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Til teltgudstjenesten ved sportsfesten i Nordenskov, var altertavlen
lavet af børn fra SFO i Nordenskov skole.

Det første år med
søndage uden gudstjenester
Menighedsrådene har søgt om forlængelse af den tilladte prøveordning vedrørende vikargudstjenester,
som vi har haft siden 1.9.2013
i samarbejde med sognepræst
Charlotte Locht og Grimstrup og
Rousthøje menighedsråd.
Vi er nemlig blevet glade for forsøgsordningen, hvor præsterne ikke
har vikargudstjenester ved korte ferier og friweekender, men kun ved
sommerferie og ved prædikefrie
dage.
Det er i grunden vores ønske, at
ordningen gøres permanent, men
vi har i første omgang blot søgt om
en forlængelse, i forståelse for, at
der fra Ribe stifts side har været
ønske om, at ordningen blot blev
forlænget, idet også V. Starup,
Agerbæk, Fåborg og Årre sogne
har fået en lignende ordning. Set
herfra må det give mulighed for
større fleksibilitet i præsternes samlede teamsamarbejde, og dermed i
gudstjenesteplanlægningen, at alle
sogne er med.
Ordningen har betydet, at vi i Øse
og Næsbjerg sogne kun en enkelt
gang har været udsat for at skulle
indberette gudstjeneste med fire
kirkegængere eller derunder, siden
1. september 2013, hvor forsøgsordningen trådte i kraft.
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Præsterne skal stadig passe gudstjenester i nabosognene i sommerferieperioden og ved de få prædikenfrie søn- og helligdage, der er i
løbet af året.
Vores samlede kirkegang er blevet
styrket. Graverne tæller kirkegængere, og vi kom i 2013 op på
gennemsnitligt 59,7 i Øse kirke
og 51,6 kirkegængere i Næsbjerg
kirke. Det er en stigning i begge
kirker, som må skyldes, at vi nu
ikke længere har de forholdsvis
mange vikartjenester til at trække
gennemsnittet ned.
Der er lige så mange gudstjenester
i kirkerne som før, nu er de blot for
de flestes vedkommende ved egen
præst.
Det betyder, at det ikke er blevet vanskeligere at tilrettelægge
dåb, tværtimod, dels fordi vores
dåbsforældre har forståelse for, at
kirken lukkes, når præsten holder
fri, dels fordi langt de fleste helst
vil have dåb ikke blot i egen kirke,
men (heldigvis!) også ved egen
præst, hvilket der nu er bedre muligheder for end før. Se gudstjenestelisten på bagsiden: alle gudstjenester er ved egen præst.
På menighedsrådenes vegne
Marianne Lesner

Teltgudstjeneste i Næsbjerg
Næsbjerg menighedsråd og NRUI
har i fællesskab arrangeret teltgudstjeneste i forbindelse med sportsfesten i Næsbjerg. Det bliver onsdag
aften, den 3. september kl. 19.00.

Se annoncering i Ugeavisen for
nærmere oplysninger.
På menighedsrådets vegne,
Marianne Lesner

Dåbsjubilæum
Så er det ved at være den tid igen!
Alle, der har lyst, kan komme til
familiegudstjenester, hvor sognenes
dåbsjubilarer er i centrum. I år sendes skriftlig indbydelse til sognenes
børn født i 2009.

Datoen er søndag, den 7. september, og det bliver i Næsbjerg kirke
kl. 9.30 og i Øse kirke kl. 11.00.
Marianne Lesner

Kirketelt ved Kulturnatten
For tredje år i træk holdes kulturnat i Nordenskov en fredag aften i
september, i år bliver det den 12.
september. Øse menighedsråd har
bestilt et ”Kirketelt” opstillet på ppladsen uden for Brugsen. Der holdes to gudstjenester, kl. 19.00 og

kl. 20.00. Der vil være mulighed
for at tænde et lys i den store lysestage. Se oplysninger i Ugeavisen
for nærmere oplysninger.
På menighedsrådets vegne,
Marianne Lesner

Høstgudstjeneste
Det begynder at ligne en tradition.
Vi får nemlig igen i år besøg af
det dygtige kor ”Pandora”, når vi
takker Gud for høsten på marker,
i haver – og i tilværelsen som sådan! – ved den fælles gudstjeneste
i Næsbjerg kirke den 14. september
kl. 11.00.

