard Hansen, Nordenskov,
den 29. marts, begravet den 6. april

Jakob Ellevang Dunlap Svane, den 19. maj
(Marianne Ellevang Sørensen og Martin Dunlap Svane, 			
Næsbjerg)
Ida Zofia Kronvald Karlskov Jensen, den 2. juni
(Heidi Jensen, Ølgod, og Kenneth Kronvald Karlskov, Esbjerg)

Hans Nielsen Schmidt, Nordenskov,
den 1. april, begravet den 5. april

Dagmar Bæk Petersen, den 16. juni
(Camilla Gissemann og David Bæk Petersen, Oved)

Johannes Madsen, Nordenskov, den 12. april,
bisat den 24. april, Øse kirke, urnen nedsat på Billum kirkegård

Karl-Emil Højer Clausen, den 16. juni
(Maj-Britt Højer Jensen og Kasper Clausen, Nordenskov)
Kamille Højer Clausen, den 16. juni
(Maj-Britt Højer Jensen og Kasper Clausen, Nordenskov)

John Lund Michaelsen, Nordenskov, den 27. maj,
bisat den 6. juni, Fladstrand kirke, urnen nedsat på Fladstrand kirkegård.
Rosa Birk Bjerre, Nordenskov,
den 11. juni, bisat den 15. juni

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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Carl Gaj Jessen, den 19. maj
(Lene Kirkegaard Hofmann og Rasmus Gaj Bennetsgaard Jessen,
Næsbjerg)

Dødsfald og begravelser/bisættelse
Anna Laursen, Næsbjerg,
den 10. april, begravet den 19. april
Asta Lissy Nielsen, Næsbjerg,
den 2. maj, begravet den 10. maj
Kurt Lauridsen, Varde,
den 14. maj, bisat den 24. maj
Broder Nielsen, Næsbjerg,
den 2. juni, begravet den 7. juni
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Konfirmander 2013
Næsbjerg

Foto: Studie9
Øverste række fra venstre:
Tobias Gemmer Kristensen, Mads Emil Amstrup Davidsen, Peter Schultz,
Mikkel Rosenbæk Wesenberg Madsen, Simon Pedersen.
Midterrækken:
Sognepræst Marianne Lesner, Jeppe Søren Kjærholt Schau, Anders Riber
Thomsen, Frederik Hermann Nielsen, Jeppe Rytoft Vork, Anders Rask Sørensen,
Nikolaj Ølgaard.
Siddende fra venstre:
Mads Hess Møller, Caroline Junge, Simone Gasberg Schulz, Signe Nielsen,
Michele Albert Jensen, Mathias Ølgaard.
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Øse

Foto: Studie9
Øverste række fra venstre:
Sognepræst Marianne Lesner, Søren Andersen, Rasmus Ravn Hansen, Jannik
Heide Borg, Frederik Puggaard Nielsen, Jonas Hansen, Kristian Haahr Dalgas
Jensen, Thomas Weber Thuesen, Torben Benner Lundgaard, Tue Vad Sørensen,
Jack Truels Reenberg Sørensen, Jesper Joisten Jørgensen, Ruben Skjøth Jepsen,
Mike Juel Jensen.
Siddende fra venstre:
Trine Søgaard, Betina Hougaard Clausen, Emma Gyldenvang Jensen, Mie Munch
Madsen, Sascha Andrea Christensen, Astrid Agnethe Hovedskou, Freja Henneberg
Christensen, Stine Kirkegaard, Maren Sønderby, Anette Jiraya Borriboon.
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Præstebolig
Øse præstegård er nu fortid, som det fremgår af billederne her, er den nu revet ned. Når dette blad udkommer, er
der fuld gang i arbejdet med at bygge en ny præstebolig

Kirkelig vejviser
Kirkekontoret

Sønderskovvej 121, 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 kirkekontorets 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:
30. september 2013.
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Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Efterår 2013
Dato Øse
01.09. Ingen
08.09. 14.00 ka

Næsbjerg
Ingen
10.30 ka

Bemærkninger
Der henvises til gudstjenester i nabokirker
Konfirmandgudstjenester med
efterfølgende indskrivning til
konfirmation 2014
15.09. 11.00 a gg 9.30 a gg
16. s. e. trinitatis
22.09. 9.30 ka
11.00 ka
Dåbsjubilæum
29.09. 10.30 ka Fælles med Øse 18. s. e. trinitatis, fælles høstgudstjeneste,
hvor koret “Pandora” medvirker,
indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
06.10. Ingen
Ingen
Der henvises til gudstjenester i nabokirker
13.10. 11.00 a gg 9.30 a gg
20. s. e. trinitatis
20.10. Ingen
Ingen
Der henvises til gudstjenester i nabokirker
27.10. 14.00 ka 16.00 ka
BUSK-familiegudstjenester med Crux
Band
01.11. 9.30
Fælles med Øse Morgensangsgudstjeneste, der indleder
seniordagen
03.11. 9.30 ka
11.00 ka
Alle helgen
10.11. 11.00 a gg 9.30 a gg
24. s. e. trinitatis
17.11. 10.00
Fælles med Øse Barnevognsgudstjeneste
24.11. Ingen
Ingen
Der henvises til gudstjenester i nabokirker

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. gg = gammeldaws gudstjeneste – det vil
sige en enkel og rolig gudstjeneste med de velkendte kernesalmer.

Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj tirsdag, den 22. oktober kl. 15.00. Pianist og kirkesanger
medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord, som koster 10 kr.
Alle er meget velkomne.

