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25 år med Marianne

Friluftsgudtjeneste
Vi minder om friluftsgudstjenesten i Tambours Have søndag den 30.
august kl. 14.00. Der er gratis adgang kl. 13.00-15.00. Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe kaffe m.v. Gudstjenesten arrangeres i
et samarbejde mellem præster og menighedsråd i V. Starup, Agerbæk,
Fåborg, Årre, Grimstrup, Rousthøje, Thorstrup, Horne, Næsbjerg og
Øse sogne. Alle er velkomne til en anderledes gudstjeneste under åben
himmel!

Tak

for 25 år!
af Marianne Lesner, sognepræst i Øse og Næsbjerg sogne

Høstgudstjeneste med ”Munkekoret”
Der er fælles høstgudstjeneste for
vores to sogne i Øse kirke den 27.
september kl. 10.00.
Vi får i år besøg af et svensk kor
der består af ca. 20 mænd fra
Munka - Ljungby, en mindre by i
Skåne, lidt nord for Helsingborg.
De besøger Varde Mandskor, fra
fredag den 25. til søndag, den 27.
september. De har deres ægtefæller med og bor på hotel Arnbjerg.
Lørdag øver de to kor sammen
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om formiddagen, er på tur til
Vesterhavet om eftermiddag og giver koncert i festsalen på Lunden
om aftenen.
Søndag kl. 10.00 kommer de så til
Øse Kirke og synger til høstgudstjenesten. Herfra kører de hjem.
Der er indsamling i forbindelse
med gudstjenesten. Når den er
slut, serveres der kirkekaffe. Alle
er velkomne.

Medarbejderne ved Øse og
Næsbjerg kirker og provsten i
Varde provsti har på skift fortalt
i kirkebladet om deres arbejde.
Nu er det blevet min tur, og den
oplagte årsag til, at det netop er
dette nummer af kirkebladet, jeg
skriver til, er, at det i september
er 25 år siden, jeg blev ansat
som sognepræst i Øse-Næsbjerg
pastorat.
Så mange år…
Da min mand og jeg flyttede
hertil med to piger på 6 og 2 år,
havde vi ikke troet, at vi skulle
blive. Det er nemlig meget almindeligt blandt præster, at man
skifter embede en eller flere
gange undervejs. Men jeg er blevet, for jeg har været og er stadig
meget glad for Øse og Næsbjerg
sogne. Så her fik børnene deres
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barndomshjem, her synes vi, vi
hører til. Når jeg nu kigger på
præstetavlen i Øse kirke, kan jeg
se, at vi skal
194 år tilbage
for at finde
en præst, der
har været
her længere
end jeg, og
det var Hans
Hjerrild, der
virkede fra
1788-1821.
Hvorfor er
der så mange
præster, der
skifter embede en, to eller
flere gange
undervejs?
Jeg tror, det
hænger sammen med, at
præstearbejdet af mange
opleves mere
og mere slidsomt og belastende,
som årene går. Grunden til det
er, at man kender beboerne
i sognene bedre og bedre år
for år, man kommer jo tættere
og tættere på, når man mange
gange i en og samme familie har
døbt, konfirmeret, viet og begravet. Jeg har været ”ind over”
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fire generationer i rigtig mange
familier i både glæde og sorg,
ja i enkelte familier fem generationer. Men
selv om det er
slidsomt, er
det jo samtidig
en kæmpegave. Jeg har
valgt at se på
gaven i stedet
for sliddet, og
jeg er derfor
blevet her i stor
taknemmelighed over den
gavmildhed,
åbenhed og
fortrolighed,
jeg har mødt.
Præstens
tre ben
I maj måned hørte jeg
biskop Elof
Westergaard
tale om præstens selvforståelse.
Præsten skal huske, at hun eller
han står på tre ben, sagde Elof
Westergaard: kaldet, udnævnelsen og kollatsen. Det vil jeg
bruge som udgangspunkt, nu
hvor det er blevet min tur at
fortælle om mine opgaver.

