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Ny præstebolig i Øse

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

Om hvide tirsdag, om
askeonsdag og om fastetid
Fra onsdag efter fastelavns søndag
går vi i kirkeåret gennem fastetiden
frem mod påske.
Tirsdag efter fastelavns søndag kaldes hvide tirsdag, og den er blevet
dagen, hvor mange spiser pandekager. Den tradition er ligesom
kommet bagvendt til os – for hvide
tirsdag hedder i England pancake
day, pandekagedag, efter den spise,
man får ud over England på tirsdag
efter fastelavn. Men ikke mange
herhjemme tænker på hvide tirsdag, mens de guffer pandekagerne i
sig, tror jeg.
Hvide tirsdag er hvid som en pandekagedej, og hvide tirsdag er den
sidste dag inden fastetiden, hvor
man i gammel tid skulle have brugt
de sidste æg og den sidste hvide
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mel, inden man for alvor gik ind
i fastetiden, som begyndte dagen
efter på askeonsdag. Mange steder
i Danmark spiste man ”æggesøbe”
af æggeblommer, sukker, hvedemel, øl og mælk, en ret, som man
spiste med hvidt brød til, eller man
fik varm mælk med hvedeboller i.
Uanset hvad man fik, så var maden
hvid, og dagen kom til at hedde hvide tirsdag. Det var fin mad, så fint
spiste man ikke til daglig! I England
bagte man æggesøben i portioner på
panden, og så fik man pandekager,
og vi har nu mange steder taget
imod pandekagedagen fra nabolandet mod vest som en ny, dansk skik
– som altså egentlig er meget gammel. Ja, sådan er der så meget!

Efter hvide tirsdag kommer askeonsdag. Askeonsdag er begyndelsen på 40 dages faste op til påske.
Som Jesus fastede i 40 dage i
ørkenen, har man fra gammel tid
holdt faste i den kristne kirke i 40
dage op til påske. Ligesom Jesus
ikke faldt for Djævelens fristelse
til at gøre sten til lækre, hvide hvedebrød, da han sultede i ørkenen,
skulle de kristne nu i 40 dage heller ikke have de hvide melspiser,
æg, mælk og kød.
Askeonsdag fejres ikke ret mange
steder i folkekirken. Jeg har dog
læst, at der er enkelte sogne, der
holder askeonsdag. Højdepunktet
i gudstjenesten er, at menigheden
kommer op til alteret og får korsets
tegn tegnet på panden med aske.
Symbolikken ligger i, at asken
er et symbol på forgængelighed.
Mennesket er skabt af støv og skal
blive til støv. Asken skal minde
mennesket om, at det intet er uden
Gud. Asken skal med andre ord
kalde mennesket til omvendelse.
Asken kommer fra brændte palmegrene, som har været brugt ved
gudstjenesten på det foregående
års palmesøndag, palmegrenene
er efterfølgende tørret og brændt
til aske. Ringen sluttes, for asken
peger dermed både tilbage på
sidste påske og fremad på næste
påske efter de 40 dages faste, som
askeonsdag er starten på. I centrum
står Jesus, frelseren og forsoneren,
der døde på korset for menneskets
skyld. Symbolikken med askeonsdag er der altså ikke noget i vejen
med, selv om det nok ikke er en
skik, vi får indført lige med det

samme i Øse og Næsbjerg kirker.
Efter den lækre, fede, hvide spise,
kommer den tørre, sorte aske, som
dominerer de 40 dage frem til påskedagens fest og glæde, når morgensolen og englen forkynder Jesu
opstandelse.
Meningen med fastetiden er ikke,
at man kun skal gå op i rent fysisk
at faste og tælle kalorier. Nej, meningen med fastetiden er, at man
skal se på sit liv for at overveje,
hvad der fylder både materielt og
åndeligt, og man skal se på sit liv
i lyset fra de ti bud fra Det Gamle
Testamente og i lyset fra det dobbelte kærlighedsbud fra Det Ny
Testamente. Alt sammen i forventningens lys, altså i en forventningsfuld besindelse på, at Jesus har levet for os, er død for os og opstod
for os, og at vi skal opstå med ham,
når tiden er inde.
Vi skal ikke kigge på vores spejlbillede. Vi skal kigge på vores liv,
sådan som det udfolder sig i feltet
mellem vor Herre og vores medmennesker. Vi skal holde øjnene
væk fra spejlet, fra selvbeskuelsen,
så vi ikke falder for den lurende
fristelse til at skubbe Gud væk for
selv at blive Herre. I stedet skal
vi se hen på ham, som er verdens
sande Herre og vores frelser. Det er
ham, vi skal holde os til. Gennem
fastelavn, hvide tirsdag, askeonsdag, skærtorsdag, når den kommer,
gennem langfredag, påskelørdag og
så endelig: påskedag, når vores frelser, Jesus Kristus, står op af graven.
Marianne Lesner
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Den nye præstebolig...

