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Minikonfirmand afslutning i Øse kirke 31. maj

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 man til salmesang kl. 19.00-21.00.
Hermed en lille oversigt over datoer, kirker og salmenumre:
23.8.2016
6.9.2016
20.9. 2016
4.10.2016
1.11.2016
15.11.2016
29.11.2016
10.1.2017
24.1.2017
7.2.2017
21.2.2017
7.3.2017
21.3.2017

Alslev
Øse
Lunde
Bejsnap
Varde
Næsbjerg
Nr .Nebel
Outrup
Ølgod
Varde
Janderup
Kvong
Strellev

412-433
434-455
456-475
476-490
491-505
506-518
519-538
539-553
554-566
567-578
579-593
594-609
610-620

Friluftsgudstjeneste
Vi minder om friluftsgudstjenesten i Tambours Have søndag den 28.
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. Det er i år Marianne Lesner, der skal prædike. Alle præster
medvirker, og kirkesangere og gravere medvirker efter tur. Alle er velkomne til en anderledes gudstjeneste under åben himmel!

Babysalmesang efterår 2016
Sæsonen løber i dette efterår fra den 26. august til den 14. oktober. Vi mødes
fra både Øse og Næsbjerg sogne 7 gange på fredage kl. 9.00-9.45 i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke, og vi slutter med en festlig barnevognsgudstjeneste fælles for alle i Næsbjerg kirke fredag den 14. oktober kl. 16.00.
Birgitte Moos fra musikskolen i Varde leder endnu engang den musikalske
del, og vi har et par frivillige medhjælpere, som hygger om os.
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.
ML
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Prædikenværksted for begge sogne
Vi fortsætter arbejdet i prædikenværkstedet i efteråret!
Kom og vær med til en snak om den kommende søndags tema og prædiken!
Alle kan være med.
Onsdag, den 7. september
Onsdag, den 12. oktober
Onsdag, den 2. november
Hver gang i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke kl. 16.30-17.30. Der er en
kop kaffe eller te til os.
ML
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Indskrivning til konfirmation
Konfirmationsdatoer i 2017:
Øse kirke: 7. maj
Næsbjerg kirke: 14. maj

2017

Husk, at fra 2018 holder vi konfirmation om lørdagen. I Øse kirke bliver det
første lørdag i maj, og i Næsbjerg kirke anden lørdag i maj.
Men i første omgang koncentrerer vi os om konfirmation 2017.
Indskrivning til konfirmation finder sted i forbindelse med familiegudstjenesterne den 11. september 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 og til konfirmationen næste forår, 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.
I samarbejde med menighedsrådene og sognepræst Charlotte Locht, der
har ansvaret for konfirmanderne i Rousthøje (som går i klasse med konfirmanderne fra Øse og Næsbjerg), arbejder jeg på at tilbyde konfirmanderne
forskellige aktiviteter. Konfirmanderne kan godt allerede nu sætte X i kalenderen på en dato i efteråret, nemlig ved fredag, den 28. oktober, hvor vi
skal til fællesarrangement med gudstjeneste og foredrag med Anders Kofoed
Pedersen. Det foregår i tre timer efter skoletid i konfirmandstuen, og vi holder arrangementet sammen med Rousthøje-konfirmanderne.
Andre arrangementer er i støbeskeen!
Vel mødt til årgang 2016-17! Jeg glæder mig meget til at være sammen med
jer omkring noget meget, meget vigtigt: livet selv, kirken, kristendommen,
troen, håbet og kærligheden!
ML
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Høstgudstjeneste
Der er fælles høstgudstjeneste for vores to sogne i Næsbjerg kirke den
25. september kl. 10.00.
Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i forbindelse med gudstjenesten, bagefter er der kirkekaffe.

BUSK-familiegudstjenester
Børn–Unge–Sogn–Kirke–dagen er fastlagt til den sidste søndag i oktober, i år
er det den 30. oktober, og som altid fejrer vi dagen med familiegudstjenester.
I Øse kirke er det i år kl. 13.00, i Næsbjerg kirke er det kl. 15.00. Det vil sige,
at gudstjenesterne er rykket en time frem, og det er af hensyn til gudstjenesten i Næsbjerg, så kirkegængerne også her har mulighed for at drikke kirkekaffe sammen med hinanden ligesom i Øse.
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.
ML

