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3. klasserne øver sig i denne tid, for de skal optræde med krybbespil ved gudstjenesterne på 1. søndag i advent. Vi kan se frem til fulde kirker og nogle gode
oplevelser. Kom glad til gudstjeneste den 1. december, Øse kirke kl. 9.30 og
Næsbjerg kirke kl. 11.00.

Natgudstjeneste
Tre grupper i Y´s Men-fællesskabet
holder adventsfest i Næsbjerg tirsdag, den 3. december, og de har
bedt om, at aftenen kan slutte med
en gudstjeneste.
Det ønske er vi glade for at kunne
opfylde.

Vi synes, at alle i sognene skal
have mulighed for at være med,
og derfor holdes natgudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 21.45 for os alle,
sognemedlemmer og sognegæster.
Menighedsrådene og
Marianne Lesner

Temagudstjeneste om ”Ventetid“
og ”De Ni Læsninger“
Det er efterhånden en tradition, at
en af gudstjenesterne i adventstiden
er en temagudstjeneste. Tidligere
års temaer har været ”Vær velkommen, Herrens år“, ”Tidens gang og
tidens fylde“ og ”Døre og porte“. I
år er temaet ”Ventetid.“
Kom og vær med til en gudstjeneste med god plads til eftertanke, det
er i Næsbjerg kirke den 8. december kl. 10.00.

En anden kirkelig tradition er ”De
Ni Læsninger“, som kan opleves i
Øse kirke søndag den 15. december kl. 19.30, hvor Øse Sangkor
medvirker. Efter gudstjenesten er
menighedsrådene vært ved adventskaffe i våbenhus og kirkerum.
Begge arrangementer er fælles for
sognene.
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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En torsdag og to fredage
i børnenes tegn
Det er nogle gode dage, de dage,
hvor dagpleje- og børnehavebørn
kommer til juleafslutning i kirken
– og det bliver ikke ringere, når der
også er juleafslutning med FDF og
skolekoret fra Nordenskov skole.
Vi lægger ud torsdag, den 12.
december med dukketeatret
”Stjernelys i år 0“ i Øse kirke kl.
9.00 for dagplejebørn og kl. 10.30
for børnehavebørn i Øse sogn.
Torsdag aften kl. 19.00 byder på familiegudstjeneste, fælles for sognene, i Øse kirke, hvor børn fra FDF
og Nordenskov skolekor medvirker.
Vi fortsætter fredag, den 13. december, med dukketeatret i Næsbjerg
kirke kl. 9.00 for dagplejebørn og
kl. 10.30 for børnehavebørn fra

Næsbjerg sogn.
Endnu en fredag, hvor vi kan sige:
”Nøjjj, det´ for børn!“, er fredag,
den 20. december, for da er der
nemlig skolejul over hele linjen.
Alle skolebørnene fra Nordenskov
skole kommer til Øse kirke kl. 9.00,
de yngste fra Næsbjerg skole kommer til Næsbjerg kirke kl. 10.00
og mellemgruppen suppleret med
konfirmanderne har vi fornøjelsen
at modtage 11.00. Og så må vi ikke
glemme den tredje skole i pastoratet,
for eleverne fra Øse Efterskole kommer til Øse kirke kl. 16.30.
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

Solhøj

Der er gudstjeneste på Solhøj den 24. december kl. 10.15 og den
25. februar kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten på juleaftensdag er
der juleknas. Efter gudstjenesten i februar mødes vi til kaffebord, som
koster 10 kr. Alle er meget velkomne.
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Præstebolig

Byggeriet af den nye præstebolig er i fuld gang. Sidst i august kunne vi
holde rejsegilde. Ifølge tidsplanen skal huset stå færdig omkring 1. februar, men som arbejdet skrider frem lige nu, kan det måske blive lidt før.
Når byggeriet er færdigt, vil der blive indbudt til et åbent hus, dette vil
blive bekendtgjort gennem annonce i Ugeavisen. Hvis man er interesseret
i at følge byggeriet, er det helt legalt at gå ind og se, hvad der foregår.