TAK
Også her i kirkebladet skal der lyde
en tak fra os til menighedsrådene
for det arbejde, der siden 2008 er
udført for at skaffe en ny og sund
præstebolig til veje, efter at det blev
konstateret, at den gamle var opfugtet og ramt af skimmelsvamp.
Vi ved, at det har været en lang og
til tider sej proces for menighedsrådsmedlemmerne at få revet den
gamle præstegård ned og en ny
bolig bygget, og des mere grund er
der til at glæde sig over det nye hus,
som nu står på Sønderskovvej 142.
Det blev til et utal af møder, telefonopringninger og mails, der var
mange drøftelser, mange papirer,
stiftets præstegårdskonsulent, provstiets bygningskyndige, høringer,
provstiudvalg og stift, ansøgninger
og godkendelser, og med tiden
sideløbende hermed samarbejdet
med entreprenør og håndværkere –
men nu er det lykkedes! Et flot hus
er rejst på den matrikel, hvor der
siden middelalderen har boet en
præst, og nu varer det ikke længe,
før der igen huserer en af slagsen.
Det er jo noget særligt for folkekirken, at byggesager varetages af
ulønnede og frivillige, som dermed
må bruge en stor del af deres fritid
til arbejdet. Derfor vil vi også sige
tak til ægtefællerne, som igen og
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igen har set manden eller konen
sidde ved PC eller telefon eller
pakke tasken med papirer for at
tage til møde!
Vi håber, at alle i sognene glæder
sig sammen med os over, at bopælspligten får så fine rammer omkring sig i Øse-Næsbjerg pastorat.
Det er rammer, der er meget forskellige fra dem, vi havde før, for
præstegården er nu blevet til en
præstebolig i den forstand, at de
tjenstlige lokaler og den private bolig er blevet skilt ad. Kirkekontoret
ligger nu i ”Kirkehuset” ved Øse
kirke, og en ny konfirmandstue
rejses snart ved Næsbjerg kirke. Vi
er overbeviste om, at menighedsrådene her har truffet en langtidsholdbar løsning.

Byggeri af den nye præstebolig i Øse

Vi er taknemmelige for det fine
resultat. I skrivende stund er der 10
dage, til vi flytter ind, og vi glæder
os meget til at vende hjem til Øse
og til at tage huset i brug. Tak til
nuværende og tidligere menighedsrådsmedlemmer, som på forskellig
vis har bidraget til den nye præstebolig.
Med venlig hilsen
Marianne og John Lesner

Åbent hus i den nye præstebolig 18.01.
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Telegramaflevering på
FDF-gården i Nordenskov

”Præstegårdsaften“
Torsdag, den 20. marts kl. 19.00 på Nordenskov Kro

Ingelise Wenzel, socialpræst i Esbjerg:
”En arbejdsdag blandt udsatte og hjemløse”
Ingelise Wenzel vil fortælle om en
række af de sociale tiltag, hun har
været med til at etablere i Esbjerg
gennem årene og om, hvordan
tingene har udviklet sig hen ad
vejen. Hun vil fortælle om sit arbejde i Kirkens Korshær, hos De
Hjemløses Venner, i Udsatterådet
og i Ribe Stifts diakoniudvalg.
Desuden vil vi høre om ”Projekt
Grøn i Gaden” fra i sommer med
udsmykning på Gl. Vardevej, om
de grønne bycykler og gardinprojektet. Der er også nyt fra teltet i
haven på Gl. Vardevej, hvor der er

holdt gudstjenester hen over sommeren 2013. Måske har I læst om
TandeXpressenEsbjerg i avisen?
Ellers hør om Ingelises oplevelser
og erfaringer om dette og meget
mere – og de er på første hånd.
Vi glæder os meget til denne aften med en usædvanlig ildsjæl,
som virkelig brænder for alle
dem, som har det svært i vores
samfund.
Med venlig hilsen
Øse og Næsbjerg menighedsråd
og sognepræst Marianne Lesner