Hold øje med annoncering i
Ugeavisen, for menighedsrådene
fastlægger forløbet af dagen efter
dette blads deadline.
På menighedsrådenes vegne
Marianne Lesner
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De mindste klasser på Nordenskov skole var den
20. maj på udeskoledag i og omkring Øse kirke.

Salmemaraton i Varde provstis kirker
I samarbejde med flere andre sogne
i Varde provsti indledes nu projekt
”salmemaraton”, hvor salmebogen
synges igennem fra ende til anden.
Dette gør man ikke uden videre
– der er dog 791 numre i salmebogen. Men vi går i gang tirsdag den
16. september kl. 19.00, og første
gang mødes vi i Varde kirke. En
fuld ”køreplan” vil følge senere,
hold øje med omtale i dagspressen
og i Ugeavisen.
Maraton er blevet moderne, og
mange tager udfordringen op i tiden. Som regel er der tale om løb,
men i Varde provsti handler det nu
også om sang. Sognene går sammen om at tilbyde salmemaraton.
Målet er at synge hele salmebogen
igennem. Det er tanken, at salmesangsaftenerne kommer til at foregår på skift rundt i provstiets kirker
i efterårs- og vintersæsonen tirsdag
aftener kl. 19.00-21.00 i lige uger.
Den stedlige præst eller en anden
fra kirken siger et par ord til oplysning om kirken og som introduktion til salmerne og melodierne, der
skal synges.
Danskerne kaldes salmebogskristne,
fordi kristendommen gennem generationer er blevet sunget ind i os
gennem salmerne. Salmebogen er
en skatkiste af digtning og melodier,
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der strækker sig over et imponerende tidsspand fra middelalderen
og frem til nutiden. Ved at synge
salmebogens 791 salmer igennem
fra alfa til omega opdager man alle
perlerne og får blik for salmebogens
struktur. Hvor matatonløb giver en
stærk fysisk form, får man gennem
salmemaraton rørt stemmen og
styrket sansen for det tidstypiske og
karakteristiske hos digtere og komponister. Man kommer til at lære sin
salmebog godt at kende og lærer andre mennesker fra provstiets kirker
at kende, som også holder af sang
og tradition.
Et salmemaraton er et stort projekt,
der gennemføres med en gennemsnitsfart på 18-20 salmer pr. gang
over to timer og strækker sig over
44 gange fordelt på 3 vintersæsoner.
Som provstiets største kirke vil
Sct. Jacobi kirke i Varde trække
det største læs og lægger ud med at
invitere til salmemaraton de første
5 gange i efterårssæsonen, 16. og
30. september, 28. oktober, 11. og
25. november. Planen for vintersæsonen 2015 lægges, når der er
overblik over hvor mange kirker,
der bakker projektet op.
På planlægningsudvalgets vegne
Marianne Lesner
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Minikonfirmanderne i Øse havde afslutning
søndag, den 22. juni

Babysalmesang efterår 2014
Sæsonen kommer til at løbe fra
den 30. september til den 22. november. Tidspunktet bliver tirsdag
formiddage kl. 9.30 i ”Kirkehuset”,
Sønderskovvej 121 i Øse, og vi
slutter med barnevognsgudstjeneste
fælles for alle i Næsbjerg kirke lørdag den 22. november kl. 10.00.
Vi er så heldige, at vi endnu engang
har Birgitte Moos fra musikskolen
i Varde til at lede den musikalske
del, og vi har et par frivillige medhjælpere, som hygger om os.
Kom og vær med sammen med øvrige nybagte mødre (og også gerne
fædre!)

