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Mens vi venter

- gennem 4 adventssøndage

skriften ”Det, der tæller”, og den
bygges op i et vekslende forløb
med 3 ingredienser, nemlig fællessalmer, refleksioner over temaet,
hvad der tæller i vores adventstid
og julefest, og korsang ved det
rytmiske kor Vokalibitum, som
ledes af Søren Abel.

Efter gudstjenesten i Øse kirke er
menighedsrådene vært ved adventskaffe i våbenhus og kirkerum.
Under kaffen læses en julehistorie.

Kom og vær med til en gudstjeneste med god plads til eftertanke
og med en dejlig musikoplevelse.
Gudstjenesten er del af programmet ”Jul i Næsbjerg”.

Tredje søndag i advent
”De Ni Læsninger”
- i samarbejde med
Øse Sangkor
Øse kirke, 13. december
kl. 19.30

Første søndag i advent
Krybbespil
- i samarbejde med 3. klasserne
fra sognets skoler
Næsbjerg kirke, den 29. november
kl. 9.30
Øse kirke, samme dag kl. 11.00
Det kribler i maven, når man
klædes ud som Maria, Josef,
Herodes, hyrde eller vismand og
skal optræde i kirken. Ingen er
i tvivl om, at vi nu er på vej til
jul! Kom og se krybbespil med
3. klasserne til gudstjenesterne 1.
søndag i advent. Vi kan endnu en
gang se frem til fulde kirker og
gode oplevelser.
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Anden søndag i advent
Koncertgudstjeneste:
”Det, der tæller”

- i samarbejde med
Vokalibitum
Næsbjerg kirke, 6. december
kl. 10.00
Det er en tradition, at en af
gudstjenesterne i adventstiden
er en temagudstjeneste, dvs. en
gudstjeneste, hvor prædikenen
deles op i mindre bidder og dermed får karakter af refleksioner.
I år får temagudstjenesten over-

”De Ni Læsninger” kan denne
aften opleves i Øse kirke, hvor
Øse Sangkor medvirker.
”De Ni Læsninger” er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles
om skabelse, syndefald, Guds
udvælgelse og frelse ved Jesus,
sådan som det udspilles i den bibelske historie. Traditionen med
”De Ni Læsninger” stammer fra
England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i King´s College
Chapel i Cambridge.
I Danmark er det blevet en tradition at holde ”De Ni Læsninger”
i ugerne op til jul. I England holdes ”De Ni Læsninger” juleaften.

Fjerde søndag i advent
Julesangsgudstjeneste
– ”Ind under jul”

Øse kirke, den 20. december
kl. 14.00
Ved denne eftermiddagsgudstjeneste, hvor mørket stiger omkring os, mens vi er samlede på
en af årets korteste dage, vil vi
synge sammen om lyset, dels i
julesalmer og -sange, som i særlig
grad har tilknytning til denne
årstid, dels i de julesalmer, som
ellers har svært ved at finde en
plads ved julens øvrige gudstjenester. Efter gudstjenesten er der
kirkekaffe.
Øse og Næsbjerg menighedsråd
samarbejder om gudstjenesterne
på anden, tredje og fjerde søndag
i advent, som dermed er fælles
for vore sogne.
Menighedsråd og sognepræst
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Kirke i børnehøjde
- men husk, at det også er for voksne!
Ventetiden op til jul er lang, når
man er barn – men for de voksne
flyver tiden af sted.
Derfor er det også så dejligt for alle med en stund i kirken. Børnene
får tiden fyldt ud med et budskab
fuldt af mening, og de voksne
får en stund til fred og ro og besindelse på, hvad julens budskab
betyder. Men helt stille plejer det
nu heller ikke at forløbe, når børn
og unge myldrer ind gennem kirkedøren!
Det er altid festligt med de mange
juleafslutninger, og når det lykkes,
som det gerne skal, er der plads
både til liv og glade dage og til
fred og ro i kirkerne. Kom og oplev det selv, når børnene er i kirke.
Krybbespilsgudstjenesterne er omtalt andetsteds – her vil vi koncentrere os om juleafslutningsgudstjenesterne.

