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Barnevognsgudstjeneste
- i Næsbjerg Kirke lørdag den 14. november
Igen en dejlig oplevelse, skønt der ikke var så mange børn, da en del forældre var forhindrede.
Oplevelsen fik en ekstra dimension, da Stine Harboe og Heine Møller fik
familiens yngste døbt ved samme lejlighed.
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Babysalmesang
En ny sæson babysalmesang i Øse og Næsbjerg sogne begynder i uge 9.
Man kan stadig nå at melde sig til! Ring eller skriv til mig, så finder vi
ud af det, se kontaktoplysninger under ”Kirkelig vejviser” bag i kirkebladet. Det er gratis at deltage.
7 gange i foråret mødes forældre, oftest mor, og babyer i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke til sang og rytmik inden for kirkens og kristendommens ramme. Forløbet er planlagt sammen med Birgitte Moos,
som er musikpædagog fra den kommunale musikskole i Varde, 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 2015.
Vi afslutter forløbet med barnevognsgudstjeneste i Øse kirke fredag
den 29. april kl. 16.00, så alle, der har lyst, kan se, hvad vi har arbejdet med, og være med til at holde en både festlig og rørende gudstjeneste med sognenes små børn.
ML
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Alle er velkomne!

Musikgudstjeneste
Søndag, den 13. marts har vi fornøjelsen af at have ekstra musik
til den fælles gudstjeneste, som vi
holder i Næsbjerg kirke kl. 14.00,
efter at Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling er løbet af
stabelen. Vi får nemlig besøg af
Blokfløjteensemblet fra Varde
Musik- og Billedskole. Det er en
meget dygtig gruppe af voksne
udøvende, som byder på et fint
program, som kommer til at indgå
i vores gudstjeneste.
Fra Hanne Grønlund, leder af
Varde Musik- og Billedskole, har
vi fået følgende appetitvækker:
Medlemmerne af Musik &
Billedskolens ’Blokfløjteensemble’
har det tilfælles, at de begejstret kaster sig over musik, som er skrevet
for – eller kan spilles på – blokfløj-
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ter i alle størrelser og stemninger.
Ensemblet har bestået i ca. 30 år
– først som et sammenspilshold for
børn og deres forældre – men da
børnene voksede ud af Musik &
Billedskolen fortsatte de blokfløjtespillende forældre. De traditionelle
musikgenrer for et blokfløjteensemble er renæssance– og barokmusik,
men ensemblet lader sig også gerne
udfordre af musik fra andre tidsperioder eller af musik, der oprindelig
er skrevet for andre instrumenter.
Instrumenterne, som de medbringer
til gudstjenesten i Øse Kirke, er
foruden de kendte alt-, tenor- og
basfløjter – også den to meter lange
subbasfløjte.
ML

Koncertgudstjeneste med

Vokalibitum i Næsbjerg Kirke

Søndag den 6. december
Det kor bliver da bare bedre og bedre. Da det fremførte John
Lennons ”Happy Christmas (War is Over)" sad man som
tilhører med en klump i halsen. Det var så smukt, specielt set
i relation til den urolige verden, vi lever i.
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40-års-

jubilæum

Flemming Nielsen eller Flemming ”graver”,
som alle omtaler ham som, har, når vi kommer til den 1. april, været ansat ved Øse
Kirke i 40 år.
Det er en præstation, som fortjener at blive
markeret, og det sker fredag den 1. april.
De nærmere detaljer bliver annonceret i
Ugeavisen, men hvis du vil være med til at
fejre Flemming –
så sæt lige et kryds i kalenderen!
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Flemming ”graver” Nielsens 40-års-jubilæum
Den 1. april for 40 år siden startede Flemming ved
Øse Kirke som graver, ringer og kirkebetjent
Da vi synes, det stadigvæk er fuldt gældende, tillader vi os at genbruge
et udpluk af daværende formand Poul Erik Runge Sørensens tale ved
Flemmings 25-års-jubilæum.
Den 1. april for 40 år siden startede Flemming ved Øse Kirke som graver, ringer og kirkebetjent.
Det var et godt valg, der blev gjort den gang. For selv om Flemming
var meget ung, blev alle i Øse sogn hurtigt klar over, at Flemming var
som født til arbejdet i og ved kirken. Flemming har den imødekommenhed, den menneskelige forståelse, som gør, at alle kan lide ham.
Flemming er en beskeden mand, som ikke praler med, hvad han kan,
så det var først i 1996, hvor jeg kom i menighedsrådet, at jeg gennem
dette samarbejde, fik set alle de kvaliteter, han besidder.

Ved en almindelig gudstjeneste:

Flemming er altid præcis, - behjælpelig med at finde salmebøger og
plads til folk – eller børnebøger til børnene. Man mærker også hurtigt
det gode forhold, han har til de andre ansatte.
Ved Øse kirke har der kun været 2 præster i de 40
år. Nemlig Frede Dalum og nu Marianne Lesner,
som havde 25 års jubilæum i 2015. Vi fornemmer
at Flemming havde/har det bedste forhold til dem.
Dette gælder også organist, kirkesangere, vikarer og
gravermedhjælperne. Vi ved, at der er en forhenværende gravermedhjælper, der kommer med
lagkage en gang årligt. Og vi kan tilføje, at
de nuværende medhjælpere på kirkegården
er imponerede over den erfaring og viden
du, har og kan videre give til dem.