Lillejuleaften
Heldigvis har vi fået biskoppens tilladelse til at holde gudstjeneste lillejuleaften i stedet for 4. s. i advent
(eller i stedet for 2. juledag, afhængigt af hvilken af de to helligdage,
der er tættest på den 23. december).
For det har vist sig, at rigtig mange
er glade for gudstjenesten lillejuleaftensdag.
Lillejuleaften er der slet ikke noget,
der hedder i kirkeåret, men den 23.
december kalder vi jo i dagligsproget lillejuleaften.
Den 23. december holdes der
gudstjeneste om eftermiddagen, i
Næsbjerg kirke kl. 14.00 og i Øse
kirke kl. 15.30. Salmerne vil høre
til i skellet mellem advent og jul.

Prædiketeksten bliver juleevangeliet, og prædikenen er den samme
som juleaften.
De, som er udrejst juleaften, får
hermed mulighed for også at få
duften af julen i kirken herhjemme
med sig. Andre kan ikke finde tiden til at komme i kirke på selve
juleaften, men vil alligevel gerne
høre juleprædiken og være med til
at synge sammen i kirken, og de får
hermed også muligheden for det.
Kort sagt: prædikenerne den 23.
december og juleaften vil være
identiske, men salmerne vil være
forskellige.
Marianne Lesner

Juleaftensdag på Solhøj
Der er julegudstjeneste den 24.
december kl. 10.15 på Solhøj i
Nordenskov. Alle er velkomne. Det
er et godt tilbud om at besøge Solhøj
og være sammen med beboerne til
julegudstjeneste.

Efter gudstjenesten sørger Solhøjs
Vennekreds for et lille traktement, så
vi kan ønske hinanden glædelig jul.
Solhøjs Vennekreds og
Marianne Lesner

Nytårsaften
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 14.00, og i
Øse kirke kl. 15.30. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved
et festligt traktement af champagne
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og kransekage, så vi kan ønske hinanden et godt nytår.
På vegne af menighedsrådene
Marianne Lesner
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Orienteringsmøder om
konfirmation 2014
Søndag, den 26. januar holdes konfirmandgudstjeneste i Øse kirke
kl. 10.00 og i Næsbjerg kirke kl.
14.00. Gudstjenesterne er for alle.
Konfirmandfamilierne, både forældre og konfirmander, indbydes
derefter til orienteringsmøder om
konfirmationen. Orienteringsmødet
holdes i kirken. Noget har vi alle-

rede aftalt, men der er også en del,
der mangler, og derudover er der
en del information fra præsten til
familierne, som skal formidles.
Det er vigtigt, at alle familier er
repræsenterede.

Friluftsgudstjeneste i
Tambours have
25. august 2013

Marianne Lesner

”Præstegårdsaften“ – på Solhøj
”Nød lærer nøgen kvinde at spinde“, siger det gamle ordsprog –
og mødeudvalget har spundet løs
på de forhåndenværende tråde, nu
hvor vi ikke har en konfirmandstue. Derfor holdes januars præstegårdsaften på Solhøj, Solhøjvej
1, Nordenskov. Vi får besøg
af Erik Paabøl Andersen, tidligere sognepræst i Grimstrup og
Rousthøje. Han vil holde foredraget ”Mig dagen fryder, trods synd
og død” – om Jakob Knudsen. Et
menneske og et forfatterskab, som
det er svært at gøre sig færdigt
med.
Der vil være mulighed for at købe
kaffe. Alle er velkomne!
På vegne af mødeudvalget,
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Årets gang som organist
ved Øse og Næsbjerg Kirker
Det er nok blevet en livsstil at
komme i kirke, som blev lagt allerede i mine barneår. Min far var
kirkesanger. Jeg har spillet klaver
fra 9-årsalderen, men tog ikke organisteksamen i forbindelse med min
læreruddannelse.
Den ville
have været
gratis; men
grundet
min dovenskab
fortsatte jeg
med klaverspil. Først
efter endt
læreruddannelse, hvor
jeg kom
til Varde
og blev bedt om at være organistafløser, tog jeg den beslutning at få
papir på orgelspil. Jeg gik op som
privatist – det kostede ekstra arbejdsindsats, penge og fartbøde.
Blev kort tid efter organisteksamen ansat ved Øse kirke og senere
Næsbjerg kirke.
Vi skriver nu oktober og er midt
i efteråret, har sunget /spillet de
kendte og elskede efterårssalmer.
Jeg personlig holder meget af 729
og 728 i salmebogen. Begge salmer
bliver også ofte brugt ved begravelser/bisættelser.
Vi går ind ad kirkedøren, når der