Vi lægger ud torsdag, den 10. december kl. 19.00 med familiegudstjeneste i Øse kirke, hvor børn fra
FDF medvirker.
Tirsdag, den 15. december fortsætter vi med juleafslutning med dukketeater i Næsbjerg kirke kl. 9.00
for dagplejebørn og kl. 10.30 for
børnehavebørn.
Onsdag, den 16. december er der
juleafslutning med dukketeater i
Øse kirke kl. 9.00 for dagplejebørn
og kl. 10.30 for børnehavebørn.
Fredag, den 18. december er
der skolejul over hele linjen.
Mellemtrinnet og 7. kl. fra
Næsbjerg skole kommer til
Næsbjerg kirke kl. 9.00, og de
mindste klasser kl. 10.00. Alle skolebørnene fra Nordenskov skole
kommer til Øse kirke kl. 12.00, og
så må vi ikke glemme den tredje
skole i pastoratet, for elever, forældre og lærere fra Øse Efterskole
kommer til Øse kirke kl. 16.30.
Dejlige timer i sigte!
ML

Alle er velkomne!
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Det er med stor fornøjelse, vi præsenterer
dukketeatret, der vises for de mindste børn
ved juleafslutningerne for dagpleje- og
børnehavebørn den 15. og 16. december

All
e er

vel
kom
ne !

Stjernelys i år 0
- et teaterstykke for alle!
Manuskriptet er skrevet med udgangspunkt i Bibelen, men er
også præget af kreative indslag. Det er et aktivt dukkespil, tilsat
musik undervejs i stykket. Børn og voksne får en glad oplevelse
med hjem!
Dukkefører er Linda Risbøl Hansen fra Vester Starup.
ML
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Lillejuleaften
Som de foregående år holder vi også i år gudstjeneste
den 23. december om eftermiddagen, i Næsbjerg kirke kl. 14.00
og i Øse kirke kl. 15.30.
Salmerne vil høre til i skellet mellem advent og jul.
Prædiketeksten bliver juleevangeliet, og prædikenen er den samme
som juleaften.
De, som er udrejst juleaften, får hermed mulighed for at få duften
af julen i kirken herhjemme med sig. Andre kan ikke finde tiden til
at komme i kirke på selve juleaften, men vil alligevel gerne høre
juleprædiken og være med til at synge sammen i kirken, og de får
hermed også muligheden for det.
Kort sagt: prædikenerne den 23. december og juleaften vil være
identiske, men salmerne vil være forskellige.
ML

Juleaftensdag på Solhøj
Der er julegudstjeneste den 24. december kl. 10.15 på Solhøj i
Nordenskov. Alle er velkomne. Det er et godt tilbud om at besøge
Solhøj og være sammen med beboerne til julegudstjeneste.
Efter gudstjenesten sørger Solhøjs Vennekreds for et lille traktement, så vi kan ønske hinanden glædelig jul.

Pensionistforeningernes
nytårsgudstjeneste
Nytårsgudstjenesten for pensionistforeningerne i Gl. Helle-området holdes i 2016 i Øse kirke torsdag, den 7. januar kl. 14.00.
Efter gudstjenesten fortsætter arrangementet på Nordenskov
Kro med underholdning ved sognepræst Marianne Lesner.

Salmemaraton fortsætter
Vi holder pause i december, men tager fat igen efter
nytår på tirsdage kl. 19.00 efter følgende plan:

ML
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Dato

Kirke

Salmenumre

Nytårsaften

12.1.2016

Janderup kirke

321-333

26.1.2016

Næsbjerg kirke

334-349

Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 14.00, og i
Øse kirke kl. 15.30. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved
et festligt traktement af champagne og kransekage, så vi kan ønske
hinanden et godt nytår.