Kaldet
Kaldet betyder, at præsten af
menighederne er kaldet til at udføre arbejdet med at forkynde,
undervise og øve sjælesorg i
sognene.
Jeg har prøvet at holde mig
for øje, at det budskab, som
ikke er modtaget, heller ikke
er afsendt, derfor må man som

præst bestræbe sig på at sende
budskabet, så det bliver modtaget. Jeg søger mod det enkle
og billedrige i mine prædikener
både til gudstjenester, bryllupper og begravelser og også i undervisningen og i sjælesorgen,
og håber, at menighederne også
sætter pris på det.
Evangelium betyder godt budskab, og vi, der skal forkynde,
undervise og øve sjælesorg i
kirken, har virkelig også et
godt budskab at komme

med og dele med andre. Der er
noget at sige. Livet er godt og
givet os af Gud. Livet er ikke
kun tomhed og mørke. Vi lykkes
slet ikke altid med dét, som vi
ved, vi skal og mest også gerne
vil, men det betyder ikke, at vi
er fortabte. Gud viser ikke den
bort, der kommer til ham med
tomme hænder. Gud frelser os
ved sin søn Jesus Kristus, der er
os nær i Helligånden.
Hver gudstjeneste, hver begravelse, hvert bryllup, hver
konfirmationsforberedelse, hver
samtale med minikonfirmander,
dåbsforældre, brudepar, sørgende
efterladte eller med dem, der
bare gerne vil have en samtale
med præsten, skal bære dette
frem i en eller anden form. Ikke
alene som en tale til mennesker,
men i en samtale med mennesker
ud fra det sted og det liv, der er
er deres. Opgaven
er at
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finde vejen, så det bliver formidlet. Taknemmeligheden hos
præsten er stor, når det lykkes.
Udnævnelsen
Udnævnelsen betyder, at præsten
af kirkeministeren er sat til at
være en del af sognenes bestyrelse ved at være født medlem af
menighedsrådene, og at præsten
som tjenestemand er forpligtet
på personregistrering (kirkebogsføring) og anden statslig
administration.
Som udnævnt af kirkeministeren
er jeg derfor født medlem af Øse
og Næsbjerg menighedsråd. Sammen med de øvrige menighedsrådsmedlemmer skal jeg arbejde
for kirkens liv og vækst. Som

født medlem er
man også forpligtet
på at holde sig
orienteret om
sognenes økonomi og tage del
i beslutningerne
herom. Derfor
deltager jeg så
vidt muligt i
budgetsamrådene for
alle menighedsråd i
provstiet,
og jeg gør
mit bedste
for at tage
del på lige
fod med
de øvrige
menighedsrådsmedlemmer i
arbejdet omkring økonomien,
beslutning om anlægsarbejder,
personaleforhold mm. Som
tjenestemand er jeg desuden
forpligtet på at holde mig
orienteret om kirkelig
lovgivning og at være tro
over for de opgaver, som
staten måtte pålægge
mig.
Kollatsen
Kollatsen er det brev,
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hvormed
biskoppen
overdrager
præsteembedet
til den, der er
kaldet af menighederne og
udnævnt af kirkeministeren til
det. Brevet læses
op af provsten ved
præstens indsættelse i kirkerne, og
kollatsen betyder,
at biskoppen har
sagt ja til at føre
tilsyn med præstens
embedsførelse og
dermed sikre, at
evangeliet forkyndes
ret, at dåb og nadver
forvaltes efter forskrifterne, og at præsten
også er en del af ”den
store kirke” – de helliges samfund også ud over Øse-Næsbjerg
pastorat!
Jeg fik kollats af biskop Helge
Skov. Det var hans anbefaling af
mig til menighederne, og hans
løfte om at ville
føre
tilsyn
med mit
virke
hjalp
mig fra

første færd til at opfatte mig selv
som et led i den lange kæde af
præster, der er gået forud for
mig, og til at se mig selv som en
del af det kollegiale fællesskab,
jeg indgår i, både med de øvrige
præster i stiftet og i provstiet.
Jeg har siden 1990 haft fire
biskopper: Helge Skov, Niels
Holm, Elisabeth Dons Christensen og den nuværende biskop
Elof Westergaard, som engang
var min studiekammerat. Efterhånden er jeg jo ældre end både
provsten og biskoppen!
Glæden ved det daglige virke
Alle tre dele, kald, udnævnelse
og kollats, skal samles og udfoldes i det daglige virke blandt de
mennesker, der bor i sognene.
Jeg glæder mig over, at vi hen
over året har så fin en kirkegang,
som vi har. Det er dejligt, at vi
har et rigt facetteret gudstjenestetilbud gennem kirkeåret
med