Babysalmesang
En ny sæson babysalmesang, og
det er nr. 15 i rækken, tager sin
begyndelse den 18. februar. 7
gange i foråret mødes forældre
og børn i mødelokalet på 1. sal i
”Kirkehuset” til sang og rytmik inden for kirkens og kristendommens
rammer. Undertegnede og Birgitte
Moos, som er musikpædagog fra
den kommunale musikskole i Varde
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samarbejder, og vi får praktisk
hjælp fra to frivillige. Denne sæson
er for familierne, der har fået børn,
der født i perioden mellem 1. juli
og 31. december 2013. Alle involverede fra kirkens side har set frem
til endnu en sæson babysalmesang,
da det er en stor glæde at få lov til
at være med.
Marianne Lesner

I lighed med de foregående år er
der igen i år mulighed for at aflevere konfirmationstelegrammer på
FDF-gården. Det bliver lørdag den
3. maj fra kl. 10-13.
Som sædvanligt kan man aflevere
telegrammer til konfirmanderne for
3 kr. pr. telegram.
Der er også mulighed for at blive
skrevet på en telegramliste for et
beløb af 20 kr.
Man sparer at købe et kort, i stedet
får konfirmanderne de 20 kr., som
kortet ville have kostet.
Det kommer til at foregå på den

måde, at der for hver konfirmand
kommer til at stå en ”sparebøsse”,
som pengene puttes i, og så skriver
man sit navn i et fælles telegram.
Der udleveres altså til sidst et telegram til hver konfirmand med
navnene på alle, der har sendt en
hilsen, sammen med pengene.
Prisen er altså 20 kr. pr. telegramhilsen + 3 kr., hvor de 20 kr. er til
konfirmanden. De sidste 3 kr. går
til arbejdet i FDF Næsbjerg-Øse.
Venlig hilsen
FDF Næsbjerg-Øse

Telegramaflevering i
graverhuset i Næsbjerg
Telegrammer til konfirmanderne i
Næsbjerg sogn kan afleveres lørdag
den 10. maj kl. 10.00-12.00 i graverhuset ved Næsbjerg kirke. Man
bedes betale 3 kr. pr. afleveret

enhed til DDS-spejderne Næsbjerg
Gruppe, som står for arrangementet.
Venlig hilsen
DDS Næsbjerg Gruppe

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.
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Hvor mange kommer til gudstjeneste?
Gennemsnittet for gudstjenester i
2013:
Øse kirke: 59,7 kirkegængere pr.
gudstjeneste.
Næsbjerg kirke: 51,6 kirkegængere
pr. gudstjeneste.
Der kan være store udsving fra
den ene gudstjeneste til den anden,
men samlet set kan vi kun være
tilfredse. Begravelser og bryllupper

Elever fra Næsbjerg og Nordenskov
skoler til salmesang i Ribe domkirke

BUSK-gudstjeneste
i Øse kirke 27.10.

er ikke talt med.
Det er nok ikke Øse og Næsbjerg
kirker, der står i første række som
lukningstruede. Alligevel skal vi
værne om de to kirker, vi har, og
det er dejligt, at sognenes beboere
så flittigt søger til kirke.
Marianne Lesner

Konfirmation 2015
Øse kirke 3. maj
Næsbjerg kirke 10. maj
Jeg får jævnligt henvendelser om
konfirmationsdato både 4 og 5 år
frem i tiden, og jeg må svare, at
så længe undertegnede er præst i
pastoratet, og så længe forældrene
ønsker det, og endelig, så længe
skolestrukturen er uændret, vil det

være sådan, at der er konfirmation
i Øse kirke den 1. søndag i maj, og
i Næsbjerg kirke den 2. søndag i
maj. Det er mange forbehold, der
tages her, men jeg håber, det alligevel er oplysende.
Med venlig hilsen
Marianne Lesner
Seniordag den 1.11.