Til barnevognsgudstjenesten er det
også hele familien, vi håber på at
se – med begge forældre, evt. søskende, bedsteforældre og faddere.
Gudstjenesten naturligvis også for
enhver anden, der har lyst til at
være med.
Skriftlig indbydelse sendes til de
familier, som har fået barn i perioden 1. januar til 30. juni i år.
Marianne Lesner

Konfirmandindskrivning
til konfirmation 2015
Konfirmationsdatoer i 2015:
Øse kirke: 3. maj
Næsbjerg kirke: 10. maj
Indskrivning til konfirmation finder
sted i forbindelse med familiegudstjenesterne den 5. oktober.
Det bliver i Øse kirke kl. 10.00 og i
Næsbjerg kirke kl. 14.00
Efter gudstjenesterne serveres der
en forfriskning, hvorefter vi fortsætter med selve indskrivningen.
Forud for indskrivningen vil jeg
efter aftale med Næsbjerg skole
besøge eleverne i 7. klasserne. I
skrivende stund er der ikke fastsat
en dato for besøget.
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Jeg glæder mig meget til at hilse
på de nye konfirmander, som
bliver de første, der skal tage
den nye konfirmandstue i brug. I
første omgang foregår forberedelsen dog i kirken, da konfirmandstuen først bliver færdig undervejs.
Konfirmationsforberedelsen vil
med den nye konfirmandstue få
væsentligt bedre betingelser end
i sidste sæson – så det glæder jeg
mig også til.
Konfirmationsforberedelsen er
tilrettelagt i samarbejde med
Næsbjerg skole ud fra de retningslinjer, som er fastlagt af kommunens skoleforvaltning og Varde
fortsættes på s. 9
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Sportsfesten i Nordenskov startede i år med en teltgudstjeneste, som ud over selvfølgelig Marianne Lesner havde
medvirken af Crux Band og Horne Gospelkor.

Provsti i fællesskab og sidenhen
vedtaget i byrådet.
Der bliver forberedelse i 2 morgentimer à 45 minutter, 1 gang
ugentligt, fra uge 43 til 1. maj.
Derudover vil 6 klokketimer blive
afviklet som ikke-forkyndende undervisning i skoletiden. Sammen
med skolen er det aftalt, at konfirmandernes årlige rollespil udgør
de 5 timer, og den resterende time
afvikles, når jeg sammen med sognepræsten i Rousthøje, Charlotte

Locht, besøger 7. klasserne forud
for konfirmandindskrivningen.
Derudover vil ca. 9 klokketimer
blive afviklet uden for skoletiden.
Det kan være som undervisning
om aftenen eller i weekenden. Fra
Varde provstis side arbejdes der på
at tilbyde konfirmanderne forskellige aktiviteter – heller ikke dette er
fastlagt i skrivende stund.
Vel mødt til årgang 2014-15!
Marianne Lesner