7

krybbespil, adventsgudstjenester
med De Ni Læsninger og kormedvirken, julegudstjenester,
nytårsgudstjenester, familiegudstjenester, gudstjenester for
børnehave- og dagplejebørn,
folkeskole- og efterskoleelever,
FDF og DDS, og gudstjenester
med særlige temaer, barnevogns-,
frilufts-, høst-, allehelgens-, senior-, plejehjems- og musikgudstjenester, men jeg finder også en
stor glæde ved de ”små”, rolige
gudstjenester, der er indimellem,
hvor der måske kun kommer 8-10
personer til gudstjeneste.
Jeg glæder mig over, at vi har så
god tilslutning til konfirmationsforberedelsen, og sætter især stor
pris på at være med til at åbne
konfirmandernes øjne for gudstjenestens kvaliteter, og engagere
dem i den, så de føler sig hjemme
i den.
Minikonfirmanderne kommer
med
forventningsfulde øjne

og godt humør, og vi gør, hvad
vi kan, for at give dem en god
oplevelse.
Jeg glæder mig over det fine
arbejde, der lægges i babysalmesangsforløbene, som er så
givende
for alle
parter,
og sætter
stor pris på
kirke-skolesamarbejdet.
Jeg glæder
mig over
samtalerne
med dåbsforældre og
brudepar og
over at få lov til
at medvirke på
nogle
af de største dage i deres liv, hvor
de kommer til kirke med deres
små eller for at sige ja til hinanden.
Jeg glæder mig over

den fortrolighed, som folk viser
mig, når livet er blevet svært, og
jeg bliver tilkaldt til sygehus, hospice eller
plejehjem,
eller når
jeg bliver
bedt om at
komme i
hjemmene
ved kriser,
sygdom
og dødsleje, eller
når jeg
kommer på
besøg
efter
begravelser og bisættelser, og jeg glæder mig over,
at jeg kan få lov til at forkynde
evangeliets livgivende ord på
trods af sorg og død, når der skal
siges farvel til et menneske, vi
holdt af.
Jeg glæder mig over, at vi har
to velfungerende menighedsråd,
som vil sognene det bedste.
Jeg glæder mig over det fine sam-

arbejde blandt kirkens ansatte.
Jeg glæder mig over vores
kirkeblad, vores sogneaftener,
seniordag og alt det andet, som
jeg foretager mig enten alene
eller sammen med andre, og jeg
glæder mig over, at jeg gennem
tiden har haft tre kompetente
præstesekretærer.
Så er der noget, som jeg slet ikke
har nævnt. Det, som ingen ser
– kun min familie. Det er naturligvis de mange timer til forberedelse, jeg tænker på. Når folk viser en så stor tillid, som tilfældet
er, vil man også gerne give noget
godt tilbage, og det kommer jo
ikke af sig selv. Der skal lægges
mange timer og mange kræfter
i at gøre arbejdet så godt, man
kan, men det giver jo mangefold
igen, når det lykkes!
Dette var, hvad jeg valgte at
fortælle om præstens arbejde
med en stor og hjertelig tak for,
at jeg har fået lov til at virke her
siden 15.9.1990, og jeg håber,
det bliver til flere år endnu!
Med de bedste hilsner
Marianne Lesner
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IMarianne
forbindelse
med
Lesners 25-årsjubilæum

25-årsjubilæum

I september er det 25 år siden, at Marianne Lesner blev
ordineret og indsat som præst i Øse og Næsbjerg kirker.
Det fejres den 20. september med følgende program:
Kl. 10.00 gudstjeneste i Næsbjerg Kirke. Efter gudstjenesten er der samling i konfirmandstuen med champagne
og kransekage, saft og snoller til børnene.
Kl. 16.00 koncert i Øse Kirke med gruppen ”Jazz og
salmer”. Efter koncerten samles vi i Kirkehuset/telt, hvor
der bliver serveret sandwich og lidt sødt.
Alle er meget velkomne til begge arrangementer.
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Med venlig hilsen
Øse og Næsbjerg menighedsråd