8

skal fejres store begivenheder i vort
liv, både i glæde og i sorg – OG
ORGLET SPILLER!
Glæde er barnedåb, konfirmation og
bryllup. Sorg er – når vi skal tage
afsked med mennesker vi holder af,
begravelse/bisættelse.
Vores salmebog har salmer til disse
forskellige lejligheder. Ved barnedåb 448 og 674.
Ved konfirmation 289, hvor de
kommende konfirmander er med til
at bestemme salmer, som regel nyere og rytmiske!

Det er ”orglets“ og organistens opgave at spille salmerne med et lille
for- og efterspil. Men også at finde
et passende præludium, der skal
indlede gudstjenesten og et postludium, der afslutter gudstjenesten.
Ved visse lejligheder bliver præludium og postludium længere og mere
festligt. Eks. bryllup, konfirmation,
jul, påske og pinse.

I det hele taget er der mange forskellige kirkehandlinger i din kirke!
Som organist gennem mange år ,
har jeg stadigvæk en indre glæde
ved at komme hen at spille på
ORGLET.
Anne-Margrethe Bundgaard

Høstgudstjeneste

29. september 2013

Ved bryllupper 706 og 703. Ved
begravelser også bestemte salmer,
som tidligere omtalt. I det hele taget
kan man selv ønske i samråd med
præsten.
I de senere år er der kommet nye
navne på nogle af søndagsgudstjenesterne. Eks. dåbsjubilæum, familiegudstjeneste… Her kan salmevalget være noget anderledes end ved
”gammeldaws gudstjeneste“.
Som vi kan spille og synge salmer,
der følger kalenderens årstider, så
har vi også kirkeåret, der begynder
1. adventssøndag. Kirkens højtider
er om vinteren, foråret og efteråret.
JUL – PÅSKE – PINSE og
ALLEHELGENSSØNDAG.
Til de forskellige højtider har vi
også vores afholdte jule-, påske- og
pinsesalmer.
Op til jul har vi juleafslutninger for
skolerne, for både de små og store
elever.
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Sognekalenderen

Det skal her understreges, at alle er velkomne til alle de mange arrangementer og gudstjenester, der er i adventstiden. At særlige ”grupper“, f. eks.
skolebørn eller børnehavebørn medvirker, afgrænser på ingen måde, at
samtlige arrangementer og gudstjenester er for alle. Spred rygtet! Tag naboerne og vennerne med og få en perfekt indledning til det private adventseller julearrangement! Tag bedsteforældre eller børnebørn med og få en
hyggelig stund i familiens skød – sammen med andre!
Søndag, den 1. december
Første søndag i advent.
Familiegudstjeneste med krybbespil i Øse kirke kl. 9.30 ved
3. kl. fra Nordenskov skole.
Familiegudstjeneste med krybbespil i Næsbjerg kirke kl. 11.00 ved
3. kl. fra Næsbjerg skole.
Tirsdag, den 3. december
Natgudstjeneste i Næsbjerg kirke
kl. 21.45, fælles for sognene.
Søndag, den 8. december
Anden søndag i advent.
Temagudstjeneste i Næsbjerg kirke
kl. 10.00, fælles for sognene.
Tema: ”Ventetid“.
Torsdag, den 12. december
Juleafslutning i Øse kirke kl. 9.00
for dagplejebørn og kl. 10.30 for
børnehavebørn i Øse sogn, med
dukketeatret ”Stjernelys i år 0“.
Familiegudstjeneste i Øse kirke
kl. 19.00, fælles for sognene, børn
fra FDF og Nordenskov skolekor
medvirker.
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Fredag, den 13. december
Juleafslutning i Næsbjerg kirke
kl. 9.00 for dagplejebørn og
kl. 10.30 for børnehavebørn fra
Næsbjerg sogn.
Søndag, den 15. december
Tredje søndag i advent.
Adventsgudstjeneste i form af
”De Ni Læsninger“ i Øse kirke
kl. 19.30, hvor Øse Sangkor medvirker. Arrangeres i fællesskab med
Næsbjerg sogn. Efter gudstjenesten
er menighedsrådene vært ved adventskaffe, som serveres i våbenhus og kirkerum.
Fredag, den 20. december
Juleafslutninger for skolebørn i Øse
kirke kl. 9.00 (Nordenskov skole),
i Næsbjerg kirke kl. 10.00 og 11.00
(Næsbjerg skole) og i Øse kirke
kl. 16.30 (Øse Efterskole).
Mandag, den 23. december
Lillejuleaften med eftermiddagsgudstjenester og juleprædiken,
Næsbjerg kirke kl. 14.00 og Øse
kirke kl. 15.30.

