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Vores konfirmander deltog den 10. april i rollespillet Luthers Nøgle
sammen med knap 600 andre konfirmander

Kirkens fødselsdag
Pinse er kirkens fødselsdag, så skolebørnene i de mindste klasser inviteres til kirke fredag den 6. juni, så
vi kan synge forårssalmer sammen,
høre historie, synge fødselsdagssang for kirken og forsyne os med
boller og saftevand bagefter.

Til langtidsplanlægningen!
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

Der er afslutning for alle interesserede søndag den 22. juni, og af
hensyn til folkefesten i Nordenskov
dagen før, har vi lagt gudstjenesterne sådan, at det bliver i Næsbjerg
kirke kl. 14.00 og i Øse kirke
kl. 16.00 

Kom og vær med. Hold jer ikke tilbage i en misforstået hensyntagen,
fordi I tænker, at dette ikke er for
jer, men kun for minikonfirmanderne og deres forældre, for det er
i sandhed for alle! Giv ikke minikonfirmanderne den skuffelse, at de
møder en halvtom kirke, for de vil
meget gerne vise noget, af det, de
har lært!
Marianne Lesner
og Anna Kristensen

Konfirmandindskrivning
I skrivende stund forhandles der
stadig med Næsbjerg skole om
konfirmationsforberedelsen 201415. Der forhandles ud fra den ramme, som Varde kommune og Varde
provsti er enedes om. Derfor kan
jeg endnu ikke fortælle, hvornår
indskrivningen til konfirmation fin-
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14. september: Fælles høstgudstjeneste kl. 11.00 i Næsbjerg kirke,
med efterfølgende kirkefrokost.

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

30. september: ny sæson babysalmesang begynder kl. 9.30.

2. november: Alle helgen.

5. oktober: Dåbsjubilæum i Øse
kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke
kl. 11.00.

Minikonfirmandafslutning
I ugerne 22-25 tilbydes børnene på
3. klasses niveau at gå til minikonfirmandundervisning.

Sæt allerede nu x i kalenderen

der sted. Der vil komme yderligere
information senere.
Konfirmationsdatoer 2015 er til
gengæld fastlagt:
Øse kirke, den 3. maj
Næsbjerg kirke, den 10. maj

7. november: Seniordag.

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 31.
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

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.

Marianne Lesner
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En gravers arbejde ved
Næsbjerg Kirke
Årets gang
Hvis vi starter vores gennemgang
omkring 1. april, skal vi have vinterdækningen ryddet væk og gjort
klart til at plante stedmoderblomster ud. Vi vil gerne have det gjort
inden påske; men det afhænger af
vinteren, og af hvor tidligt påsken
falder. Vi skal have plantet ca. 1700
stedmoder ud.
Når foråret kommer, betyder det
også, at ukrudtet begynder at spire.
Så skal vi have de gravsteder, vi
passer, skuffet og revet. Vi er over
dem ca. hver 14. dag i sommerens
løb; men hvis vi kommer ind i en
regnvejrsperiode, kan det være
svært. Det kan også ske, at vi har
flere begravelser inden for en kort
periode, så kan det også være svært
at nå at holde det hele rent.
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Det tager 4 – 5 timer at vande alle
sommerblomsterne.
I september planter vi nye hække.
Vi udskifter lidt hvert år. Hvis der
på de gravsteder, vi passer, er planter, som trænger til at blive skiftet
ud, er det også fint at skifte dem i
september – oktober.
Omkring 1. oktober begynder vi
så at vinterdække. Vi starter med
at sætte fyr ned ved gravstenene,
og omkring 20. oktober begynder
vi at lægge gran. Vi bruger både
Nobillis og Normansgran, ca. 500
kg af hver, og ca. 1600 kg fyr.
December måned er en travl måned
– først på kirkegården og senere i
kirken med afslutninger for både
dagplejere, børnehave og skole.
Det er hyggeligt, og i julen har vi
også en del gudstjenester.

Omkring Grundlovsdag skal vi
have stedmoderne op og plantet isbegonia og knoldbegonia. Vi
planter ca. 1400 isbegonia og 250
knoldbegonia.
Maj-juni er også de måneder, vi
klipper hæk. Tujahækkene klipper
vi en gang årligt, mens vi klipper
bøgehækkene 2 gange.

Januar, februar og marts er forholdsvis stille måneder. Vi beskærer
træer og buske. Er der sne, skal vi
have ryddet hovedgangene på kirkegården. Det gør vi med kost og
skovl, da det er grusgange, og det er
ikke nemt at bruge maskine til det.