9.2.2016

Ølgod kirke

350-364

23.2.2016

Billum kirke

365-380

8.3.2016

Varde kirke

381-395

Menighedsråd og sognepræst

5.4.2016

Strellev kirke

396-411
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Sogneaftener

Foredrag med Flemming Rishøj:

”DE FARLIGE KVINDERS Ø”
Torsdag, den 4. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen
Flemming Rishøj præsenterer sit foredrag således:
Sprogø var engang et naturligt fængsel midt i Storebælt, hvor flere hundrede
kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid
– kvinder under Åndssvageforsorgen, som det hed dengang. Men det
var kvinder, som blev anset for at være seksuelt og moralsk fordærvede
og dermed til fare for samfundet.
Foredraget belyser gennem dias og tale, at havde man én gang fået
titlen ”Sprogø-pige", var man for altid stemplet som EN AF DEM.
Flemming Rishøj har været sognepræst i Gjesing kirke i Esbjerg, og han
har sin teologiske uddannelse fra Norge. Han fortæller, at han har arbejdet i Tanzania som missionær, hvorefter han havde et kortere ophold i
Grønland, før han endelig, og ikke uden besvær, faldt til i det vestjyske.
Nu rejser han en del som rejseleder, holder foredrag og underviser.
Pris: 50 kr.
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Fællesarrangement med
biskop Elof Westergaard
Torsdag den 3. marts kl. 19.00 i Helle-Hallerne
Denne sogneaften er en aften, der er arrangeret i samarbejde med de
øvrige menighedsråd i Gl. Helle.
Reserver datoen og læs mere i næste kirkeblad og i Ugeavisen.
Alle er velkomne!

På vegne af mødeudvalget, ML

Babysalmesang
Forårssæsonen indledes tirsdag, den 1. marts kl. 9.30-10.15 i
konfirmandstuen.
Der udsendes indbydelse i begyndelsen af februar til de familier, der
har fået barn i perioden 1.7.-31.12.2015. Der sluttes med barnevognsgudstjeneste i Øse kirke fredag, den 29. april kl. 16.00.
ML
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Orienteringsmøder om
konfirmation 2016
Konfirmandfamilierne, både forældre og konfirmander, indbydes til
orienteringsmøder om forårets konfirmationer. Orienteringsmøderne
holdes i konfirmandstuen. For konfirmandfamilierne fra Næsbjerg
sogn er det onsdag, den 10. februar, og for konfirmandfamilierne
fra Øse sogn er det torsdag, den 11. februar, begge aftener kl. 19.0020.30. Noget har vi allerede aftalt, men der er også en del, der mangler, og derudover er der en del information, som skal formidles fra
præsten til familierne.
Det er derfor vigtigt, at alle familier er repræsenterede.

25-års
-

jubil

æum

ML

Minikonfirmander 2015-2016
Øse og Næsbjerg menighedsråd giver tilbuddet til alle, der går på
tredje klassetrin.
Undervisningen begynder i uge 14 i 2016 og strækker sig
over 8 uger, hvor der holdes ferie i uge 18, og vi slutter i uge 22.
Undervisningen foregår tirsdag og onsdag efter skoletid
fra kl. 14.30 - 16.00.
Tirsdag er for børn fra Øse sogn, og undervisningen
foregår i kirkehuset og i Øse Kirke
Onsdag er for børn fra Næsbjerg sogn, og undervisningen
forgår i konfirmandstuen og i Næsbjerg Kirke.
Undervisningen ledes af:
Lund Frederiksen
Anna Kristensen
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Øse sogn
Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 24. december kl. 10.15
og den 16. februar kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten
juleaftensdag er der juleknas. Efter gudstjenesten i februar
mødes vi til kaffebord, som koster 10 kr.
Alle er meget velkomne.

Fra den 18. juni til den 29. september 2015

Dåb
Solveig Thorn, den 19. juli
(Ditte Clausen og Rasmus Thorn, Vesterbæk)
Vielser
Birgitte Krongaard Thomsen og Martin Seested Bennetsen,
Nordenskov, den 22. august
Dødsfald og begravelser/bisættelse

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.
ML

Anna Margrethe Christensen, Tofterup,
den 3. juli, begravet den 9. juli
Niels Jørgen Christian Andersen, Nordenskov,
den 14. juli, begravet den 17. juli
Hans Riis Larsen, Nordenskov,
den 29. august, begravet den 3. september
Grethe Mina Mathiasen, Nordenskov,
den 12. september, bisat den 18. september
Børge Skov, Nordenskov,
den 14. september, bisat den 19. september

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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Krista Abeline Nielsen Christensen, Ansager,
den 19. september, begravet den 23. september
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Næsbjerg sogn
Fra den 18. juni til den 29. september 2015