Konfirmandbønner
Hvert år op til konfirmationsdagen
får mine konfirmander til opgave at
formulere en kirkebøn til konfirmationsgudstjenesten, og den opgave
klarer de med bravur. En del kommaer er dog sat af undertegnede 
Med konfirmanderne tilladelse
bringes her et uddrag af de bud på
en kirkebøn, som jeg fik til konfirmation 2014:
Kære Gud! Tak, fordi jeg kan gå i
skole og lære noget, og tak, fordi
jeg har så gode venner. Gud, jeg
beder om at få en god uddannelse
og et godt liv. Gud, jeg vil bede
for de syge, så de kan blive raske,
og jeg vil bede for, at min bror eller søster ikke får kræft. Så vil jeg
takke kirken, fordi jeg må komme
der. Og til sidst vil jeg sige tak til
dronningen, for at hun ikke har afskaffet konfirmation. (Dreng, Øse)
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Kære Gud! Tak, fordi du passer
på os, på de syge, dem, der har
brug for hjælp, og dem, der har
det svært. Men også tak, fordi du
passer på alle de andre, hjælper og
støtter os, så vi kan leve godt. Tak,
fordi du passer på dronningen og
hendes familie. Tak, fordi vi har
nogen, vi kan se op til og støtte os
til, når vores egne liv møder modstand. Tak for det mod, du bringer
os gennem dine ord og for den
kærlighed, vi mærker overalt omkring os. Tak for, at vi er velkomne
i sit hus, og for at vi altid kan komme til dig. Jeg håber, at dagen i dag
vil blive rigtig god, og jeg håber, at
alle konfirmanderne vil se tilbage
på den med glæde. Jeg beder for, at
vi ikke må glemme, hvorfor vil bliver konfirmeret, men at vi i stedet
altid vil huske på de ting, du har
lært os. Endnu engang tak, fordi du
er dig, og fordi du viser os vejen i
mørket. (Pige, Øse)
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Kære Gud! Jeg vil gerne takke dig
for, at jeg kan være her sammen
med mine venner på en så speciel
dag som i dag. Jeg vil også takke
dig for, at du har passet på mig og
alle omkring mig. Jeg vil gerne
bede dig om at gøre denne dag og
resten af livet fantastisk for mig
selv og alle mine venner. Jeg vil
gerne bede for alle børnene og de
voksne nede i Afrika, som har det
hårdt. Jeg vil også gerne bede for
to fodboldspillere, som er kommet meget slemt til skade: José
Rodriguez og Sami Khedira. De
har revet deres ledbånd over og når
nok aldrig op på det niveau, som
de kunne have opnået. Gud, hjælp
dem venligst med at komme tilbage
stærkere end før. Jeg vil gerne bede
for alle troende og det bedste for
dem og deres næste. Jeg vil gerne
takke dronningen for at repræsentere vores land med respekt og ære.
(Dreng, Øse)

nesker på denne planet. Jeg beder
Gud om, at vi kan blive bedre til at
hjælpe dem, der har det svært med
venner og andre ting. Jeg beder til
Gud, at jeg får en fed konfirmation.
Dronningen: jeg håber, de kan bevare kongehuset. (Dreng, Øse)

Kære Gud! Tak, fordi du er der!
Tak, fordi du passer på mig og hele
min familie. Tak, fordi du passer på
dronningen og hele hendes familie.
Tak for, at jeg hver uge er velkommen i dit hus. Tak, fordi du giver
de syge og dem, som har det svært,
Håb og Vilje til at kæmpe. Jeg håber, vi konfirmander får en rigtig
dejlig dag, og jeg beder til, at du
vil hjælpe os til at få det. Du giver
os alle ting, vi tager for givet, og
jeg beder til, at du fortsætter. Tak
GUD! (Pige, Øse)

Kære Gud! Jeg takker dig af hele
mit hjerte for den familie, jeg har
fået, og for den mad, som du har
givet os. Jeg håber, du vil tage dig
godt af mine familiemedlemmer,
der er hos dig i himlen, og jeg beder dig sørge for, at de har det godt
i himlen hos dig. Jeg beder for den,
som har familiemedlemmer, der har
kræft, og beder dig sørge for, at de
bliver raske. (Dreng, Næsbjerg)

Jeg takker Gud for at vi blevet
bedre til at hjælp de syge men-
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Kære Gud! Jeg beder dig om at få
en dejlig dag den 4. maj, og at alle
mine venner også må få en dejlig
dag. Jeg er dig taknemmelig for, at
jeg har dem omkring mig, som jeg
har. Jeg er dig også taknemmelig
for, at jeg er, hvor jeg er, og jeg
har ondt af alle de syge og fattige.
Jeg ville ønske for dem, der har det
svært, at de må få det bedre. Giv
alle, der er samlet her i kirken i dag
kærlighed og ly. Pas på dronningen
og hendes familie. Giv os lys og ly
i al vores tid, lad kirken forblive dit
hus, men et sted, vi kan søge hjælp
og kærlighed, når vi har brug for
det. (Pige, Øse)