Ved begravelse:

Se, hvor flot arrangeret kranse og bårebuketter er – først i kirken og senere på selve
gravstedet – Flemming tager varsomt
imod ”denne sidste hilsen” og får den lagt
til rette på en smuk og værdig måde. Han
møder ofte mennesker i sorg og giver sig
tid til at lytte og støtte. Han kan tale med
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alle – unge som ældre – og kender de fleste mennesker i Øse sogn, det
fremmer ofte forståelsen.
Det har altid været en glæde at komme på Øse Kirkegård, velholdt i
mindste detalje og bl.a. med en imponerende vinterdækning.
At være betroet at skulle bære omsorg for mange familiers gravsteder
er et privilegium, en gerning, som Flemming til fulde lever op til. Han
kender historien om de fleste begravede og ved præcist, hvor de ligger
begravet. En stor hjælp, når der kommer besøgende, som leder efter et
bestemt gravsted.

Og så lige en lille historie fra Poul Erik Runge Sørensen:
En dag fik Flemming dog ”røde ører”!! – Flemming var for år tilbage
i bestyrelsen i Ribe Amts graverforening. Der var arrangeret et møde
i Hovborg. Formanden havde lovet at tage med. Snakken gik godt,
og bilen summede. Flemming kørte helt godt til, men pludselig midt
i skoven ved Baldersbæk var der en bil, der begyndte at tude. Både
Flemming og jeg kikkede tilbage for at se, hvem der kunne finde på
at overhale med sådan en fart på så smal en vej. Til vores store forbavselse var der ingen bil efter os, og så først blev vi klar over, at det
var Flemmings egen bil, der tudede. Tudehornet havde sat sig fast.
Flemming trykkede og bankede, men intet hjalp. Heldigvis var der ingen på vejen, og efter 1-2 km, holdt den endelig op.

Vi er mange, der gennem de 40 år har meget at sige Flemming tak for.
Til slut skal der lyde et stort tillykke med jubilæet og tak for indsatsen i
de 40 år.
Øse menighedsråd
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Næsbjerg
Solsorte giver udfordringer til graveren med deres ”hærværk”

Gudstjeneste på Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj tirsdag, den 26. april
kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord, som koster 10 kr.
Alle er meget velkomne.
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Palmesøndag

I år er palmesøndag også jævndøgn. På den måde, kan man sige,
understøtter kalenderåret kirkeårets budskab om, at nu sker der en
forandring. Påskens budskab skal med fornyet kraft lyse ind over
vores dage. Vi indleder påskeugen med at høre, at Maria salver
Jesus til hans begravelse, og at Jesus derefter rider ind i Jerusalem
som den fredskonge, han er.

Skærtorsdag

Lad os prøve noget nyt: suppe efter gudstjenesten!
Vi har i Øse og Næsbjerg menighedsråd besluttet, at vi gerne vil
prøve at gøre noget ekstra ud af skærtorsdagsgudstjenesten. Hidtil
har sognene holdt gudstjeneste hver for sig, men i år går vi sammen
og holder en fælles gudstjeneste i Øse kirke skærtorsdag den 24.
marts kl. 17.00. Efter gudstjenesten serveres en god og fyldig suppe
i kirkens rum, så vi denne aften spiser aftensmad sammen.
Skærtorsdag er jo mindedagen for nadverens indstiftelse. Nadver er
et gammelt ord for aftensmad, som i hvert fald de ældste iblandt os
stadig husker.
10

Om nadveren

Ordet nadver betyder egentlig aftensmad. Det Ny Testamente fortæller, at Jesus spiste sammen med sine disciple den
sidste aften, før han blev taget til fange
og korsfæstet. Under måltidet sagde han
til dem, at når han var gået bort, skulle
de mødes og spise sammen på samme
måde, og han ville så selv være til stede
hos dem gennem brødet og vinen.
Siden de første kristne begyndte at holde gudstjeneste sammen, har
man delt brødet og vinen; og nadveren er fortsat led i folkekirkens
gudstjeneste med budskabet om, at den opstandne Kristus er til
stede med syndernes forladelse. (Kilde: folkekirken.dk)
Vi håber, at mange vil bakke op omkring dette nye tiltag og være en
del af kirkens fællesskab også på denne måde.
Prisen for aftensmaden er ganske overkommelig: 25 kr. pr. person.

Langfredag

Langfredag har gudstjenesterne naturligvis et særligt præg. Flaget
er sat på halv stang udenfor, og indenfor i kirken er der hverken
blomster eller levende lys. Vi markerer, at det er vor Herres dødsdag
med såkaldte liturgiske gudstjenester, hvor salmesang veksler med
bønner og Bibellæsninger.

Påskedag

Påskedags salmejubel er til gengæld stor, når vor Herres opstandelse
fejres. Vi kan allerede nu glæde os til at høre påskeevangeliet og
til at lovsynge dødens overvinder: Krist stod op af døde! O salig
påskemorgenstund med guld i mund! Påskeblomst, jeg ved, du siger
sandt: Frelseren stod op af døde!
På menighedsrådenes vegne, ML
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Samarbejde skaber oplevelser
Vi har igennem mange år samarbejdet på tværs af sognegrænserne i det, vi kalder Gl.
Helle. Det har vi som landsogne
gjort, fordi vi ved at gå sammen får mulighed for at skabe
aktiviteter og arrangementer,
som kan være svære at løfte for
det enkelte sogn eller pastorat.
Store foredrag og friluftsgudstjenester i Tambours Have var

nogle af de første tiltag. Vi tænker til stadighed på nye måder,
hvorpå vi kan udvide samarbejdet for at kunne tilbyde gode
rammer og gode muligheder
for oplevelser i vores kirker og
sogne. Menighedsrådene har
derfor udbygget samarbejdet
med flere tiltag—også i foråret
2016. Vi håber, at I tager godt
imod idéerne.