Seniordag
Årets seniordag finder sted fredag den 4. november kl. 9.30-14.30.
Programmet bliver således:
Kl. 9.30: Morgensangsgudstjeneste i Næsbjerg kirke
Kl. 10.00: Formiddagskaffe
Kl. 10.30: Foredrag ved Arne Doktor
Kl. 12.00: Middagsmad med dessert og kaffe
Kl. 13.00: Foredrag ved Lone Olsen
Hold øje med Ugeavisen, når dagen annonceres i begyndelsen af oktober. Så
vil de sidste og ikke uvæsentlige detaljer såsom foredragsemner, tilmelding og
pris være på plads.
Mødeudvalget
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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 6. november er der gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse
kirke kl. 11.00.
Forud for alle helgen sendes brev med orientering og indbydelse til de
efterladte.
Konfirmanderne medvirker ved lystænding.
ML

Kirkegårdsvandring
på Næsbjerg kirkegård
Her i forsommeren har der været kirkegårdsvandringer på fem af de
otte kirkegårde i Gl. Helle Kommune – Rousthøje, Starup, Grimstrup,
Agerbæk, og den 2. juni, en rigtig skøn aften, her på Næsbjerg kirkegård.
Ideen kommer fra Kim Schmidt, kirkegårdsgraver ved Agerbæk kirke,
og graverne ved de øvrige kirker har taget ideen til sig, det har været en
fornøjelse at komme rundt og se, hvor velholdte, og dog så forskellige
kirkegårdene tager sig ud, og ikke mindst høre om fremtidsplaner, for
kirkegårdene er jo konstant under forandring, vores levevis og vilkår
ændres stærkt i disse år, hvor mange familier lever mere adskilte, rent
afstandsmæssigt, slægterne spredes ud over landet, og dermed ændres
forholdet til familiegravstederne.
Her i Næsbjerg var der stort fremmøde, ca. 70 personer kom og hørte
om og så på vores kirkegård, der som sædvanligt tog sig smuk ud, vores
graver og gravermedhjælper, Niels Ove og Ulla, havde ordnet det så fint.
Niels Ove fortalte om årets gang på kirkegården, og derefter havde vi
allieret os med Sognearkivet, ved bl.a. Aage Tirsgaard, som havde valgt
forskellige gravsten og slægter, som han fortalte om, aftenen sluttede
med kaffe i konfirmandstuen, hvor Aage Tirsgaard gjorde rede for,
hvordan man fremstillede de historiske jernkors, og formand for menighedsrådet Bjarne Hestbech, fortalte om det igangværende arbejde med
at gøre plads til en ny klokke i tårnet, og vi sang et par sange.
Efter sommerferien vil runden fortsætte til Årre, Fåborg og Øse kirkegårde.
Ruth

Dåbsjubilæum med Noahs Ark
Vi fejrer vores små dåbsjubilarer ved familiegudstjenesterne den 20. november i Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse kirke kl. 11.00.
Traditionen tro er der fortælling og leg omkring Noahs Ark. Alle, der
har lyst, kan komme og være med. I år sendes skriftlig indbydelse til
sognenes børn født i 2011.
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Kirkegårdsvandr ingen i Næsbjerg
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Valg til menighedsråd i

Øse og Næsbjerg Sogne

Her i efteråret er der valg til menighedsrådet over hele Danmark og
således også i vore to sogne.
Reglerne for valget er fastsat af kirkeministeriet og gælder for alle
sogne. Dette valg er det valg, der kommer nærmest den enkelte
borger. Alene i Varde kommune er der 26 sogne med hvert sit valg.
Valget til menighedsrådet foregår den 8. november, men forud for
denne dato er der en masse tidsfrister, der skal overholdes.

Den 13. september afholder menighedsrådene orienteringsmøde,
hvor de gør rede for arbejdet gennem de sidste 4 år, og fremlægger
planer for den kommende periode. Det foregår i
Øse sogn kl. 17.00 i Kirkehuset, Sønderskovvej 121

eller: Jan Jensen, Elmevej 17, Nordenskov, tlf. 23 61 06 51

Næsbjerg sogn: Formand for valgbestyrelsen, Bjarne Hestbech,
Hovedgaden 72, Næsbjerg, tlf. 29 45 30 77
eller: Ruth Hoffmann Madsen, Møllebakken 30, Næsbjerg,
tlf. 51 20 43 95

Aftalevalg: Hvis der den 27. september kun er afleveret én liste
til valgbestyrelsen, er der tale om aftalevalg, og de personer, der
optræder på denne liste kan betragte sig som valgt.

Hvis der den 27. september er afleveret mere end en liste bliver
der tale om afstemningsvalg, og valgbestyrelsen går i gang med at
forberede et regulært afstemningsforløb frem til den 8. november
med valgkort, valglokale, kontrollanter m.m.
Der er mangeårig tradition for aftalevalg (fredsvalg) i de to sogne.