til kirke for at føle sig som alle
andre. Jeg takker dig, Gud, fordi
jeg har en dejlig familie med dyr
og venner. Jeg beder til, at alle har
det godt, og at min mor skal smøre
madpakke lidt oftere. Jeg beder for,
at alle dem, jeg kender, skal have
det godt. (Pige, Næsbjerg)
Kære Gud! Tak for livet og at have
noget at tro på. Jeg beder om at få
et godt liv. Jeg beder for min farmor, der ikke længere er iblandt os.
Jeg takker for kirken og beder for
dronningen, de syge og dem, der
har det svært. (Dreng, Næsbjerg)
Kære Gud! Tak, fordi jeg står her
i dag. Tak, fordi jeg snart træder
ind i de voksnes rækker. Tak, fordi
du passer på mig og min familie.
Jeg beder til, at min familie og jeg
bliver ved med at være raske, og
at Gud vil blive ved med at holde
hånden over de syge og dem, der
har det svært. I dag står jeg her og
skal konfirmeres. Jeg har elsket at
komme i kirken, både til forberedelsen og til gudstjeneste. I dag er
en meget speciel dag for os konfirmander, og jeg beder for, at det
bliver en dag, som jeg aldrig vil
glemme. Jeg beder for mine venner, familie, og fred i verden, og at
dronningen fortsat er den, hun er.
(Pige, Næsbjerg)

Kære Gud! Jeg takker dig for, at
jeg kan leve uden krig. Jeg ved, at
du våger over dem, der er i krig og
de syge og deres familier, og man
kan være så fattig, men så rig på
din tro. (Dreng, Næsbjerg)
Kære Gud! Jeg takker dig af hele
mit hjerte for at have gjort denne
dag mulig for mig. Kirken er et
godt sted at være, her er der tryghed og plads til alle. Jeg beder til
dig for de syge og dem, som på en
eller anden måde har det svært, i
håbet om, at de må få et bedre liv.
Jeg takker dig for den, jeg er i dag,
og det liv, som jeg har fået. Jeg
er taknemmelig for den familie,
jeg har, og de venskaber, jeg har
fået igennem livet. Tak, fordi jeg
har muligheden for at gå i skole
og lære at læse, skrive og regne.
Det giver mig mulighed for at få
et job i fremtiden. Jeg beder dig
om at bringe mig lykke i fremtiden
og hjælpe mig til hver en tid, hvis
noget går galt. Jeg beder dig om
at beskytte dronningen og fædrelandet mod krig og ufred. (Pige,
Næsbjerg)
Og hertil kan man da kun sige
”Amen!” Tak for indsatsen.
Marianne Lesner

Kære Gud!
For mig er kirken et sted, man kan
tage hen til, hvis man er trist. Både
syge, normale og dem, der har det
svært. Jeg tror, at dronningen tager
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BUSK-familiegudstjenester

Rollespil

År efter år er det en tilbagevendende begivenhed, at vi fejrer BUSKdagen med familiegudstjenester.
Børn – Unge – Sogn – Kirke – dagen er fastlagt til den sidste søndag
i oktober, i år den 26. oktober.
I Øse kirke er der gudstjeneste
kl. 14.00, i Næsbjerg kirke er det
kl. 16.00, og musikken leveres af
Crux Band, som sidst spillede til
gudstjeneste i teltet til borgeraften
ved sportsfesten i Nordenskov.
Gudstjenesten planlægges af guds-

Jeg var til rollespil i Terp d.10.
april 2014 sammen med mit konfirmandhold og 300 andre konfirmander. Rollespillet handlede om
Luthers nøgle. Det var et rigtigt
spændende emne at arbejde med.
Vi var velforberedte og havde læst
om rollespillet, inden vi ankom til
Terp. Jeg havde ikke forberedt mig
på, hvor stort det var, og hvor godt
organiseret det var.

tjenesteudvalget for familiegudstjenester i samarbejde med FDF
og DDS, og børn og unge derfra
medvirker i henholdsvis Øse og
Næsbjerg.
Det er gudstjenester med noget for
alle! Vel mødt!
På vegne af gudstjenesteudvalget,
FDF og DDS,
Marianne Lesner