Dåb
Asger Sparvath Kristensen, den 9. august
(Kristina Sparvath Mortensen og René Veldt Kristensen, Næsbjerg)
Valdemar Frej Bjerggaard Clausen, den 6. september
(Mette Bjerggaard Pedersen og Morten Clausen, Aarhus N)
Mikkel Brøchner Femhøj Dal, den 12. september
(Helle Brøchner Femhøj Christensen og Kristian Dal, Næsbjerg)

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
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Egon Søndergård, Næsbjerg,
den 12. august, begravet den 18. august
Gjerlev Aage Lambertsen, Tarm,
den 15. august, bisat den 19. august fra Egvad kirke, urne nedsat på
Næsbjerg kirkegård
Anny Johansson, Næsbjerg,
den 31. august, bisat den 4. september, urne nedsat på Fræmmestad
kirkegård, Sverige
Knud Erik Kristensen, Næsbjerg,
den 8. september, begravet den 12. september

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
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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. 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. december 2015.
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Sognekalenderen

Det skal her understreges, at alle er velkomne til alle de mange
arrangementer og gudstjenester, der er i adventstiden. At særlige
”grupper”, f. eks. skolebørn eller børnehavebørn, medvirker, afgrænser på ingen måde, at samtlige arrangementer og gudstjenester er for
alle. Spred rygtet!
Hvert eneste år er der nogen, der siger: ”Det skulle jeg have vidst!”
– når det er for sent. Hank op i naboen og kom med, eller slå følge
med dine børn eller børnebørn.
Lørdag, den 28. november
Dåbsgudstjeneste i Øse kirke
kl. 9.30, fælles for sognene. Alle
er velkomne til en kort lørdagsgudstjeneste med fokus på livet
i dåbens nåde.

Lørdag, den 12. december
Dåbsgudstjeneste i Øse kirke
kl. 10.00, fælles for sognene.
Alle er velkomne til en kort
lørdagsgudstjeneste med fokus
på livet i dåbens nåde.

Søndag, den 29. november
Første søndag i advent.
Familiegudstjeneste med krybbespil i Næsbjerg kirke kl. 9.30
ved 3. kl. fra Næsbjerg skole.
Familiegudstjeneste med krybbespil i Øse kirke kl. 11.00 ved 3. kl.
fra Nordenskov skole.

Søndag, den 13. december
Tredje søndag i advent.
Adventsgudstjeneste i form af
”De Ni Læsninger” i Øse kirke
kl. 19.30, hvor Øse Sangkor medvirker. Fælles for sognene. Efter
gudstjenesten er menighedsrådene vært ved adventskaffe.

Søndag, den 6. december
Anden søndag i advent.
Koncertgudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 10.00, fælles for sognene,
med temaet ”Det, der tæller”.
Medvirkende: Vokalibitum.

Tirsdag, den 15. december
Juleafslutning med dukketeater
i Næsbjerg kirke kl. 9.00 for
dagplejebørn og kl. 10.30 for
børnehavebørn.

Torsdag, den 10. december
Familiegudstjeneste i Øse kirke
kl. 19.00, fælles for sognene,
børn fra FDF medvirker.
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Onsdag, den 16. december
Juleafslutning med dukketeater
i Øse kirke kl. 9.00 for dagplejebørn og kl. 10.30 for børnehavebørn.

Juleugens gudstjenester + alle andre gudstjenester i kirkerne:
se gudstjenestelisten på bladets bagside.
Fredag, den 18. december
Juleafslutning i Næsbjerg kirke
kl. 9.00 for mellemtrinnet og
7. klasserne og kl. 10.00 for de
mindste klasser på Næsbjerg skole. Juleafslutning i Øse kirke
kl. 12.00 for eleverne på Nordenskov skole og kl. 16.30 for eleverne på Øse Efterskole.
Søndag, den 20. december
Fjerde søndag i advent.
Julesangsgudstjeneste i Øse kirke
kl. 14.00 med kirkekaffe.
Onsdag, den 23. december
Lillejuleaften med eftermiddagsgudstjenester og juleprædiken,
Næsbjerg kirke kl. 14.00 og Øse
kirke kl. 15.30.
Onsdag, den 24. december
Julegudstjeneste kl. 10.15 på
Solhøj i Nordenskov med efterfølgende lille traktement.
Tirsdag, den 31. december
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 14.00
og i Øse kirke kl. 15.30 med efterfølgende traktement.
Torsdag, den 7. januar
Pensionistforeningernes nytårsgudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00.
Tirsdag, den 12. januar
Salmemaraton i Janderup kirke
kl. 19.00.