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

Familiegudstjeneste 12.12.
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Konfirmation i Øse
kirke den 4. maj 2014
1. Valdemar Johansen Andersen,
Elmevej 15, Nordenskov
(Hildigerd J. Støttrup og Tonny
Andersen)

9. Jonas Foldager Hansen,
Grønmosevej 13, Hodde
(Anne Mette Hansen og Peder
Foldager Hansen)

2. Merete Arnbjerg,
Egevej 2, Oved
(Johanne Marie og Leif Arnbjerg)

10. Lasse Hedeager Jacobsen,
Stenhøjvej 6, Heager
(Malene Jacobsen og Henning H.
Sørensen)

3. Erling Kamp Arvad,
Højvangvej 9, Skamstrup
(Lisbeth og Torben Kamp)
4. Louise Thiim Christiansen,
Puglundvej 44, Bolhede
(Hanne Thiim Nissen og Ejner
Christiansen)
5. Justin Holmen Christiansen,
Sønderskovvej 54, Nordenskov
(Pernille Holmen Christiansen og
David Christiansen)
6. Emilie Ulrich Frydendahl,
Sønderskovvej 125, Øse
(Ane Frydendahl og Birger Ulrich
Lillethorup)
7. Marie Ulrich Frydendahl,
Sønderskovvej 125, Øse
(Ane Frydendahl og Birger Ulrich
Lillethorup)
8. Frederik Bech Graversgaard,
Egelykkevej 7, Bolhede
(Inge Marie og Peter Bech
Graversgaard)
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17. Freja Kirstine Nielsen,
Sønderskovvej 97, Nordenskov
(Annika M. K. Nielsen og Jan
Puggaard Nielsen)

21. Alex Tradsborg Poulsen,
Abildhedevej 12, Nordenskov
(Bodil Tradsborg og Kristian
Poulsen)

18. Mads Buch Nielsen,
Sønderbro 41, Haltrup
(Christina Buch Nielsen og Brian
Nielsen)

22. Rasmus Rudebeck,
Heagervej 11, Nordenskov
(Tina og Kim Rudebeck)

19. Malte Ottosen,
Bolhedevej 8, Nordenskov
(Helle Hansen og Morten Ottosen)

23. Schanne Stasia Rønnentoft,
Vardevej 18, Årre
(Anne Grethe Pedersen)
24. Frederik Kjems Sandholdt,
Rønrøgel 16 C, Nordenskov
(Majbritt Kjems Christensen, Erik
Kusch Sandholdt)

11. Samantha Juel Jensen,
Sønderskovvej 141, Øse
(Tina Juel Andersen, Per Allan
Jensen, stedfar Thomas Andersen)

20. Magne Bjerrum Pedersen,
Bolhedevej 15, Nordenskov
(Mette og Allan Pedersen)

12. Sine Marie Jepsen,
Liljebrovej 5, Vesterbæk
(Inger Slivsgaard Jepsen og Ib
Biltoft Jepsen)

Konfirmation i Næsbjerg
kirke den 11. maj 2014

13. Rikke Kristensen,
Egelykkevej 1, Bolhede
(Anita Kirstine og Bjarne
Kristensen)

1. Simon Kronborg Blåholm,
Agervigvej 18, Næsbjerg
(Jane Kronborg Blåholm og Torben
Blåholm)

14. Rasmus Munch Larsen,
Sønderskovvej 100, Nordenskov
(Tina Munch)

2. Sofie Helth Callesen,
Skoleparken 62, Næsbjerg
(Bente Helth Callesen og Keld
Callesen)

15. Uffe Munk Laursen,
Rævestræde 9, Nordenskov
(Tine Munk Bukhave og Brian
Skytte Laursen)
16. Jacob Møller Madsen,
Varde Landevej 37, Nordenskov
(Mette Marie og Flemming
Madsen)

3. Rasmus Juul
Søndergaard Hansen,
Møgelbjergvej 16, Næsbjerg
(Lene Søndergaard Hansen
og Bjarne Juul Hansen)
4. Tanja Rytoft Jensen,
Hovedgaden 16, Næsbjerg
(Heidi og Brian Rytoft Jensen)

5. Lærke Maria Kristensen,
Møllebakken 26, Næsbjerg
(Vibeke og Kjeld Kristensen)
6. Mathilde Møller Kristensen,
Møgelbjergvej 18, Næsbjerg,
6818 Årre
(Kirstine M. Kristensen
og Steen A. Kristensen)
7. Julie Ladefoged,
Byparken 16, Næsbjerg
(Berith og Ole Ladefoged)
8. Martin Lodahl Larsen,
Høkærvej 1, Biltoft
(Dorthe Lodahl Larsen
og Thomas Larsen)
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9. Janus Mølkær Madsen,
Karlsgårdevej 61, Sig
(Gitte Andreassen
og Peter Madsen)