Fælles foredrag med biskoppen
3. marts kl. 19.00 i Helle-Hallerne
Biskop Elof Westergaard kommer på besøg. Han vil tage
aktuelle kirkelige emner og problemer op og ikke mindst give
sit bud på Folkekirkens fremtid.
Kaffe koster 50 kr. Se nærmere
info på kirkernes hjemmeside og
i Ugeavisen.

Kirkegårdsvandring på kirkegårdene i Gl. Helle

De er fyldt med lokalhistorie og minder—vores kirkegårde. I løbet af
foråret og sommeren vil menighedsrådene i Gl. Helle på skift invitere
til en aften med kirkegårdsvandring, og dermed får vi muligheden
for at blive lidt klogere på hinandens kirkegårde. Graveren og menighedsrådene fortæller om stedet og kirkegårdens udvikling gennem
tiden. Der serveres kaffe, og det er gratis at deltage i arrangementet.
Se senere nærmere info på kirkernes hjemmeside og i Ugeavisen med
datoer for kirkegårdsvandring på de forskellige kirkegårde i området.
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Fælles gudstjenester på ”de små helligdage”

Menighedsrådene i Gl. Helle kommune vil gerne forsøge at festliggøre forårets 4 små helligdage ved at give dem ekstra opmærksomhed. Vi samler kræfterne, og hvert pastorat får 1 helligdag, som de
festliggør til glæde for alle. Gudstjenesten på den enkelte helligdag
vil så være fælles for alle sognene:
• 2. påskedag (28/3) i Grimstrup Kirke kl. 10.30 ved
Charlotte Locht. En gudstjeneste med ekstra meget musik og
korsang. Pulpiturlærkerne og Camilla Kjøller Simonsen
medvirker. Der er kirkekaffe efter gudstjenesten.
• Bededag (22/5) i Næsbjerg Kirke kl. 10.00 ved Marianne
Lesner. Der serveres varme hveder i konfirmandstuen efter
gudstjenesten.
• Kristi Himmelfartsdag (5/5) i Årre Kirke kl. 10.30 ved
Michael Bergerud
• 2. pinsedag (16/5) i Vester Starup Kirke og Agerbæk kirke
– en dag med andagt i V. Starup kirke kl. 9.00, derefter gåtur
til Agerbæk kirke, hvor der er højmesse kl. 10.30 ved Søren
Pedersen, og derefter kirkefrokost.

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.

13

Påsken i billeder lavet af
elever på Nordenskov Skole
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Afslutning på
RAMS-projektet i Ribe Domkirke
fredag den 13. november
En helt speciel og stemningsfuld salmesang med så mange
elever fra hele stiftet samlet i
den flotte domkirke.
6. klasse fra Næsbjerg Skole
fik en ekstra oplevelse, idet 4
elever fra klassen blev bedt om
at tænde hver sit lys relateret
til den fortælling, som Mette
Hvid-Olsen holdt. De 4 er Victor, Liva, Jacob og Oliver.

Parkering ved Øse kirke

Græsset i forbindelse med parkeringspladsen er åben for parkering.
Nogle er begyndt at bruge den, men ikke alle ved det er tilladt ☺
Der er nu blevet sat P-skilt op, så der ikke skulle være nogen tvivl.
Vi håber, det vil minimere parkering på vejen, så bus og anden stor
trafik kan komme igennem, selvom der er mange i kirken.
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Sogneaften

Tak – og farvel!

En aften for de ældre? – ja, og ikke mindre for de unge!
7. april kl. 19.00 i konfirmandstuen
To mennesker flytter sammen,
køber måske hus sammen, får
børn sammen. Betyder det noget,
om man er gift eller ej? Nej, vi
elsker hinanden og stoler på hinanden, så det gør ingen forskel,
om der er papir på det eller ej,
svarer mange. Det er også rigtigt.
Følelsesmæssigt. Så længe begge
lever og har det godt – men hvad
så, hvis den ene dør, og man
ikke er gift? Gør det så nogen
forskel? Ja, det gør det! Ugifte
samlevende har ikke arveret efter
hinanden. Jo, men det har vi
”skrevet os fra”, lyder så svaret
ofte. Men kan man skrive sig fra
f. eks, boafgift til staten? Kan
man sidde i såkaldt ”uskiftet
bo”? Det kommer bag på mange,