Statist i ”Luthers nøgler”
I foråret fik jeg en forespørgsel fra
Marianne Lesner, om jeg kunne
tænke mig at være med som statist
i ”Luthers nøgler”.
Da jeg havde hørt meget positivt
om rollespillet fra mine 7.klasses
elever fra tidligere år, og da jeg nu
som efterlønner havde muligheden,
så betænkte jeg mig ikke længe.
Det blev en spændende dag, hvor
jeg skulle spille præstekone med et
nyfødt barn. Lidt pudsigt, da jeg (i
det ”virkelige liv”) få dage i forvejen var blevet mormor til mit første
barnebarn.

Det, der gjorde mig allermest glad,
var at opleve ca. 600 meget positive og engagerede konfirmander.
De gik virkelig op i spillet og lod
sig rive med.
Man hører i ny og næ nogle negative udmeldinger om nutidens
ungdom. Det gælder i hvert fald
ikke de unge konfirmander i
Sydvestjylland!
Gurli Ladefoged

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.
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Inddelt i hold
Alle statisterne levede sig 100 procent ind i deres rolle, og det gav
bare en hel fantastisk oplevelse for
os konfirmander. Vi blev delt ind i
grupper med en fra sit eget konfirmandhold, og så var man sammen
med 6 andre konfirmander, som vi
ikke kendte. Vi fik vores eget holdnavn. Vi var de blå Tau-kors, og
vi fik udleveret en kappe, som vi
skulle have på.
Spillets formål
Hele spillets formål var, at vi var
pilgrimme, som blev sendt ud på en
række udfordringer, som vi skulle
klare, for ellers var der en straf.
Straffen kunne være, at to fra ens
hold skulle bindes sammen eller en
fik bind for øjnene. Det gjorde også,
at folk virkelig levede sig ind i det,
for jeg tror ikke, der var nogen, der
havde lyst til at rende rundt med
bind for øjnene resten af dagen.
Det skulle ligne en lille by, med et
kloster og med en pave. I gaderne
gik der folk, der var ramt af pesten,

og hvis man selv blev ramt, skulle
ens holdkammerater hente noget
vand fra en kilde, der lå lidt ude af
byen.
Besøg hos Djævelen
Det sjoveste og mest spændende,
og det jeg lærte meget af, var nede
ved Djævelen. Vi skulle vælge
2 personer, som skulle være i en
slags pulje, hvor dem, der vandt,
fik de 2. Vi andre 6 skulle igennem
en slags spil, hvor Djævelen stod
i midten, og vi andre stod ud for
hver vores kolonne med 4 plader.
Vi måtte kun tage et skridt ad gangen, og Djævelen kunne fange os
på et skridt, så det gjaldt, om at vi
fik en mand ind på midten, uden
Djævelen nåede at fange en af os.
Det lykkedes ikke for os, og vores
2 holdkammerrater blev sendt ned i
Skærsilden. For at vi kunne få dem
fri, skulle vi have 2 afladsbreve,
som vi skulle betale kugler for,
men vi fik dem ud igen, og vi fortsatte vores rejse.
God måde at lære på
Jeg havde en helt fantastisk dag,
og det er jeg sikker på, de andre
også havde. Der var bare styr på
det hele, og vi fik indlæring på en
anderledes, men meget spændende
måde, og jeg håber, det er noget,
der fortsætter, for det er noget alle
konfirmander burde prøve.
Tak for en god dag.
Julie Ladefoged, Næsbjerg,
konfirmand 2014
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Sognekalenderen
Tirsdag, den 30.9.
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl. 9.30.
Salmemaraton fortsætter, det er
kl. 19.00-21.00, vi mødes endnu
engang i Varde kirke.

Tirsdag, den 28.10.
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl. 9.30.
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.
Salmemaraton i Varde kirke kl.
19.00-21.00.

Søndag, den 5.10.
Familiegudstjenester for de største
børn og deres familier, derefter
konfirmandindskrivning, Øse kirke
kl. 10.00, Næsbjerg kirke kl. 14.00.