12. Victor Bonde Mortensen,
Møllebakken 38, Næsbjerg
(Birgitte Bonde Mortensen
og Jens Peter Mortensen)

10. Karl Hald Pagaard Madsen,
Skoleparken 47, Næsbjerg
(Inga Dagmar Hald
og Keld Pagaard Madsen)

13. Oliver Ulsø Søndergaard,
Møllebakken 9, Næsbjerg
(Charlotte Ulsø Søndergaard
og Preben Kirkeby Søndergaard)

11. Malthe Bonde Mortensen,
Møllebakken 38, Næsbjerg
(Birgitte Bonde Mortensen
og Jens Peter Mortensen)

14. Helena Riber Thomsen,
Skoleparken 49, Næsbjerg
(Anja Riber Nielsen
og Jan G. Thomsen)

Kirkesangere v/Øse
og Næsbjerg kirker
Kirkesangerjobbet i Øse og
Næsbjerg kirker betjenes i dag af
to personer, Lund Frederiksen og
Else-Marie (Rie) Vagtborg. De
skiftes til at tage de forskellige
gudstjenester.
Lund startede jobbet som kirkesanger i Øse i 1998, før turen nogle
år senere gik til Næsbjerg. I dag
er han tilknyttet begge kirker. For
Ries vedkommende er historien
lige omvendt:
”I 1990 manglede Næsbjerg Kirke
en vikar, og jeg tillod mig at sende
en ansøgning, som heldigvis endte
med, at jeg blev antaget. Siden
hen blev jeg så vikar også i Øse
og endte til allersidst med at blive
fastansat i begge kirker med et par
års mellemrum.”
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De to kirkesangere i Øse og Næsbjerg, Lund og Rie

Rie og Lund forsøger at lave en ligelig fordeling af gudstjenester.
Hvad vil det så sige at være kirkesanger?
”At være kirkesanger er at lede sangen gennem gudstjenesten, og det
gøres i samarbejde med organisten
og det skal helst føre til, at alle kirkegængerne får en god, musikalsk
oplevelse og har nemmere ved at
følge med gennem hele salmen.”
Lund fortæller:
”Jeg får salmerne om torsdagen
før søndagens gudstjeneste. Er der
nogle helt ukendte salmer imellem,
øver jeg dem op ved hjælp af computeren. Det er for at få den helt
rigtige melodi indlært, som den står
i Koralbogen (nodebogen til salmebogen). Herefter læser jeg teksten

igennem. Jeg ser, hvilket budskab
der skal synges. Jeg går og synger
på salmen det meste af fredagen,
og om lørdagen går jeg til klaveret
med Melodisamling til Den Danske
Salmebog for at få indøvet de rette
nodeværdier. Her kommer det også
frem, når der er notation af uregelmæssig tekst i nogle af versene
samt markering af verslinjeovergange.
Nu er salmen ved at være på plads,
og her er det vigtig, at der er en
god konfluens mellem melodien og
salmens indhold.”

spurgt, om jeg har lyst til at give
en solo, og det er jo altid dejligt,
at man kan bruges på denne måde
også, selvom det kan give lidt kriller i maven, inden man går på.”

Rie:
”Jeg elsker de skønne, gamle salmer, men sætter også stor pris på
at prøve de nye salmer af, så vi på
denne måde får et varieret repertoire. Engang i mellem bliver jeg

Graveren begynder med klokkeringning. Når de ni bedeslag har
lydt, starter organisten med præludium. Når hun er færdig, er det
indgangsbønnen, der læses, herefter første salme, derefter hilser