Tirsdag, den 24. december
Julegudstjeneste kl. 10.15 på
Solhøj i Nordenskov med efterfølgende lille traktement.
Julens gudstjenester + alle andre
gudstjenester i kirkerne: se gudstjenestelisten på bladets bagside.
Tirsdag, den 31. december
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 14.00 og i
Øse kirke kl. 15.30 med efterfølgende traktement.
Torsdag, den 23. januar
”Præstegårdsaften“ på Solhøj kl.
19.00 med Erik Paabøl Andersen,
tidligere sognepræst i Grimstrup
og Rousthøje, som vil fortælle om
Jakob Knudsen, mennesket og forfatterskabet. Der kan købes kaffe.

Søndag, den 26. januar
Konfirmandgudstjeneste i Øse
kirke kl. 10.00 og i Næsbjerg kirke
kl. 14.00. Alle er velkomne. Efter
gudstjenesterne indbydes konfirmandfamilierne til orienteringsmøde om alt det praktiske vedrørende
konfirmationen.
Torsdag, den 27. februar
Foredrag med biskop Elisabeth
Dons Christensen: ”Udfordringer
til folkekirken”. Mødet holdes i
Næsbjerghus kl. 19.00, og det er
arrangeret i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl. Helle. Der
kan købes kaffe. Ang. tilmelding
mm. henvises til senere annoncering i Ugeavisen.

Biskoppen kommer på besøg!
Øse og Næsbjerg menighedsråd
har i samarbejde med de øvrige
menighedsråd i Gl. Helle arrangeret fælles foredrag med biskop
Elisabeth Dons Christensen, som
taler om ”Udfordringer til folkekirken”. Mødet holdes torsdag, den
27. februar i Næsbjerghus kl. 19.00.
Biskoppen fratræder på grund af alder i forsommeren 2014, og det skal
blive spændende at høre om hendes
syn på folkekirkens fremtid, så kort
tid før hun takker af.
Der kan købes kaffe. Ang. tilmelding mm. henvises til senere annoncering i Ugeavisen.

Biskop Elisabeth Dons Christensen

På vegne af alle menighedsrådene
Marianne Lesner
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 19. juni til den 24. september 2013

Fra den 19. juni til den 24. september 2013

Dåb
Signe Lundkvist Dueholm, den 30. juni
(Lise Soon Lundkvist Dueholm og
Søren Christian Lundkvist Dueholm, Nordenskov)

Dåb
Jakob Holmberg Opstrup, den 23. juni
(Ingeline Holmberg Opstrup
og Lasse Holmberg Opstrup, Næsbjerg)

Vega Green Vestergård Borg, den 30. juni
(Tanja Green Vestergård Borg og
Henrik Borg, Nordenskov)

Marcus Riber Christensen, den 7. juli
(Karina Eline Thorø Christensen
og Christian Riber Christensen, Næsbjerg)

Gry Green Vestergård Borg, den 30. juni
(Tanja Green Vestergård Borg og
Henrik Borg, Nordenskov)

Adam Damborg Iversen, den 7. juli
(Sandra Damborg Iversen
og Henrik Damborg Iversen, Vrenderup)

Liva Perlt Høgh, den 4. august
(Linnea Perlt Høgh, Øse)

Oscar Ellehage, den 11. august
(Line Ellehage og Rasmus Ellehage, Nordenskov)