Næsbjerg den 22.06.2015
Næsbjerg Menighedsråd fra 1990: Eske Madsen – Ida Mølholm –
Villy Lauridsen – Preben Kristensen – Hans Møller – Vera Bruun
– Jørgen Vind havde et lille møde og så tilbage i tiden, da vi skulle
have en ny præst.
I foråret 1990 meddelte vores
daværende præst Frede Dalum, at
han havde fået stilling som præst
ved Treenighedskirken i Esbjerg.
Vi stod derfor over for at skulle
have en ny præst til Øse / Næsbjerg sogne. Stillingen blev slået
op, og der kom 17 ansøgere. Det
var dejligt med så mange. Det
var en meget spændende periode
for menighedsrådene i Øse /
Næsbjerg, og det gav anledning
til mange fælles menighedsrådsmøder. Vi besluttede, at alle
ansøgere blev inviteret til samtale, så vi kunne præsentere vores
kirker og præstegård, en god
måde, hvorpå ansøgerne kunne
få et indtryk af menighedsrådene
og omegnen, hvor de skulle have
deres virke. Det endte med, at vi
havde fire til prøvegudstjeneste
(som alle prædikede ud fra den
samme tekst). Det foregik ikke i
vore egne kirker, men i nabokirkerne Fåborg, V. Starup, Årre og
Grimstrup.
Vi havde igen fælles menighedsrådsmøde på Nordenskov kro,

hvor både provsten og biskoppen
var til stede som rådgivere. Her
blev Marianne Lesner indstillet
til kirkeministeriet som ny præst
i Øse / Næsbjerg sogne.
Marianne Lesner var nyuddannet
teolog og skulle derfor præsteindvies inden indsættelsen i Øse
/ Næsbjerg pastorat. Det foregik i
Ribe Domkirke, en festdag, hvor
en stor del af menigheden var
mødt op. Mariannes Lesners første gudstjeneste i Næsbjerg kirke
var den 23. september.
Der skal lyde en stor tak til Marianne fra det gamle menighedsråd, der var med til at ansætte
dig. Du har stået i spidsen for
mange nye initiativer både for
børn, voksne og ældre. Vi ser
tilbage med stolthed, at det var
dig, vi fik ansat som præst. Stort
tillykke med de første 25 år.
Håber, vi kan have dig som præst
i mange år frem.
Mange hilsner
Menighedsrådet anno 1990
Jørgen Vind
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Salmemaraton

I samarbejde med flere andre sogne i Varde provsti fortsætter vi
projekt ”salmemaraton”, hvor salmebogen synges igennem fra ende
til anden. På 10 tirsdage i vinterhalvåret mødes vi til salmesang
kl. 19.00-21.00. Hermed en lille oversigt:
Dato
1.9.2015
15.9.2015
29.9. 2015
27.10.2015
24.11.2015
12.1.2016
26.1.2016
9.2.2016
23.2.2016
8.3.2016
5.4.2016

Kirke
Bejsnap kirke
Østerlund kirkesal
Lønne kirke
Henne kirke
Øse kirke
Janderup kirke
Næsbjerg kirke
Ølgod kirke
Billum kirke
Varde kirke
Strellev kirke

Salmenumre
241-255
256-273
274-288
289-303
304-320
321-333
334-349
350-364
365-380
381-395
396-411

En bedstemors fortælling
- om barnevognsgudstjenesten den 18.4.

Babysalmesang - efterår 2015
Fra den 22.9. til den 14.11. mødes vi 7 tirsdage kl. 9.30-10.15
i konfirmandstuen og slutter med barnevognsgudstjeneste i
Næsbjerg kirke lørdag den 14.11. kl. 10.00. Birgitte Moos fra musikskolen i Varde leder endnu engang den musikalske del.
Skriftlig indbydelse sendes til de familier, som har fået barn i perioden 1. januar til 30. juni i år.
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, søskende, bedsteforældre og faddere.
Gudstjenesten er naturligvis for enhver, der har lyst til at være
med, også selv om man ikke har direkte tilknytning til småbørnsfamilierne. De, der har været med, siger, at det er en rigtig fin
oplevelse!
ML
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En dejlig forårsdag i april var der afslutning for babysalmesang i Øse
Kirke.
Vi var 2, som ikke havde overværet dette før, en bedstemor og et
menighedsrådsmedlem, men allerede inden vi nåede Øse Kirke, var
humøret højt, solen skinnede, så man kunne ikke andet end være i
godt humør, dagen godt begyndt er jo halvt fuldendt.
Vi havde en rigtig god oplevelse, 10 fantastiske børn og deres familier, først og fremmest de stolte mødre, som skulle vise lidt om hvad
de havde lavet i sidste 7 tirsdage.
Vi kunne se, hvordan Birgitte Moos gik rundt og sang for hvert enkelt
barn, man kunne se, at børnene vidste, hvad der skulle ske, selv om de
jo kun var mellem 4 mdr. og 8 mdr. Se, hvordan børnene reagerede på
sæbeboblerne, så det var en rigtig god oplevelse.
Alle nybagte mødre/forældre kan kun opfordres til at møde op den
22.9., når den nye sæson starter.
Tak til Birgitte Moos, Marianne Lesner og ikke mindst de frivillige
hjælpere Else Møller og Ruth Madsen, de så alle ud til at hygge sig,
og vi hørte heldigvis, at de gerne alle ville fortsætte.
Så kære alle nybagte forældre, benyt jer endelig af tilbuddet, spørg
nogle af mødrene, der tidligere har været med, vi tror, alle siger, det er
supergodt.					