Lund:
”Søndag morgen går jeg i gang
med opvarmning af stemmen. En
god opvarmning er meget værd,
både når der er mange vers i en
salme, og for at have en klar stemme også på de høje toner.
Nu er jeg klar til at synge til gudstjenesten.
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præsten på menigheden, hvorefter
der er korsvar osv., til gudstjenesten er slut.
Til alle korsvar er det vigtigt, at
kirkesanger og organist stemmer i
på samme tid.”
Rie:
”Vi har mange forskellige slags
gudstjenester – det være sig dåb,
bryllup, begravelse, dåbsjubilæum,
mini-konfirmandundervisning, barnevognsgudstjenester, babysalmesang, gammeldaws gudstjenester,
koncerter, temagudstjenester, familiegudstjenester, ja… jeg kunne
blive ved langt tid endnu. Der
igangsættes mange initiativer, som
medvirker til at gøre det hele varieret og spændende at deltage i.”
Og hvad laver man så som kirkesanger?
Rie:
”Jo, Lund har allerede nævnt nogle
af tingene – man sætter salmenumre
på tavlen, læser indgangsbøn og udgangsbøn, er med til at uddele programmer, hjælper præsten med at
uddele brød, hælder vand i døbefonten, prikker organisten på skulderen,
når vi når til sidste vers i salmen.
(Dette lille prik udløser faktisk en
lille pakke fra organisten hvert år –
så det er om at huske det).
Og hvad er så kravene til en kirkesanger?
”Ja, mange kirkesangere har måske
taget en uddannelse som sanger.
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Her må jeg så erkende, at det har
jeg aldrig gjort. Foruden jobbet som
kirkesanger er jeg også medlem af
et kor ved siden af, og her er der rig
mulighed for at få en alsidig træning af stemmebåndet, som betyder,
at stemmen hele tiden udvikles. Alt
i alt er jeg rigtig glad for jobbet
som kirkesanger som jeg håber på
at have i mange år endnu.”

Juleafslutning med krybbespil
for Nordenskov skole

Lund:
”Jeg har været heldig i min tid som
kirkesanger, for i denne periode er
der kommet rigtig mange nye salmer og nye melodier. Jeg synes, at
der er mange nye og dygtige salmedigtere, der leger med ordene, sætter ord sammen på en ny måde og
de er gode til at tage udgangspunkt i
den hverdag, som vi lever i og sætte
dem ind i en bibelsk kontekst.”
Når så komponisten leger med og
får en melodi på, der passer godt til
salmen, så er det, at det hele går op
i en højere enhed.
Jeg er så privilegeret, at jeg kan
komme på kirkesangerkursus på
Løgumkloster. Her dygtiggør vi
os i sang, men derudover kommer salmedigterne og fortæller om
baggrunde for tilblivelsen af deres
salmer, sådan at man får deres livshistorie flettet sammen med deres
bibelske tanker. Det er som om,
at salmen her åbner sig på en ny
måde for mig."

Krybbespil i Næsbjerg
kirke 1. søndag i advent

Med venlig hilsen
Rie og Lund
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Minikonfirmander
Børnene på 3. klassetrin indbydes i
løbet af foråret til at blive minikonfirmander!
Jeg samarbejder med minikonfirmandlærer Anna Kristensen om
forløbet, og vi skal lege, lære,
synge, spise sammen, udfordres
og bruge kroppen, så vi får kristendommen indenbords på mange
forskellige måder.
Børnene undervises over 4 uger i
en dobbeltlektion efter skoletid en

Sogneindsamling i Øse og Næsbjerg
eftermiddag i uge 22, 23, 24 og
25. Der udsendes indbydelse med
nærmere informationer i løbet af
foråret, men skriv allerede nu i kalenderen, at vi slutter forløbet med
familiegudstjeneste den 22. juni i
Næsbjerg kirke kl. 14.00 og i Øse
kirke kl. 16.00.
Med venlig hilsen
Anna Kristensen
og Marianne Lesner

”Luthers nøgler” - et rollespil
for konfirmander
Den 10. april er den store spilledag for årets konfirmander, som
godt kan begynde at glæde sig til
rollespillet ”Luthers nøgler” om reformationstidens Danmark. Skolen
har givet konfirmanderne fri, så
de kan deltage. Det bliver nemlig
historieundervisning og konfirmationsforberedelse i ét!
Der afvikles to spil med omkring
500 konfirmander i alt. Det er et
stort projekt, som vi, der planlægger spillet, venter os meget af, og
det foregår ved Terp spejdercenter.

Ikke mere nu, for sløret skal ikke
løftes alt for meget her.
Men hvis du er voksen og går rundt
med en frivillig i maven, elsker
frisk luft, godt kan lide at blive
klædt ud og gerne vil bruge to dage
(øvedag kun for voksne den 9. april
om eftermiddagen og spilledag
(hele dagen) sammen med konfirmanderne den 10. april), så meld
dig til mig på tlf.75 27 80 30 / 40
40 78 13 eller mail mhl@km.dk.
Marianne Lesner

Ændring i gudstjenestelisten
NB! Der er ændring i gudstjenestelisten for den 9. marts i forhold til
tidligere udsendt liste. Af hensyn til
Sogneindsamlingen til
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Folkekirkens Nødhjælp holdes der
gudstjeneste således:
Næsbjerg kirke kl. 9.00
Øse kirke kl. 14.00