at ugifte samlevende, som arver
efter hinanden, fordi der er oprettet testamente, eller får udbetalt
livs- eller ulykkesforsikring eller
pensioner efter den andens død,
stadig skal betale boafgift (tidligere hed det arveafgift), Afgiften
er 15%, hvis samlivet har varet
i mere end 2 år, eller hvis parret
har børn sammen. Er disse betingelser ikke opfyldt, er afgiften
op til 36¼%. Ægtefæller betaler
ikke boafgift.
Dette tager jeg ofte op i dåbssamtaler med nybagte, ugifte
forældre. Ikke for at få dem til at
blive gift i kirken! – men fordi
de unge ofte ikke ”kender paragrafferne”. Men problematikken
gælder ikke kun for de unge.
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Mange lidt (eller meget) ældre,
som finder sammen med en ny
partner, kan også opleve, at det
er ganske kompliceret at gøre
boet op ved den enes død, ikke
mindst hvor der er mine, dine og
måske også fælles børn. ”Hvordan er jeg stillet som efterlevende?” – det er et ikke uvæsentligt
spørgsmål her.
”Hvad skal der ske, når jeg dør?”
spørger mange enlige – ”har jeg
selv indflydelse på begravelse
og gravsted? Hvordan sikrer jeg
mig, at det kommer til at foregå
efter mit eget ønske?”
Alle – uanset alder og civilstand
– kan have spørgsmål til mange
forhold omkring dødsfald og
begravelse og livet som efterlevende.
Derfor har vi besluttet at indbyde
til en aften om disse spørgsmål.
Med overskriften ”Tak – og
farvel!” indbyder vi til sæsonens
sidste sogneaften med bedemand
Inge Breum, Varde, og advokat
Ellen Marie Sørensen, Billund.
Der vil være oplæg ved de to, og
der bliver mulighed for at stille
spørgsmål.
Undervejs kan der købes kaffe,
som koster 50 kr. pr. person.
Vi har bedt Inge Breum og Ellen
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Marie Sørensen om at præsentere
aftenen her i Kirkebladet, og vi
har modtaget følgende:

At miste en nær pårørende er
svært. Både på det personlige
plan – der skal tages afsked på
en ordentlig måde, og de efterladte skal finde en vej til at
komme videre i livet uden den
afdøde. Men også en mængde
praktiske udfordringer melder
sig. De efterladte skal tage stilling til begravelse, bobehandling, fordeling af arv og ejendele.
Hvad må man, og hvem bestemmer egentlig, hvad der skal ske?
Den afdøde kan man ikke længere spørge. Hvad kan du gøre
for at gøre det lettere for dine
efterladte at tage stilling til alt
det praktiske?
Den 7. april 2016 kan du få
svar på spørgsmålene om alt det
praktiske omkring et dødsfald.

Bedemand Inge Breum, der
er medindehaver af Puggaard
Begravelse i Varde, fortæller om
tilrettelæggelse af begravelsen.
Hvem der bestemmer, hvordan
den skal foregå, hvor må man
blive begravet, hvad det koster,
og hvem skal betale?
Advokat Ellen Marie Sørensen,
der er indehaver af Tellus Advokater i Billund, fortæller om
bobehandlingen og fordelingen
af arven. Hvornår må man dele,
hvem skal sørge for betaling af
regninger, og hvem er i det hele

taget arvinger? Hvad er forskellen på af være gift og at bo sammen uden at være gift? Og hvad
kan man bruge et testamente til?
Vi håber, at mange har lyst til at
være med til denne aften, som
flere har efterlyst, hvor vi kommer til at beskæftige os med
både vigtige og alvorlige emner, og vi er sikre på, at mange
spørgsmål vil kunne afklares
undervejs.
Pris inkl. kaffe: 50 kr.
På menighedsrådenes vegne
ML