Vera Bennetsen – bedstemor
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Konfirmandindskrivning
Konfirmationsdatoer i 2016:
Øse kirke: 1. maj — Næsbjerg kirke: 8. maj
Indskrivning til konfirmation finder sted i forbindelse med familiegudstjenesterne den 4. 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.
Konfirmationsforberedelsen er tilrettelagt i samarbejde med Næsbjerg skole ud fra de retningslinjer, som er fastlagt af kommunens
skoleforvaltning og Varde Provsti i fællesskab.
Der bliver forberedelse i 2 morgentimer à 45 minutter, 1 gang
ugentligt, fra uge 43 i år til uge 17 i 2016, dog vil nogle uger være
aflyst af hensyn til skolens undervisning. Derfor vil en del af forberedelsen blive afviklet uden for skoletiden. Det kan være som
undervisning om aftenen eller i weekenden. Vi arbejder på at tilbyde
konfirmanderne forskellige aktiviteter. Konfirmanderne kan godt
allerede nu sætte X i kalenderen på to datoer i efteråret. Først ved
fredag, den 23. oktober, hvor vi skal til arrangement med friluftsgudstjeneste, spisning og aktivitet i Rolandhytten kl. 16.00-19.00
sammen med Rousthøje-konfirmanderne. Dernæst ved lørdag, den
21. november kl. 14.00-15.30, hvor vi sammen med konfirmandforældrene skal se teaterforestillingen ”Pust” i Næsbjerg kirke – kom
og hør mere ved indskrivningerne!
Vel mødt til årgang 2015-16! Jeg glæder mig meget til at være sammen med jer omkring noget meget, meget vigtigt: livet selv, kirken,
kristendommen, troen, håbet og kærligheden!
ML

Lørdagskonfirmation fra 2018

Menighedsrådene har besluttet at imødekomme de mange ønsker, som vi har modtaget, om at få konfirmation om lørdagen.
Derfor vil der fra 2018 være konfirmation i Øse kirke den første
lørdag i maj og i Næsbjerg kirke den anden lørdag i maj.
14

Seniordag
Når det er muligt, holder vi seniordag den første fredag i november,
men i år kan vi ikke få planlægningen til at gå op, og derfor holder vi
seniordag fredag, den 30. oktober kl. 9.30-14.30.
Programmet bliver således:
Kl. 9.30: Morgensangsgudstjeneste i Næsbjerg kirke
Kl. 10.00: Formiddagskaffe
Kl. 10.30: Billedforedrag med Poul Marcus om Vestkystlinjen: ”På
tur langs Jyllands vestkyst”.
Kl. 12.00: Middagsmad med dessert og kaffe
Kl. 13.00: Sangtime med sognepræst Pernille Troldborg.
Hold øje med Ugeavisen, når dagen annonceres i begyndelsen af
oktober. Så vil de sidste og ikke uvæsentlige detaljer såsom tilmelding og pris være på plads.