Indsamlingen sætter i 2014 fokus
på Etiopien, som for præcis 30 år
siden oplevede den store sultkatastrofe.
Vi vil markere 30året ved at vise, at
selvom klimaet
er barsk og vilkårene svære,
er der sket
fremskridt i
Etiopien siden
- især i byerne.
Folkekirkens
Nødhjælp arbej-

der derfor bl.a. med at sikre fattige
bønder større høst og alternative
indtægtskilder og med at ruste
bønderne til at tackle klimaforandringerne.
Den 9. marts er gudstjenesten i
Næsbjerg kirke kl. 09.00
Herefter mødes indsamlerne i
Graverhuset kl.10.00
I Øse sogn mødes indsamlerne kl. 10.00 på FDF-Gården,
Kærgårdsvej 32, Nordenskov.
Gudstjeneste i Øse kirke
kl. 14.00

Meld dig som indsamler
Næsbjerg:
Hanne Skals 2077 2020 skals2002@yahoo.dk
Bjarne Hestbech 2945 3077 bjhest@c.dk
Øse:
Viggo Iversen 2330 0029 viggoi@mail.dk
Gerda Frederiksen 2482 8482 frgerda@hotmail.com
Helle Førrisdahl Christensen 2424 1667 helle.forrisdahl@bbsyd.dk
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Sognekalenderen

Torsdag, den 27. februar
Foredrag med biskop Elisabeth
Dons Christensen: ”Udfordringer
til folkekirken”. Mødet holdes i
Næsbjerghus kl. 19.00, det arrangeres af menighedsrådene i Gl. Helle
i fællesskab. Se i øvrigt annoncen i
Ugeavisen.
Tirsdag, den 4. marts
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl.9.30-10.15.
Søndag, den 9. marts
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp.
Tirsdag, den 11. marts
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl.9.30-10.15.
Menighedsrådsmøde i Næsbjerg
kl. 17.00 i Næsbjerghus.
Tirsdag, den 18. marts
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl. 9.30-10.15.
Onsdag, den 19. marts
Menighedsrådsmøde i Øse
kl. 16.00 i ”Kirkehuset”.
Torsdag, den 20. marts
”Præstegårdsaften” kl. 19.00,
med Ingelise Wenzel, socialpræst
i Esbjerg: ”En arbejdsdag blandt
udsatte og hjemløse”. Mødet finder
sted på Nordenskov Kro.
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Tirsdag, den 25. marts
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl. 9.30-10.15.

Tirsdag, den 29. april
Menighedsrådsmøde i Næsbjerg
kl. 17.00 i Næsbjerghus.

Søndag, den 11. maj
Konfirmation i Næsbjerg kirke
kl. 9.30 og 11.00.

Tirsdag, den 1. april
Babysalmesang i ”Kirkehuset”
kl. 9.30-10.15.

Lørdag, den 3. maj
Telegramaflevering på FDF-gården
i Nordenskov kl. 10.00-13.00.

Tirsdag, den 20. maj
Menighedsrådsmøde i Øse
kl. 16.30 i ”Kirkehuset”.

Torsdag, den 10. april
Rollespil for konfirmander ved
Terp spejdercenter.

Søndag, den 4. maj
Konfirmation i Øse kirke
kl. 9.30 og 11.00.

Søndag, den 13. april
Palmesøndag – se gudstjenestelisten.

Tirsdag, den 20. maj
0.-2. klasse fra Nordenskov skole
holder ”Ude-skoledag” kl. 9.0012.00 i Øse kirke og på Øse
kirkegård.

Torsdag, den 22. maj
Gudstjeneste på Helle Plejecenter
kl. 10.30 ved Marianne Lesner.
Kørelejlighed kan fås ved
henvendelse til 40 40 78 13.

Skærtorsdag, den 17. april
Mindegudstjeneste for nadverens
indstiftelse – se gudstjenestelisten.
Langfredag, den 18. april
Liturgiske gudstjenester om Jesu
død med Bibellæsninger og salmesang – se gudstjenestelisten.

Tirsdag, den 27. maj
Menighedsrådsmøde i Næsbjerg
kl. 17.00 i Næsbjerghus

Lørdag, den 10. maj
Telegramaflevering ved graverhuset i Næsbjerg kl. 10.00-12.00.