”Luthers nøgle”
- et rollespil for konfirmander
Konfirmanderne deltager torsdag den 31. marts i rollespillet ”Luthers
nøgle” om reformationstidens Danmark. Det foregår ved Terp Spejdercenter uden for Bramming.
Der afvikles to spil med i alt omkring 500 konfirmander, så det må
siges at være et stort projekt.
Har du lyst til at være frivillig medhjælper og få en rolle i spillet, så
meld dig til ved at ringe til mig eller send en mail, se kontaktoplysninger under ”Kirkelig vejviser” bag i bladet.
ML
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Konfirmation i Øse kirke
den 1. maj 2016
Maiken Fyhn Brink, Solhøjvej 5, Nordenskov, 11:00,
(Jytte Andersen og Rudi Fyhn Brink)
Philip Førrisdahl Christensen, Vesterbækvej 56, Sig, , 09:30,
(Helle Førrisdahl Christensen og Ejnar Christian Christensen)
Emma Brogaard Skovbo Hansen, Blüchers Alle 3, Nordenskov, 09:30,
(Sanne Brogård Larsen og Mogens Skovbo Hansen)
Oscar Vogt Houmøller, Vesterbækvej 70, Sig, 09:30,
(Dorthe Vogt Houmøller og Lars Kristensen Houmøller)
Stine Hedeager Jacobsen, Stenhøjvej 6, Heager, 11:00,
(Malene Jacobsen og Henning Hedeager Sørensen)
Daniel Gyldenvang Jensen, Heagervej 9, Nordenskov, 11:00,
(Heidi Gyldenvang og Henning Jensen)
Mathias Birk Jensen, Heagervej 6, Nordenskov, 09:30,
(Lene Jensen og Dennis Birk Jensen)
Signe Joisten Jørgensen, Frydendalsvej 6, Nordenskov, 11:00,
(Rigmor Ingeborg Joisten Jørgensen og Ole Joisten Jørgensen)
Julie Bach, Kingosvej 6, 6800 Varde, 11:00,
(Anne Bach Andersen og Jacob Kajhøj)
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Søren Kirkegaard, Egelykkevej 5, Nordenskov, 09:30,
(Jette og Jørgen Kirkegaard)
Benjamin Larsen, Solbakken 17, Nordenskov, 09:30,
(Maria og Robert Larsen)
Mathilde Brunbjerg Lauridsen, Bredmosevej 19, Øse, 09:30,
(Bente og Jens Brunbjerg Lauridsen)
Anna Tradsborg Poulsen, Abildhedevej 12, Nordenskov, 11:00,
(Bodil Maria Tradsborg og Kristian Lebæk Poulsen)
Mads Søgaard, Bøgelyvej 16, Nordenskov, 09:30,
(Jette Søgaard og Finn Kristensen)
Stine Gier Ventzelsen, Højvangvej 3, Vesterbæk 11:00,
(Charlotte Gier Ventzelsen og Lars Ventzelsen)
Noah Dahl Østergaard, Heagervej 19, Nordenskov, 11:00,
(Heidi Dahl Poulsen og Andy Østergaard)
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Konfirmation i Næsbjerg kirke
den 8. maj 2016
Lukas Kæmsgaard Andersen, Agerlunden 10, Næsbjerg, 11:00,
(Anja og Jan Andersen)
Mie Hofmann Bloch, Troesmosevej 21, Næsbjerg, 09:30,
(Mette Maria Hofmann Bloch og Ken Bloch)
Michelle Nicoline Bodholdt, Møllebakken 11, Næsbjerg, 11:00,
(Camilla og Kenny Bodholdt)
Kristian Juul Søndergaard Hansen, Møllebakken 38, Næsbjerg, 09:30,
(Lene Søndergaard Hansen og Bjarne Juul Hansen)
Rasmus Oppelstrup Jensen, Skoleparken 83, Næsbjerg, 09:30,
(Corrie Tranberg Oppelstrup og Carsten Bo Jensen)
Jakob Junge, Møllebakken 46, Næsbjerg, 11:00,
(Lisbeth F. Wollesen og Jesper Junge)
Niels Lodahl Larsen, Kærgårdsvej 28, Nordenskov, 11:00,
(Dorthe Lodahl Larsen og Thomas René Larsen)
Amalie Hjorth Madsen, Biltoftvej 9, Næsbjerg, 11:00,
(Kate Hjorth og Henning Madsen)
Line Bruun Madsen, Hovedgaden 31, Næsbjerg, 09:30,
(Britta Gregersen og Kim Bruun Madsen)
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Søren Hald Pagård Madsen, Skoleparken 47, Næsbjerg, 09:30,
(Inga Dagmar Hald og Keld Pagård Madsen)
Sally Maria Olsen, Hellevej 29, Vrenderup, 6818 Årre, 11:00,
(Tinna Maria Olsen og Johnny Olsen)
Louise Kærgaard Ravn, Skoleparken 80, Næsbjerg, 09:30,
(Dorthe Kock)
Cecilie Quist Schultz, Knoldeflodvej 75, Skonager, 11:00,
(Janne Schultz og Poul Q. Iversen)
Christian Due Overgaard Torp, Skoleparken 74, Næsbjerg, 09:30,
(Pia Due Overgaard Torp og Poul Due Torp)

Konfirmation 2017 – og fremover
Øse kirke 7. maj

Næsbjerg kirke 14. maj

Fra 2018 holder vi konfirmationsgudstjenester om lørdagen, i Øse
kirke den første lørdag i maj, i Næsbjerg sogn den anden lørdag i maj.
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Minikonfirmander 2016
Dette tilbud giver Øse og Næsbjerg sogne til børn på 3. klassetrin. Menighedsrådene har ansat Lund Frederiksen som minikonfirmandlærer til
denne sæson, og han får god hjælp af Anna Kristensen, som har været
medhjælper ved minikonfirmandundervisningen siden dens start.
Jeg, Marianne Lesner, har det overordnede ansvar for undervisningen,
og jeg vil deltage i det omfang, det er muligt, og naturligvis medvirker
jeg også ved afslutningsgudstjenesterne.
Dette forårs undervisning begynder i uge 14. Det er om tirsdagen for
minikonfirmander i Øse sogn, fra kl. 14.30 til 16.00, og det foregår i
Øse kirke og i ”Kirkehuset”. Om onsdagen er det for minikonfirmander i Næsbjerg sogn fra kl. 14.30 til kl. 16.00, og det forgår i Næsbjerg
kirke og i konfirmandstuen. Forløbene slutter festligt med spaghettigudstjeneste i Øse kirke den 31. maj kl. 17.00 og i Næsbjerg kirke den
1. juni kl. 17.00.
Jeg håber, at det igen i år bliver nogle dejlige forløb for både børn og
voksne!
Der sendes i løbet af foråret indbydelser ud til børnene og deres familier med nærmere oplysninger.

ML

Vi har bedt de to undervisere om at præsentere sig selv.
Lund skriver:
Jeg hedder Lund Frederiksen og er ansat som
leder af minikonfirmandundervisningen i Øse og
Næsbjerg sogne.
Jeg har i flere år været kirkesanger i Øse og
Næsbjerg kirker.
Jeg har en socialpædagogisk uddannelse fra Diakonhøjskolen i Århus. Jeg har i en årrække arbejdet hos Blå Kors sociale arbejde og KFUMs
sociale arbejde, hvor jeg har taget en terapeutisk
efteruddannelse.
Senere har jeg taget uddannelse som sognemedhjælper og arbejdet i
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Billund i 7 år med særlig fokus på undervisning af minikonfirmander.
For mig er overskriften til minikonfirmander: "At give børn en god
kirkeoplevelse." Jeg vil gerne at det går igen gennem de lektioner, aktiviteter og opgaver, som vi vil komme igennem i løbet af de 16 lektioner
der er sat af i foråret 2016.