Fra Pernille Troldborg har vi fået følgende appetitvækker:

Tak for invitationen til at medvirke med sang og spil ved jeres årlige seniordag.
Jeg glæder mig til at besynge efteråret
sammen med jer. Ja, ikke kun det, for
vi skal vidt omkring i sangbogen.
Fællessangen krydres med anekdoter,
digte og småfortællinger, der på den
ene eller den anden måde drager paralleller til vores hverdagsliv, med alle
de smukke og skæve nuancer, det måtte
indeholde.
Der bliver med garanti noget til smilebåndet og til eftertanken.
Pernille Troldborg
På genhør!
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BUSK-familiegudstjenester

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 er det den 25. oktober.
I Øse kirke er det kl. 14.00, i Næsbjerg kirke er det kl. 16.00, og
musikken til gudstjenesterne leveres af Crux Band.
Gudstjenesten planlægges af gudstjenesteudvalget for familiegudstjenester i samarbejde med FDF og DDS, og børn og unge derfra
medvirker i henholdsvis Øse og Næsbjerg. Desuden medvirker
konfirmanderne.
Det er gudstjenester med noget for alle! Vel mødt!
På vegne af gudstjenesteudvalget, FDF og DDS,

Fra Poul Marcus har vi fået denne omtale:

På tur langs Jyllands vestkyst
En cirka 560 kilometer lang asfalteret cykelsti fører hele vejen fra den
tyske grænse i Rudbøl til Skagen, og undervejs passerer den gennem
nogle af Danmarks vildeste og mest varierede landskaber. Den tur følger jeg i billedforedraget.Vi starter ved Skibbroen i Tønder, og fortsætter gennem Nationalpark Vadehavet, marsklandet, klitter, heder og går i
detaljer, hvor helt særlige forhold gør sig gældende.
Der vil blive vist billeder af og fortalt om alt fra kyskhedsbælter af jern,
lovprisende gravstenstekster med billeder af kommandører og deres
familier til flotte arkitektoniske bygningsværker.
Vi skal se nærmere på sluser, sluseværker, digeprojekter, fyr, kirker og
kirkegårde med gruopvækkende minder fra mange forlis og strandinger.
Undervejs besøger vi øerne: Rømø, Mandø, Fanø, Langli, Jegindø,
Thyholm og Vendsyssel.
Op gennem Thy Nationalpark når vi forbi tyskernes forsvarsstillinger
fra 2. verdenskrig til Løkkens lyksaligheder og havets ”bid” i kystlandet – for at ende turen på Skagens Odde. Her slutter foredraget med en
fortælling om kunstnerkolonien - guldalderens storhedstid.
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Mødeudvalget

Alle helgen

Alle helgens søndag ligger hvert år på 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 1. november er der gudstjeneste 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.
Konfirmanderne medvirker ved lystænding.

Dåbsjubilæum

I år fejrer vi de små dåbsjubilarer ved familiegudstjenesterne den
22. november, i Øse kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Alle, der har lyst, kan komme og være med. I år sendes skriftlig
indbydelse til sognenes børn født i 2010.
ML
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Øse sogn

PUST
- teater i Næsbjerg kirke

Fra den 25. marts 2015 til den 17. juni 2015

Dåb
Liv Petrine Heltborg Reading, den 12. april
(Pia Krogstrup Heltborg og Philip Reading, Bolhede)

Lørdag, den 21.11. kl. 14.00 får
vi besøg af teateret ”Svantevit”
med forestillingen ”Pust”.
Forestillingen er en del af konfirmationsforberedelsen, så der er
mødepligt for konfirmanderne.
Forestillingen er også åben for
alle andre.
Efter opførelsen i kirken er der
”stå-kaffe” og et stykke kage
i konfirmandstuen, 20 kr. for
voksne, gratis for konfirmander
og andre børn.
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"Pust" er en åben dukketeaterforestilling, der inddrager kirkens
rum og akustik som medspiller
i en musikalsk og poetisk rejse
gennem det gamle og det nye testamente.
I forestillingen møder vi pigen
Gerda, der stiller nogle af de
spørgsmål, som dukker op hos et
moderne barn, der kommer ind
i kirken. Gerda møder en underfundig herre, der bor i kirken.