Påskedag, den 20. april
Festgudstjenester for Kristi opstandelse – se gudstjenestelisten.
2. påskedag, den 21. april
Fælles gudstjeneste for sognene –
se gudstjenestelisten.
Tirsdag, den 22. april
Menighedsrådsmøde i Øse
kl. 16.30 i ”Kirkehuset”.
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 25. september 2013 til den 7. januar 2014

Fra den 25. september 2013 til den 7. januar 2014

Dåb
Emmelie Møberg Kristensen, den 13. oktober
(Michelle Kristensen og Andreas Møberg Jacobsen, Nordenskov)

Dåb
Felix Pilgaard Kristensen, den 26. oktober
(Gitte Pilgaard Andersen og Pau Kristensen, Næsbjerg)

Tue Skovgaard Olesen, den 27. oktober
(Maiken Olesen og Bjørn Skovgaard Nielsen, Nordenskov)

Kristiane Bjerre Rix, den 27. oktober
(Ida Bjerre Rix og Peter Rix, Nordenskov)

Nanna Harpøth Flugt, den 10. november
(Pernille Harpøth Sørensen og Enrico Flugt, Nordenskov)

Valdemar Brøchner Femhøj Dal, den 9. november
(Helle Brøchner Femhøj Christensen og Kristian Dal, Næsbjerg)

Liva Rahbek Larsen, den 17. november
(Heidi Michelle Rahbek og Preben Larsen, Nordenskov)

Sylvester Thune Nielsen, den 8. december
(Helle Nielsen og Jesper Thune Nielsen, Næsbjerg)

Selma Bernth Ø, den 1. december
(Helle Ø Kristensen og Rasmus Bernth Jensen, Aarhus)

Laura Kristensen, den 8. december
(Dorte Thomsen og Brian Kristensen, Næsbjerg)

Noah Kjær Træholt, den 29. december
(Henriette Kjær Træholt og Michael Outzen Træholt, Årre)

Jakob Kristensen, den 8. december
(Dorte Thomsen og Brian Kristensen, Næsbjerg)

Dødsfald og begravelser/bisættelse
Ivan Ditlev Weis Christensen, Esbjerg,
den 28. september, bisat den 5. oktober

Alexander Ellevang Brændegaard Sørensen, den 5. januar
(Sara Brændegaard Sørensen og
Thomas Ellevang Sørensen, Næsbjerg)

Kristine (Didde) Leegaard, Tofterup,
den 30. september, begravet den 4. oktober
Margit Madsen, Nordenskov,
den 31. oktober, begravet den 5. november
Niels Christian Steffensen, Øse,
den 31. december, begravet den 7. januar
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Kirkelig vejviser
Kirkekontoret

Sønderskovvej 121, Øse, 6800 Varde,
tlf. 75 29 80 30, fax: 75 29 80 08
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
Dagplejebørn fra
Nordenskov til juleafslutning

Dukketeater om juleevangeliet for dagpleje og børnehaver

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

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:
7. april 2014.

Nordenskov børnehave
til juleafslutning
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Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Forår 2014
Dato

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

02.03.
09.03.

9.30 a
14.00

11.00 a
9.00

16.03.
23.03.
30.03.
06.04.
13.04
17.04
18.04
20.04
21.04
27.04
04.05

11.00 a
Ingen
Ingen
9.30 a
11.00 a
16.00 a
9.30
11.00 a
11.00 a
Ingen
Ingen

11.05

9.30 a
Ingen
Ingen
11.00 a
9.30 a
19.00 a
11.00
9.30 a
Se Næsbjerg
Ingen
9.30
11.00
Ingen

Fastelavn.
1. s. i fasten. Gudstjenesterne holdes i
forbindelse med Sogneindsamlingen til
Folkekirkens Nødhjælp.
2. s. i fasten.
Der henvises til nabokirker.
Der henvises til nabokirker.
Marias bebudelses dag.
Palmesøndag.
Skærtorsdag.
Langfredag.
Påskedag.
2. påskedag, fælles for sognene.
Der henvises til nabokirker.

16.05
18.05
25.05
29.05
01.06

11.00 a
9.30 a
11.00 a
Se Næsbjerg
9.30 a

9.30
11.00
Se Øse
11.00 a
9.30 a
9.00 CL
11.00 a

Bededag, fælles for sognene.
4. s. e. påske.
5. s. e. påske.
Kr. himmelfarts dag
6. s. e. påske.

Signaturer: CL = Charlotte Locht.
a = altergang. ka = kontinuerlig altergang.

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