I juli måned skal der afholdes ferie,
så i en periode på 5-6 uger er der
kun en fra personalet på kirkegården. Det giver ekstra travlhed med
at holde ukrudtet væk, slå græs og
vande blomsterne, hvis det er tørt.

Begravelser
Skal vi have begravelse, og det er
frostvejr, skal vi have jorden tøet
op. Det gør vi ved at lægge vintermåtter over rammen, som vi graver
ud efter. Der bliver så et hulrum,

Graver Niels Ove Andersen

hvor vi sætter en varmeblæser, der
kan tø jorden op. Det kan tage op
til 3 dage alt efter, hvor frossen
jorden er. Når vi skal grave, er det
ikke med skovl længere. Vi har en
specialentreprenør til det. Han har
en lille maskine, som kun kræver
80 cm i bredden, så ham kan vi
bruge på hele kirkegården. Da vi
gravede med skovl, tog det 3- 4
timer for to mand. Med maskine
tager det ca. en time, og så er der
også sat afstivning ned i graven.
På selve begravelsesdagen skal
vi have et lagen på siderne, og vi
lægger gran i bunden. Vi dækker
graven med skovl. Det tager ca. en
time for to mand. Så lægger vi gran
og til sidst alle blomsterne.

Klokkeringning og -kimning
Vi ringer med håndkraft morgen
og aften kl. 8 og kl. 16. Der ringes
også en time, en halv time
og lige før hver gudstjeneste. Ved
bryllupper kimer vi før start og det
samme ved konfirmationer. Ved
juleaftengudstjenesten kimes både
før og efter.
Det var et lille indblik i, hvad der
foregår på kirkegården og i kirken.
Jeg håber, det giver et lille indblik i
en gravers arbejde.
Niels Ove Andersen

5

Babysalmesangssæsonen sluttede med en barnevognsgudstjeneste i Øse kirke lørdag den 5. april.

Gravermedhjælper Ulla Christensen

En gravermedhjælpers arbejde
Mit arbejde på Næsbjerg kirkegård
starter lige før påske afhængig af,
hvornår påsken falder, og hvor lang
vinteren er. Vinterens gravdækning
skal væk, og der skal ryddes op.
Stedmoderblomster plantes, og
der gøres rent på gravstederne.
Sommerblomster plantes omkring
Grundlovsdag. Jeg slår græs og
hjælper med, hvor jeg kan. Sidst i
oktober begynder vi på grandækning, hvilket jeg personligt synes er
en dejlig tid. Jeg kan godt lide den
”fred”, som hviler over kirkegården, når vi er færdige.
Om vinteren fra december til ca.
1. marts har jeg kun ringevagterne
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mandag og lørdag (ringe solen op
og ned). Jeg afløser inde i kirken,
når graveren har fri, og jeg hjælper
ved begravelser, hvor vi altid er
to. Jeg pudser sølvtøj og sørger for
blomster på alteret til gudstjenester.
Alt i alt et meget afvekslende job,
som jeg håber, jeg kan holde til
nogle år endnu.
Jeg er meget glad for mit arbejde,
som jeg efterhånden har haft i 9 år,
og ikke mindst det at arbejde ude
året rundt. Mit arbejde er en halvtidsstilling.
Ulla Christensen
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Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp

Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp

Næsbjerg Sogn

Øse Sogn

Dagen startede med gudstjeneste
med barnedåb i Næsbjerg kirke.
Bagefter blev de frivillige indsamlere sendt af sted i det dejligste solskinsvejr. Indsamlerne nød vejret,
og flere af dem, der gav et bidrag
var at finde i haven. Dog mødte vi
en del låste døre, måske var mange
taget på udflugt på sådan en forårsdag. Undervejs oplevede jeg en
lille, sjov episode. I en have var
der en mand, som bøvlede noget
med et praktisk problem. Han havde dog ikke mere travlt, end at han
havde tid til at putte penge i indsamlingsbøssen. På min vej tilbage
kom jeg igen forbi huset, og han
fortalte, at lige efter at han havde

givet et bidrag, havde problemet
løst sig. Så vi blev enige om, at det
godt kan betale sig ”at gøre en god
gerning.” August og Bertil samlede
ind sammen med deres bedstemor,
og det lød, som om det havde været en god oplevelse for alle.
En indsamler oplevede også, at en
pose med penge var hængt fast på
døren.
Mange tak til de frivillige indsamlere og til dem, der gav et bidrag.
Der blev i alt samlet 7.205,- kr. ind,
og vi håber, at de kan gøre gavn i
Etiopien.

Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp var søndag den
9. marts. Husstandsindsamlingen
var fra kl. 10 – 13. Vi hyggede os
med kaffe på FDF Gården inden
afgang. I år var det dejligt solskinsvejr til at samle ind i.
Kl. 14.00 var der gudstjeneste i
Øse kirke, hvor der også blev samlet ind. En stor TAK både til gi-

verne og til indsamlerne. Der blev i
alt indsamlet kr. 4.275,50.
I år blev fokuseret på Etiopien for
at markere 30-året for den værste
sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en million mennesker døde.
Se mere på: www.noedhjaelp.dk
Øse menighedsråd og FKN-udvalget

Hanne Skals

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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Luthers Nøgle – et rollespil

Vores konfirmander deltog den 10.
april i rollespillet Luthers Nøgle
sammen med knap 600 andre
konfirmander. De hjælpere, der
var med fra vore to sogne, var
enige om, at det var en fantastisk
oplevelse. Vi må så håbe, at konfirmanderne kan være enige i det.
Læs mere om konfirmandreaktioner i næste nummer af kirkebladet.
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 8. januar til den 8. april 2014

Fra den 8. januar til den 8. april 2014

Dåb
Harald Bakkegaard Pedersen, den 16. februar
(Tanja Bakkegaard Pedersen og
Lars Bakkegaard Pedersen, Varde)

Dåb
Nicoline Ingeborg Østergård Pedersen, den 16. februar
(Charlotte Østergård Pedersen og Martin Pedersen, Skonager)

Dødsfald og begravelser/bisættelse
Arne Riber, Skærbæk,
den 6. februar, bisat den 14. februar
Niels Bergholdt Kristensen, Nordenskov,
den 10. februar, begravet den 18. februar fra
Hodde kirke, Hodde kirkegård
Asta Jessen, Nordenskov,
den 23. marts, begravet den 28. marts
Peder Skov Pedersen, Agerbæk,
den 29. marts, bisat den 3. april

Janus Mølkær Madsen, den 9. marts
(Gitte Mølkær Andreassen og Peter Kristian Sørup Madsen, Sig)
Magnus Øksenholt Reisenhus, den 9. marts
(Kit Øksenholt Andersen og Janus Reisenhus)
Clara Skibsted Ebbesen, den 16. marts
(Christina Skibsted Nissen og
Rasmus Bilgaard Ebbesen, Skonager)
Till Staunstrup Fahnøe, den 6. april
(Camilla Staunstrup Svensson og Bjarne Juul Fahnøe, Årre)
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Erling Klostergaard, Næsbjerg,
den 16. marts, begravet den 21. marts
Henry Jensen, Helle,
den 20. marts, bisat den 25. marts, Østerlund kirkegård, Varde
Anna Grethe Sand, Næsbjerg,
den 27. marts, begravet den 4. April
Holger Clausen, Næsbjerg
den 1. april.
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90 personer var samlet den 27. februar i Næsbjerghus
for at høre biskop Elisabeth Dons Christensen
Mødet var arrangeret i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl. Helle. Biskoppen, som nu er gået af, talte om
"Udfordringer til Folkekirken".

Kirkelig vejviser
Kirkekontoret

Sønderskovvej 121, Øse, 6800 Varde,
tlf. 75 29 80 30.
Sognepræst
Marianne Lesner
Sønderskovvej 142, Øse
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

Ny biskop

Ny biskop er valgt af
menighedsråd og præster i Ribe Stift, og det
blev Elof Westergaard,
som bispevies i Ribe
domkirke 1. juni.

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. 21 53 90 02
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:
20. juni 2014.
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Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Sommer 2014
Dato

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

01.06.

9.30 a

11.00 a

6. s. e. påske

07.06.

15.00

Ingen

Dåbsgudstjeneste

08.06.

11.00 a

9.30 a

Pinsedag

09.06.

9.00 CL

Se Øse

2. pinsedag

15.06.

9.30 a

11.00 a

Trinitatis søndag

22.06.

16.00 a

14.00 a

Minikonfirmandafslutninger

29.06.

Se Næsbjerg

11.00 a

2. s. e. trin.

06.07.

11.00 a

Se Øse

3. s. e. trin.

13.07.

9.30 a

11.00 a

4. s. e. trin.

20.07.

11.00 a

09.30 a

5. s. e. trin.

27.07.

9.30 a

11.00 a

6. s. e. trin.

03.08.

Ingen

Ingen

7. s. e. trin.

10.08.

9.00 CL

Se Øse

8. s. e. trin.

17.08.

Se Næsbjerg

9.00

9. s. e. trin.

24.08.

9.30 a

11.00 a

10. s. e. trin.

31.08.

TH – 14.00 ka

TH – 14.00 ka

11. s. e. trin.

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang.
CL = Charlotte Locht. TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have.

Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 24. juni og den 26. august kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord.
Alle er meget velkomne.