Med venlig hilsen Lund Frederiksen

Anna skriver:
Hej kommende minikonfirmander!
Jeg hedder Anna, og jeg glæder mig til sammen med jer
at gå på oplevelse i bibelfortælling, kirke og tro.
Vi skal lege, lytte, synge, smage, mærke, løse opgaver
og meget andet i sjov og alvor.
Til forældrene og andre!
Mit navn er Anna K. B. Kristensen, og jeg bor på Ulvemosevej i Næsbjerg.
Jeg var medlem af Næsbjerg
Menighedsråd fra 2004 – 2012,
hvor jeg var med til at starte
minikonfirmandundervisningen
op i Øse og Næsbjerg sogne.
Jeg har været minikonfirmandmedhjælper, siden vi startede i 2011.
Min erfaring med formidling af kristendom til børn har jeg bl.a.
· fra min tid som leder i FDF, hvor jeg også deltog i kurser om
kristendomsformidling for børn
· som medlem af Gudstjenesteudvalget i Øse og Nærbjerg
sogne, som gennem mange år har lavet familiegudstjenester
· som medhjælper ved minikonfirmandundervisningen siden
starten her i sognene, og i den forbindelse har jeg deltaget i
kurser – bl.a.
· ”Indledende konfirmationsforberedelse 1 og 2” ved
Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster
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Skulpturen ”Tre søm og et kors
– om fred og forsoning”
Som så ofte før sad gudstjenesteudvalget for Øse og Næsbjerg
sogne en januareftermiddag i konfirmand-stuen i Øse Præstegård
og skulle planlægge den årlige
forårsfamiliegudstjeneste. Efter
nogen snak frem og tilbage blev
vi enige om temaet for gudstjenesten – ”Tre søm og et kors – om
fred og forsoning i verden”.
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Marianne skrev herom i referatet:

- Der laves kors af tre
nagler som dem, der
fæstede Jesus til korset.
- Vi bruger korset fra
Gedächtniskirche i Berlin
og fra domkirken i
Coventry som inspirration,
her er korset også lavet af
tre nagler. Begge kirker
blev totalt bombede under
2. verdenskrig
– efter krigen gik man i
aktivt forsoningsarbejde.
Korset i Berlin er lavet af
bygningsnagler fra
Coventry.
- Om at der skal to til forsoning (tilgivelse kræver
”kun” en part).
- To hænder, der rækker
mod hinanden, håndtryk.
- Om korsets vandrette og
lodrette akse, jf DDS
192,7 og evt . m. forklarelsen på bjerget”.
(Matthæus 17,1-9)
- Større kors til at stille på
det lille alterbord:
Anna spørger Preben,
om han kan lave det.

- Små kors til at hænge på
kirkebænkene – børnene
skal alle lave 2 kors hver.
Karin og Marius skaffer
søm m.m. og afleverer
materialerne til lederne".
Det endte med, at Preben lavede
korset af et syvtommersøm og to
mindre søm, og vi spurgte Thomas
Kristensen, Knoldeflod, om han
ville lave stenen til at sætte korset
i. Thomas kom med det flotte resultat, som blev brugt ved forårsfamilie-gudstjenesten i begge
kirker søndag den 3. april 2011.

Menighedsrådet i Næsbjerg besluttede, at skulpturen skulle blive
i våbenhuset i Næsbjerg Kirke,
og den blev placeret i vinduet
med hjælp af Thomas Kristensen
(vinduskarmen skråner).
Her i september 2015 er skulpturen, efter menighedsrådets beslutning, placeret på gulvet i våbenhuset på en sokkel – tilhugget af
Thomas Kristensen, Knoldeflod.
Anna K B Kristensen
– medlem af gudstjenesteudvalget
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Øse sogn
Fra den 30. september 2015 til den 5. januar 2016

Dåb
August Muff Egholm, den 3. oktober
(Anna Høyen Egholm og Christian Muff Hansen, Nordenskov)
Emma Harpøth Flugt, den 11. oktober
(Pernille Harpøth Sørensen og Enrico Flugt, Nordenskov)
Bastian Lading Tegewaldt, den 28. november
(Sandra Lading Madsen og Jacob Hohwü Tegewaldt, Varde)
Sophia Esbjerg Kajhøj, den 5. december
(Carina Esbjerg Kajhøj og Jonas Lascinius Kajhøj, Biltoft)
Signe Hagsten Moslund Rødgaard, den 12. december
(Karina Moslund Rødgaard og Steffan Hagsten Sørensen, Vesterbæk)
Cecilie Anholm, den 12. december
(Anne Mette Christensen og Lars Anholm Jensen, Varde)
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Halvor Christensen, Sig,
den 2. oktober, bisat den 8. oktober
Kjeld Leegaard, Tofterup,
den 30. oktober, begravet den 7. november
Karen Sørensen, Sig
den 12. november, begravet den 19. november
Kurt John Nielsen, Nordenskov,
den 20. november, bisat den 28. november
Sigrid Johanne Skov, Nordenskov,
den 23. november, begravet den 8. december
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Agnes Barbara Hansen, Nordenskov,
den 28. december, begravet den 2. januar

Næsbjerg sogn
Fra den 30. september 2015 til den 5. januar 2016

Dåb
Ea Tønning Ringgaard, den 11. oktober
(Louise Ringgaard Jessen og Henrik Tønning Pedersen, Hillerød)
Lærke Bertelsen, den 11. oktober
(Heidi Bertelsen og Alex Bager Bertelsen, Næsbjerg)
Marie Harboe Møller, den 14. november
(Stine Harboe Jensen og Heine Møller, Skonager)
Magnus Ladefoged Risager, den 15. november
(Line Ladefoged Risager og Kenneth Ladefoged Risager, Vrenderup)
Oliver Søvig Hansen, den 22. november
(Sarah Boiskov Hansen og Morten Søvig, Skonager)
Annika Melly Larsen, den 28. november,
(Heidi Melly Jensen og Nicolai Højmose Larsen, Næsbjerg)