Han kender svarene og svarene
bliver til dramatik.
Svantevit puster liv i de gamle
fortællinger - fra skabelse til
pinse.
”Pust” handler om det hele - om
det livgivende pust, om forholdet
mellem Gud og menneskene og
Guds geniale plan.
Dukketeateret Svantevit sætter
påske- og pinsebegivenhederne
ind som højdepunkter i en dramaturgi, der starter ved Adam,
Eva, Kain, Abel, Noah – og fortsætter til Jesus og Helligånden.
Med skiftende dukkespilteknikker og soloviolin etableres en
poetisk og sammenhængende
fremstilling, der sætter påsken og
pinsens begivenheder i perspektiv.
Midlerne er den udtryksfulde
sammenfletning af levende musik, humor og fortryllende billeder, som er blevet Dukketeater
Svantevits særkende, og som
indbragte teatret ”Den Fynske
Kulturpris” 2010 for forestillingen ”Noahs Ark”.
Vi håber, at mange har lyst til at
være med til denne fine oplevelse!
ML

Jonathan Bo Lisberg, den 12. april
(Susanne Knudsen Lisberg og Anders Peter Lisberg, Sig)
Albert Johannes Bæk Eskildsen, den 17. maj
(Rikke Bæk Pedersen og Frank Gubi Eskildsen, Varde)
Oliver Leonard Petersen, den 13. juni
(Karina Andersen og Michael Leonard Petersen, Nordenskov)
Lærke Møller Baatz, den 13. juni
(Anna Møller Jensen og Morten Baatz, Nordenskov)
Vielser
Jonna Refshøj Pedersen og Povl Jørgen Hohwü Tegewaldt, Bolhede,
den 5. juni
Anna Møller Jensen og Morten Baatz, Nordenskov, den 13. juni
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Henry Jensen, Oksbøl,
den 3. april, bisat den 8. april, Øse kirke, Aal kirkegård
Sven Erik Ladefoged, Nordenskov,
den 19. april, begravet den 23. april

Hold dig orienteret på Facebook!
Søg på Øse og Næsbjerg kirker. ”Synes godt om” – et enkelt klik, og
du vil hver uge blive holdt ajour med aktiviteter og gudstjenester i
sognene.
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Næsbjerg sogn
Fra den 25. marts 2015 til den 17. juni 2015

Dåb
Frederik Thorslund Søvig, den 5. april
(Pia Thorslund Jørgensen og Anders Søvig, Næsbjerg)
Maja Petrine Jensen, den 19. april
(Tula Sofie Petrine Marie Sørensen og
Martin Møllenbach Jensen, Næsbjerg)
Vielser

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.

Madeleine Mortensen og Lasse Mortensen, Knoldeflod, den 30. maj

Præstesekretær
Gerda Frederiksen træffes tirsdag
kl. 9-10 på kirkekontoret.

Dødsfald og begravelser/bisættelse

Øse sogn

Ketty Jensen, Årre,
den 26. marts, bisat den 1. april
Karen Jensen, Ølgod,
den 20. maj, bisat den 30. maj
Martin Thomsen Uhre, Næsbjerg
den 12. juni, begravet den 17. juni

Besøg og hjemmealtergang
Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset. Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller den anden grund, kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste
med altergang i hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe
til mig, så laver vi en aftale. Husk, at man også kan ringe efter
mig ved sygdom, livskriser eller til et dødsleje.
Marianne Lesner
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Kirkelig vejviser

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:
Martin Bennetsen, tlf. 50 92 41 26

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. 23 61 06 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 Hofman
Madsen og Gurli Ladefoged.
Materiale til kirkebladet kan sendes
til: finn@bech-petersen.dk
Deadline til næste nummer:
1. oktober 2015.
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Sognekalenderen

Søndag, den 30.8.
Friluftsgudstjeneste i Tambours
Have kl. 14.00.
Tirsdag, den 1.9.
Salmemaraton i Bejsnap kirke
kl. 19.00.
Tirsdag, den 15.9.
Salmemaraton i Østerlund
Kirkesal kl. 19.00.

Søndag, den 20.9.
Sognepræstens 25-årsjubilæum fejres med gudstjeneste i
Næsbjerg kl. 10.00 og kirkekoncert i Øse kirke kl. 16.00.
Tirsdag, den 22.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.30.
Næsbjerg menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 17.00.
Onsdag, den 23.9.
Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i
”Kirkehuset” kl. 16.00.
Søndag, den 27.9.
Fælles høstgudstjeneste i Øse
kirke kl. 14.00, med korsang ved
”Munkekoret”, indsamling og
kirkekaffe.
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Tirsdag, den 29.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.30.
Salmemaraton i Lønne kirke
kl. 19.00.