Waldemar Lascinius Kajhøj, den 22. september
(Carina Esbjerg Søndergård og
Jonas Lascinius Kajhøj, Biltoft)

Louis Eduard Klingenberg Edrich, den 11. august
(Mia Nørgaard Edrich
og Esben Meyer Klingenberg Christensen, København S)

Vielser
Camilla Gissemann og David Bæk Petersen, Oved, den 17. august

Charlie Skytte Klingenberg Christensen, den 11. august
(Kathrine Noe Skytte
og Eskild Meyer Klingenberg Christensen, København N)

Maj-Britt Højer Jensen og Kasper Clausen, Nordenskov, den 7. september
Velsignelse
Tanja Green Vestergård Borg og Henrik Borg, Nordenskov, den 30. juni
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Jens Jakob Gejsing, Esbjerg V, den 26. juni,
begravet den 2. juli

Dødsfald og begravelser/bisættelse
Theodor Pedersen, Næsbjerg,
den 28. juli, begravet den 2. august, Hodde kirkegård
Erik Kristensen, Næsbjerg,
den 22. juli, bisat den 26. juli

Gurli Brøsti Ladefoged, Nordenskov, den 13. august,
begravet den 21. august
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Kulturnat i Nordenskov

13. september 2013

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:
12. januar 2014.
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Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Vinter 2013-2014
Dato
01.12.
03.12.
08.12.
12.12.

Øse
11.00 ka
Se Næsbjerg
Se Næsbjerg
9.00
10.30
19.00 ka

Næsbjerg
9.30 ka
21.45
10.00

Se Øse

Bemærkninger
1. s. i advent. Krybbespil ved 3. kl. i begge kirker.
Natgudstjeneste i Næsbjerg kirke, fælles for sognene.
Temagudstjeneste, fælles for sognene, tema: ”Ventetid“.
Juleafslutning for dagplejebørn i Øse sogn.
Juleafslutning for børnehavebørn i Øse sogn.
Familiegudstjeneste, fælles for sognene. FDF-børn og
Nordenskov skolekor medvirker.
Juleafslutning for dagplejebørn i Næsbjerg sogn.
Juleafslutning for børnehavebørn i Næsbjerg sogn.

15.12

Se Øse

Adventsgudstjeneste med ”De Ni Læsninger“, fælles for
sognene, Øse Sangkor medvirker.

20.12. 9.00 No
16.30 ØE

10.00 Næ
11.00 Næ

Juleafslutninger for skolebørn.

22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
29.12.
31.12.
05.01.
12.01.
19.01.
26.01.
02.02.
09.02.
16.02.
23.02.
02.03.
09.03.
16.03.
23.03.
30.03.

Ingen
14.00 ka
15.30
11.00 a
9.00 CL
Se Øse
14.00
11.00
Ingen
Ingen
14.00 ka
9.30 a
11.00 a
9.30 a
Ingen
11.00 a
9.30 a
11.00 a
Ingen
Ingen

Med biskoppens tilladelse holdes i stedet gudstjenester 23.12.
Lillejuleaftensgudstjenester.
Juleaften.
Juledag.
2. juledag. Fælles for sognene.
Julesøndag. Fælles for sognene.
Nytårsaftensdag.
Helligtrekongers søndag
Der henvises til gudstjenester i nabokirker.
Der henvises til gudstjenester i nabokirker.
Familiegudstjenester, hvor konfirmanderne medvirker.
4. s. e. helligtrekonger.
Sidste s. e. helligtrekonger.
Septuagesima søndag.
Der henvises til nabokirker.
Fastelavn.
1. s. i fasten.
2. s. i fasten.
Der henvises til nabokirker.
Der henvises til nabokirker.

19.30

Ingen
15.30 ka
14.00
9.30 a
Se Næsbjerg
11.00 a
15.30
9.30 a
Ingen
Ingen
10.00 ka
11.00 a
9.30 a
11.00 a
Ingen
9.30 a
11.00 a
9.30 a
Ingen
Ingen

Information omkring gudstjeneste på Solhøj findes på side 3.

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. CL = Charlotte Locht.
No = Nordenskov skole. Næ = Næsbjerg skole. ØE = Øse Efterskole.

13.12. Se Næsbjerg 9.00
10.30