Søndag, den 2.11.
Alle helgens-gudstjenester, Øse
kirke kl. 9.30, Næsbjerg kirke
kl. 11.00. Navnene på sognets døde
nævnes fra prædikestolen.

Tirsdag, den 7.10.
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl. 9.30.

Tirsdag, den 4.11.
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl. 9.30.

Tirsdag, den 16.9.
Salmemaraton indledes, vi mødes i
Varde kirke kl. 19.00-21.00.

Tirsdag, den 21.10.
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl. 9.30.
Menighedsrådsmøde for Næsbjerg
menighedsråd i Næsbjerghus
kl. 17.00, alle kan overvære mødet.

Fredag, den 7.11.
Seniordag fælles for sognene holdes i Næsbjerg kl. 9.30-14.30, se
nærmere oplysninger i Ugeavisen.

Onsdag, den 17.9.
Menighedsrådsmøde for Næsbjerg
menighedsråd i Næsbjerghus
kl. 16.30, alle kan overvære mødet.

Onsdag, den 22.10.
Menighedsrådsmøde for Øse menighedsråd i ”Kirkehuset”
kl. 16.00, alle kan overvære mødet.

Torsdag, den 18.9.
Menighedsrådsmøde for Øse menighedsråd i ”Kirkehuset”
kl. 16.30, alle kan overvære mødet.

Søndag, den 26.10.
BUSK-familiegudstjenester med
Crux Band, Øse kirke kl. 14.00,
hvor FDF medvirker, Næsbjerg kirke kl. 16.00, hvor DDS medvirker.

Onsdag, den 3.9.
Teltgudstjeneste i Næsbjerg
kl. 19.00, i samarbejde med NRUI.
Søndag, den 7.9.
Dåbsjubilæum for årgang 2009,
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og Øse
kirke kl. 11.00.

Fredag, den 12.9.
Kirketeltet er åbent på Brugsens
p-plads ved Kulturnatten i
Nordenskov. Der holdes gudstjeneste kl. 19.00 og kl. 20.00.
Søndag, den 14.9.
Fælles høstgudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 11.00, det rytmiske kor
”Pandora” medvirker.
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Onsdag, den 12.11.
Menighedsrådsmøde for Øse menighedsråd i ”Kirkehuset”
kl. 16.00, alle kan overvære mødet.
Tirsdag, den 18.11.
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl. 9.30.
Menighedsrådsmøde for Næsbjerg
menighedsråd i Næsbjerghus
kl. 17.00, alle kan overvære mødet.
Lørdag, den 22.11.
Barnevognsgudstjeneste med afslutning for babysalmesangsholdet,
fælles for sognene, Næsbjerg kirke
kl. 10.00.
Tirsdag, den 25.11.
Salmemaraton i Varde kirke
kl. 19.00-21.00.

Tirsdag, den 11.11.
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl. 9.30.
Salmemaraton i Varde kirke
kl. 19.00-21.00.
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 9. april til den 17. juni 2014

Fra den 9. april til den 17. juni 2014

Dåb
Freya Josephine Svenningsen Møller, den 12. april
(Louise Svenningsen Møller og
Jesper Svenningsen Møller, Nordenskov)

Dåb
Frederik Horsbøl Louis Hansen, den 20. april
(Lise Horsbøl Hansen og Martin Louis Petersen, Næsbjerg)

Emily Holmen Christiansen, den 13. april
(Pernille Holmen Christiansen og
David Christiansen, Nordenskov)
Juan Mikkel Buchholtz Rasmussen, den 26. april
(Sofie Buchholtz Kajhøj og
stedfar Jacob Lascinius Kajhøj, Nordenskov)

Adam Lee Jessen, den 18. maj
(Helene Kari Jessen og Benjamin Lee Jessen, Næsbjerg)
Norh Nygaard Fisker, den 8. juni
(Lisa Krag Nygaard og Thomas Fisker, København Ø)
Ida Marie Hansen, den 15. juni
(Anne Marie Iversen og Ole Hansen, Skonager)