Tirsdag, den 26. januar
Salmemaraton i Næsbjerg kirke
kl. 19.00.
Torsdag, den 4. februar
Sogneaften i konfirmandstuen
kl. 19.00 med Flemming Rishøj:
”De farlige kvinders ø”.
Tirsdag, den 9. februar
Salmemaraton i Ølgod kirke
kl. 19.00.
Onsdag, den 10. februar
Konfirmandfamilierne i Næsbjerg
sogn indbydes til orienteringsmøde i konfirmandstuen
kl. 19.00-20.30.
Torsdag, den 11. februar
Konfirmandfamilierne i Øse sogn
indbydes til orienteringsmøde i
konfirmandstuen kl. 19.00-20.30.
Tirsdag, den 23. februar
Salmemaraton i Billum kirke
kl. 19.00.
Tirsdag, den 1. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.30-10.15.
Torsdag, den 3. marts
Fællesarrangement for Gl. Helle
med biskop Elof Westergaard i
Helle-Hallerne kl. 19.00.
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Dato
28.11.
29.11.

Næsbjerg
Se Øse
9.30 ka

10.12.
12.12.

Øse
9.30
11.00 ka
Se
Næsbjerg
19.00 ka
10.00

13.12

19.30

Se Øse

Se
Næsbjerg
9.00
10.30
12.00 No
16.30 ØE
14.00
15.30 ka
14.00
9.30 a
Se
Næsbjerg

9.00
10.30

27.12.

Ingen

Ingen

31.12.
01.01.
03.01.
07.01.
10.01.
17.01.
24.01.
31.01.
07.02.
14.02.
21.02.
28.02.

15.30 ka
Ingen
11.00 a
14.00
9.30 a
Ingen
11.00 a
9.30 a
11.00 a
9.30 a
Ingen
Ingen

14.00 ka
Ingen
9.30 a
Se Øse
11.00 a
Ingen
9.30 a
11.00 a
9.30 a
11.00 a
Ingen
Ingen

06.12.

15.12.
16.12.
18.12.
20.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

10.00
Se Øse
Se Øse

Se Øse
9.00 Næ
10.00 Næ
Se Øse
14.00 ka
15.30
11.00 a
11.00 a

Bemærkninger
Dåbsgudstjeneste, fælles for sognene.
1. s. i advent. Familiegudstjenester med krybbespil ved 3. kl. i begge kirker.
2. s. i advent. Koncertgudstjeneste over temaet ”Det, der tæller”, fælles for
sognene, Vokalibitum medvirker.
Familiegudstjeneste, fælles for sognene. FDF-børn medvirker. Kirkekaffe.
Dåbsgudstjeneste, fælles for sognene.
3. s. i advent. ”De Ni Læsninger”, fælles for sognene, Øse Sangkor
medvirker. Adventskaffe.
Juleafslutningsgudtjeneste med dukketeater for dagplejebørn.
Juleafslutningsgudstjeneste med dukketeater for børnehavebørn.
Juleafslutningsgudtjeneste med dukketeater for dagplejebørn.
Juleafslutningsgudstjeneste med dukketeater for børnehavebørn.
Juleafslutningsgudstjenester for skoleelever.
4. s. i advent. Julesangsgudstjeneste, fælles for sognene. Kirkekaffe.
Lillejuleaftensgudstjenester.
Juleaften.
Juledag.
2. juledag. Fælles for sognene.
Julesøndag. Denne dag henvises til nabogudstjeneste i Rousthøje kirke
kl. 10.30 ved C. Locht.
Nytårsaftensdag. Champagne og kransekage efter gudstjenesterne.
Nytårsdag.
Helligtrekongers søndag.
Pensionistforeningernes nytårsgudstjeneste.
1. s. e. helligtrekonger.
Der henvises til gudstjenester i nabokirker.
Septuagesima søndag.
Seksagesima søndag.
Fastelavn.
1. s. i fasten.
Der henvises til nabokirker.
Der henvises til nabokirker.

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