Vielse
Heidi Melly Jensen og Nicolai Højmose Larsen, Næsbjerg, den 28. november

Dødsfald og begravelser/bisættelse
Enevold Enevoldsen Elbæk, Næsbjerg
den 15. oktober, begravet den 22. oktober
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Sognekalenderen

Tirsdag, den 1. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Menighedsrådsmøde i Næsbjerg
kl. 17.00 i konfirmandstuen.
Torsdag, den. 3. marts
Biskop Elof Westergaard taler
ved fælles møde for sognene i Gl.
Helle i Helle-Hallerne kl. 19.00.
Tirsdag, den 8. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Salmemaraton i Varde kirke
kl. 19.00.
Søndag, den 13. marts
Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp. Fælles gudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 14.00 under
medvirken af Blokfløjteensemblet
fra Varde Musik- og Billedskole.
Tirsdag, den 15. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Menighedsrådsmøde i Øse
kl. 16.00 i ”Kirkehuset”.
Palmesøndag, den 20. marts
Første dag i den stille uge
– se gudstjenestelisten.
Skærtorsdag, den 24. marts
Mindegudstjeneste for nadverens
indstiftelse, med suppe efter fælles
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gudstjeneste i Øse kirke
– se gudstjenestelisten.

Langfredag, den 25. marts
Liturgiske gudstjenester om Jesu
død med Bibellæsninger, bønner og
salmesang – se gudstjenestelisten.
Påskedag, den 27. marts
Festgudstjenester for Kristi opstandelse – se gudstjenestelisten.
2. påskedag, den 28. marts
Fælles gudstjeneste for sognene i
Gl. Helle i Grimstrup kirke
– se gudstjenestelisten.
Tirsdag, den 29. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Torsdag, den 31. marts
Rollespil for konfirmanderne ved
Terp spejdercenter.
Fredag, den 1. april
Jubilæumsgudstjeneste i Øse kirke
kl. 16.00 i anledning af graverens
40-års-ansættelse.
Tirsdag, den 5. april
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Minikonfirmander i Øse
kl. 14.30-16.00.
Salmemaraton i Strellev kirke
kl. 19.00.

Onsdag, den 6. april
Minikonfirmander i Næsbjerg
kl. 14.30-16.00.
Torsdag, den 7. april
Sogneaften i konfirmandstuen
kl. 19.00, ”Tak – og farvel!”
Tirsdag, den 12. april
Minikonfirmander i Øse
kl. 14.30-16.00.
Onsdag, den 13. april
Minikonfirmander i Næsbjerg
kl. 14.30-16.00.
Tirsdag, den 19. april
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Minikonfirmander i Øse
kl. 14.30-16.00.
Menighedsrådsmøde i Næsbjerg
kl. 17.00 i konfirmandstuen.
Onsdag, den 20. april
Minikonfirmander i Næsbjerg
kl. 14.30-16.00.
Bededag, den 22. april
Fælles gudstjeneste for sognene i
Gl. Helle i Næsbjerg kirke
kl. 10.00, derefter kirkekaffe med
varme hveder i konfirmandstuen.
Tirsdag, den 26. april
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.30-10.15.
Minikonfirmander i Øse
kl. 14.30-16.00.
Gudstjeneste på Solhøj
kl. 15.00.

Onsdag, den 27. april
Minikonfirmander i Næsbjerg
kl. 14.30-16.00.
Menighedsrådsmøde i Øse
kl. 16.00 i ”Kirkehuset”.
Fredag, den 29. april
Barnevognsgudstjeneste i Øse
kirke kl. 16.00.
Lørdag, den 30. april
Telegramaflevering på FDFgården i Nordenskov
kl. 10.00-13.00.
Søndag, den 1. maj
Konfirmation i Øse kirke
kl. 9.30 og 11.00.
Kristi Himmelfartsdag, den 5. maj
Fælles gudstjeneste for sognene i
Gl. Helle i Årre kirke kl. 10.30.
Lørdag, den 7. maj
Telegramaflevering ved graverhuset i Næsbjerg kl. 10.00-12.00.
Kort gudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 14.00 med 50-årskonfirmationsjubilæum.
Søndag, den 8. maj
Konfirmation i Næsbjerg kirke
kl. 9.30 og 11.00.
Tirsdag, den 10. maj
Minikonfirmander i Øse
kl. 14.30-16.00.
Onsdag, den 11. maj
Minikonfirmander i Næsbjerg
kl. 14.30-16.00.
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Fredag, den 13. maj
Kirkens fødselsdag med gudstjenester for indskolingsbørn,
Næsbjerg kirke kl. 8.45, Øse kirke
kl. 10.15, derefter boller, kaffe og
saftevand.
Pinsedag, den 16. maj
– se gudstjenestelisten.
2. pinsedag, den 16. maj
Fælles andagt for sognene i Gl.
Helle i V. Starup kirke kl. 9.00,
derefter gåtur til Agerbæk kirke
med gudstjeneste kl. 10.30, efterfulgt af kirkefrokost.
Tirsdag, den 17. maj
Minikonfirmander i Øse kl. 14.3016.00.
Menighedsrådsmøde i Næsbjerg
kl. 17.00 i konfirmandstuen.
Onsdag, den 18. maj
Minikonfirmander i Næsbjerg kl.
14.30-16.00.
Menighedsrådsmøde i Øse kl.
16.00 i ”Kirkehuset”.