Elias Mikkel Buchholtz Kajhøj, den 26. april
(Sofie Buchholtz Kajhøj
og stedfar Jacob Lascinius Kajhøj, Nordenskov)
Ida Marie Bach Stenbæk Jensen, den 1. juni
(Gitte Charlotte Stenbæk Jensen
og Jonas Bach Jensen, Nordenskov)
Felix Nielsen, den 7. juni
(Lene Angelique Wenche Nielsen og Jannik Birger Nielsen, Øse)
Maise Halse Nielsen, den 8. juni
(Janni Halse Nielsen og Flemming Halse Nielsen, Biltoft)
Vielser
Louise Corydon og Jesper Svenningsen Møller, Nordenskov, den 12. april
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Inga Kirstine Christensen, Nordenskov, den 9. april, bisat den 15. april
Elva Gerda Andreasen Gammelby, Varde, den 14. maj, bisat den 21. maj
Villy Brink, Nordenskov, den 22. maj, begravet den 30. maj
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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

17

Alle helgen
Alle helgens søndag er hvert år den
første søndag i november. I Øse og
Næsbjerg kirker holder vi gudstjenester, hvor vi mindes de døde, og
navnene på sognets døde og begravede siden sidste alle helgens søndag læses op fra prædikestolen.
Den 2. november er der guds-

tjeneste i Øse kirke kl. 9.30 og i
Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Forud for alle helgen sendes brev
med orientering og indbydelse til
de efterladte.
Marianne Lesner

Seniordag
Endnu en dejlig dag at se frem til!
Årets seniordag løber af stabelen
fredag, den 7. november
kl. 9.30 – 14.30.
I korte træk bliver der:
Morgensangsgudstjeneste
Formiddagskaffe
Foredrag med Poul Marcus om
Vestkystlinjen
Middagsmad med dessert og kaffe
Sangtime med Dorte Lundgaard

Hold øje med Ugeavisen, når dagen annonceres i begyndelsen af
oktober. Så vil de sidste – ikke
uvæsentlige detaljer såsom sted, tilmelding og pris – være på plads.
På mødeudvalgets vegne
Marianne Lesner

Afslutning for minikonfirmander
i Næsbjerg søndag, den 22. juni.

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

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:
6. oktober 2014.
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Dato

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

3.9.

Ingen

19.00

Teltgudstjeneste i samarbejde med NRUI.

7.9.

11.00 ka

9.30 ka

Familiegudstjenester med dåbsjubilæum.

Ingen

Gudstjenester i kirketeltet
ved kulturnatten i Nordenskov.

11.00 ka

13. s. e. trin. Fælles høstgudstjeneste.

12.9.
14.9.

19.00 KT
20.00 KT
Fælles med
Næsbjerg

21.9.

Ingen

Ingen

14. s. e. trin.

28.9.

Ingen

Ingen

15. s. e. trin.

5.10.

10.00 ka

14.00 ka

Familiegudstjenester med
konfirmandindskrivning.

12.10.

11.00 a

9.30 a

17. s. e. trin.

19.10.

Ingen

Ingen

18. s. e. trin.

26.10.

14.00 ka

16.00 ka

BUSK-gudstjenester (Børn-Unge-Sogn-Kirke).

2.11.

9.30 ka

11.00 ka

Alle helgens søndag.

7.11.

Fælles med
Næsbjerg

9.30

Morgensangsgudstjeneste ved seniordag.

9.11.

Ingen

Ingen

21. s. e. trin.

16.11.

11.00 a

9.30 a

22. s. e. trin.

22.11.

Fælles med
Næsbjerg

10.00

Fælles barnevognsgudstjeneste.

23.11.

9.30 a

11.00 a

Sidste søndag I kirkeåret.

30.11.

11.00 ka

9.30 ka

1. søndag I advent.

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. KT = kirketeltet ved kulturnatten.

Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Efterår 2014

Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 28. oktober kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord.
Alle er meget velkomne.