Søndag, den 4.10.
Familiegudstjenester og konfirmandindskrivning i Øse kirke
kl. 10.00 og i Næsbjerg kirke
kl. 14.00.
Tirsdag, den 6.10.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.30.
Tirsdag, den 20.10.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.30.
Onsdag, den 21.10.
Konfirmanderne fra Næsbjerg
sogn indleder deres forberedelse i
konfirmandstuen kl. 8.15.
Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i
”Kirkehuset” kl. 16.00.
Torsdag, den 22.10.
Konfirmanderne fra Øse sogn
indleder deres forberedelse i konfirmandstuen kl. 8.15.
Fredag, den 23.10.
Konfirmandarrangement i
Rolandhytten kl. 16.00-19.00.

Søndag, den 25.10.
BUSK-familiegudstjenester med
Crux Band, Øse kirke kl. 14.00,
hvor FDF medvirker, Næsbjerg
kirke kl. 16.00, hvor DDS medvirker. Desuden medvirker konfirmanderne.
Tirsdag, den 27.10.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.30.
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.
Næsbjerg menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 17.00.
Salmemaraton i Henne kirke
kl. 19.00.
Fredag, den 30.10.
Seniordag fælles for sognene i
Næsbjerg kirke og konfirmandstuen kl. 9.30-14.30.
Søndag, den 1.11.
Alle helgensgudstjenester, Øse
kirke kl. 9.30, Næsbjerg kirke kl.
11.00. Navnene på sognets døde
nævnes fra prædikestolen.

Tirsdag, den 17.11.
Næsbjerg menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 17.00.
Onsdag, den 18.11.
Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i
”Kirkehuset” kl. 16.00.
Lørdag, den 21.11.
Teaterforestillingen ”Pust” med
Svantevit i Næsbjerg kirke
kl. 14.00, derefter kirkekaffe.
Søndag, den 22.11.
Dåbsjubilæum for årgang 2010 i
Øse kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg
kirke kl. 11.00.
Tirsdag, den 24.11.
Salmemaraton i Øse kirke
kl. 19.00.

Tirsdag, den 3.11.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.30.
Tirsdag, den 10.11.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.30.
Lørdag, den 14.11.
Barnevognsgudstjeneste med afslutning for babysalmesangsholdet, fælles for sognene, Næsbjerg
kirke kl. 10.00.

Gudstjeneste på Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj
den 27. oktober kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes
vi til kaffebord.
Alle er meget velkomne.
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Dato

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

30.8.

TH – 14.00 ka TH – 14.00 ka 13. s. e. trin.

6.9.

Se Næsbjerg

9.00 CL

14. s. e. trin. Fælles for sognene.

12.9.

Se Næsbjerg

10.00 CL

Dåbsgudstjeneste. Fælles for sognene.

13.9.

Ingen NK

Ingen NK

Der henvises til nabokirker.

20.9.

16.00 KK

10.00 JG

25-årsjubilæum.

27.9.

10.00 ka + k

Se Øse

17. s. e. trin. Fælles høstgudstjeneste med
korsang, indsamling og kirkekaffe.

4.10.

10.00 ka

14.00 ka

Familiegudstjenester med
konfirmandindskrivning.

11.10.

11.00 a

9.30 a

19. s. e. trin.

18.10.

Ingen NK

Ingen NK

Der henvises til nabokirker.

25.10.

14.00 ka

16.00 ka

BUSK-gudstjenester (Børn-Unge-SognKirke).

30.10.

Se Næsbjerg

9.30

Morgensangsgudstjeneste ved Seniordag

1.11.

9.30 ka

11.00 ka

Alle helgens søndag.

8.11.

Ingen NK

Ingen NK

Der henvises til nabokirker.

14.11.

Se Næsbjerg

10.00

Fælles barnevognsgudstjeneste.

15.11.

11.00 a

9.30 a

24. s. e. trin.

22.11.

9.30

11.00

Dåbsjubilæum.

29.11.

11.00 ka

9.30 ka

1. søndag i advent.

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesterne ved Marianne Lesner.

TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have. CL = Charlotte Locht.
ka = kontinuerlig altergang. a = altergang. k = kor medvirker.
NK = der henvises til nabokirker. KK = kirkekoncert. JG = jubilæumsgudstjeneste.

Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Sommer 2015