Torsdag, den 19. maj
Kort gudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 9.30 med 60-års-konfirmationsjubilæum.
Tirsdag, den 24. maj
Minikonfirmander i Øse kl. 14.3016.00.
Onsdag, den 25. maj
Minikonfirmander i Næsbjerg kl.
14.30-16.00.
Tirsdag, den 31. maj
Spaghettigudstjeneste i Øse kirke
kl. 17.00 med afslutning for minikonfirmander, derefter fællesspisning.
Onsdag, den 1. juni
Spaghettigudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 17.00 med afslutning for
minikonfirmander, derefter fællesspisning.

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
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Krybbespilsholdet 2015, i Øse Kirke.

Iklædt "troens rustning", BUSK-gudstjeneste 2015
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Telegramaflevering
Øse sogn: aflevering på FDF-gården, Kærgårdsvej 32 i Nordenskov
Lørdag den 30. april kl. 10.00-13.00.
Næsbjerg sogn: aflevering i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke
Lørdag den 7. maj kl. 10.00-12.00.
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.
Telegrammet udleveres til sidst til konfirmanden med navnene på
alle, der har sendt en hilsen, sammen med pengene. Prisen bliver
dermed 23 kr. pr. telegramhilsen, hvor de 20 kr. er til konfirmanden,
og i Øse sogn går de sidste 3 kr. til arbejdet i FDF Næsbjerg-Øse, og i
Næsbjerg sogn til DDS Næsbjerg Gruppe.
Venlig hilsen
FDF Næsbjerg-Øse
DDS Næsbjerg Gruppe
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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:
Martin Bennetsen, tlf. 51 23 19 89

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. 29 45 30 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:
8. april 2016.
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Dato Øse
06.03. 11.00 a

Næsbjerg
9.30 a

13.03. Fælles med Næsbjerg

14.00

20.03. 9.30 a
24.03. 17.00 a

11.00 a
Fælles med Øse

25.03. 11.00

9.30

27.03. 9.30 a

11.00 a

28.03. Ingen N

Ingen N

01.04. 16.00

Ingen

03.04. 11.00 a
10.04. Ingen
17.04. Ingen

9.30 a
Ingen
Ingen

22.04. Fælles med Næsbjerg

10.00 a

23.04.
24.04.
29.04.
01.05.

10.00
11.00 a
Fælles med Øse
Ingen

Fælles med Næsbjerg
9.30 a
16.00
9.30 / 11.00

05.05. Ingen N

Ingen N

07.05.
08.05.
13.05.
15.05.

14.00
9.30 / 11.00
8.45
9.30 a

Se Næsbjerg
Ingen
10.15
11.00 a

16.05. Ingen N

Ingen N

19.05. Se Næsbjerg

9.30

22.05. 9.30 a
29.05. Ingen

11.00a
Ingen

31.05. 17.00 ka

Se Øse

01.06. Se Næsbjerg

17.00 ka

Bemærkninger
Midfaste.
Marias bebudelses dag. Gudstjenesten holdes i forbindelse med Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.
Blokfløjteensemlet fra Varde Musik- og Billedskole medvirker.
Palmesøndag.
Skærtorsdag. Fælles aftensmad med suppe efter gudstjenesten,
Langfredag. Liturgiske gudstjenester, hvor Bibellæsninger
skifter med salmesang.
Påskedag.
2. påskedag. Der henvises til nabogudstjenesten i Grimstrup
kirke kl. 10.30, som er fælles for sognene i Gl. Helle-området.
Jubilæumsgudstjeneste i anledning af graverens 40-års-ansættelse ved Øse kirke.
1. s. e. påske.
2. s. e. påske. Der henvises til nabokirker.
3. s. e. påske. Der henvises til nabokirker.
Bededag. Fælles for sognene i Gl. Helle-området.
Kirkekaffe med hveder i konfirmandstuen efter gudstjenesten.
Dåbsgudstjeneste.
4. s. e. påske.
Barnevognsgudstjeneste.
Konfirmationsgudstjenester.
Kr. himmelfartsdag. Der henvises til nabogudstjenesten i Årre
kirke kl. 10.30, som er fælles for sognene i Gl. Helle-området.
Kort gudstjeneste i forbindelse med 50-års-konfirmationsjubilæum.
Konfirmationsgudstjenester.
”Kirkens fødselsdag”– pinsegudstjenester for de mindste skolebørn.
Pinsedag.
2. pinsedag. Der henvises til nabogudstjenesten i V. Starup kirke
kl. 9.00, derefter gåtur til Agerbæk kirke, med nabogudstjeneste kl. 10.30, efterfulgt af kirkefrokost, som er fælles for
sognene i Gl. Helle-området.
Kort gudstjeneste i forbindelse med 60-års-konfirmationsjubilæum.
Trinitatis søndag.
Der henvises til nabokirker.
Spaghettigudstjeneste, afslutning for minikonfirmander i Øse,
med efterfølgende fællesspisning.
Spaghettigudstjeneste, afslutning for minikonfirmander i
Næsbjerg, med efterfølgende fællesspisning.

Hvor intet andet er anført, er gudstjenesterne ved Marianne Lesner.
Gudstjeneste på Solhøj, se side 9.

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. N = nabogudstjeneste

Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Forår 2016