Formand for valgbestyrelsen i Øse og Næsbjerg
Finn Bech-Petersen / Bjarne Hestbech

Næsbjerg sogn kl. 19.30 i konfirmandstuen, Agervigvej 2
Opstillingsmøde: umiddelbart efter orienteringsmødet har de tilstedeværende mulighed for at samles til et opstillingsmøde, hvor man
laver en eller flere lister med kandidater til menighedsrådsvalget
den 8. november. Initiativet til opstillingsmødet ligger hos ansvarlige medlemmer af folkekirken, der bekymrer sig om, hvem der skal
sidde i menighedsrådet den kommende periode. Det er således ikke
det siddende menighedsråd eller valgbestyrelse, der står for opstillingsmødet.
Indlevering af kandidatlister:

Tidligst: den 20. september kl 19.00
Senest: den 27. september kl. 19.00
Listerne kan afleveres til:

Øse sogn: Formand for valgbestyrelsen, Finn Bech-Petersen,
Solbakken 11, Nordenskov, tlf. 23 42 21 02
10
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Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse.
Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en
levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er
valg til menighedsrådet – og det er din chance for
at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat
– eller kom og vær med til at vælge et
nyt menighedsråd.
MØD OP DEN 13. SEPTEMBER
___________________________________
Næsbjerg sogn, Konfirmandstuen, Agervigvej 2,
6800 Varde, kl. 19.30
Antal rådsmedlemmer der skal vælges: 6
___________________________________

Øse sogn, Kirkehuset, Sønderskovvej 121,
Øse 6800 Varde, kl. 17.00.
Antal rådsmedlemmer, der skal vælges: 6

KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Alle menighedsråd indbyder til et offentligt
orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet
om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne
for menighedsrådsvalget. Find dit sogn på listen til
venstre.

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra
opstillingsmødet den eneste liste, der bliver
indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet,
at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt
til det næste menighedsråd.

BLIV KANDIDAT
De fleste steder afholder menighedsrådet et
opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.
Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister
til valget. Det er altså typisk her, du skal møde op,
hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste.
Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede
kandidater automatisk er valgt, hvis der kun
indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i
praksis”)

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet
d. 8. november 2016.

Hvis menighedsrådet ikke har indbudt til et
opstillingsmøde, er det sandsynligvis fordi, der
i sognet holdes flere opstillingsmøder, hvor der
opstilles hver sin liste. Undersøg dine muligheder
for at deltage i et opstillingsmøde.

OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til
kandidatlisterne. Den kan hentes på
www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på
www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres
senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til
indleveringsstedet i sognet. Du kan finde
indleveringsadresser og tidsrum for indlevering
for dit sogn på sogn.dk eller på sognets egen
hjemmeside.
Hvis der er fælles menighedsråd for flere sogne, er
der separate valg i hvert sogn.

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og
sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år,
kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste
til valget. Listen skal have opbakning fra mindst
fem stillere.

Denne annonce beskriver hovedreglerne for
menighedsrådsvalget. Find detaljerne på
www.menighedsraadsvalg2016.dk
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Gamle gravsten
Med udgangspunkt i en tragisk
hændelse på en sjællandsk kirkegård, hvor et barn er dræbt af
en gravsten, der stod på usikker
bund, har vi på menighedsrådsmødet i juni, haft en drøftelse
af vore egne gamle gravsten på
Næsbjerg kirkegård.

Det er mange år, siden der
er ryddet ud i de gamle sten.
Derfor har vi en temmelig stor
samling stående. I forbindelse
med kirkegårdsvandringen først
i juni, blev vi opmærksomme
på, at også en del af vore sten
ikke står så stabilt som vi kunne
ønske os.
Menighedsrådet har derfor vedtaget, at vi nu vil fjerne en stor
del af de gamle sten. De vil

blive kørt væk og knust. Det er
således, at når en grav nedlægges, har familien mulighed for
at tage stenen hjem. Det er dog
de færreste, der ønsker dette.
Indtil nu er stenene blevet placeret i hjørnet bag kapellet.
Fremover vil stenen ved gravstedets nedlæggelse blive fjernet
fra kirkegården.
Vi vil nu udarbejde en plan
for området med forskellig
beplantning, derefter indplaceres enkelte sten og de gamle
jernkors i området, så det bliver
sikkert at færdes blandt de tilbageværende mindesmærker.

Næsbjerg menighedsråd

Pyntning i
Næsbjerg kirke
Det er skik og brug, at der bliver pyntet med blomster og
grønt i ”stolene” i kirken til
bryllup, konfirmation, begravelse og andre kirkelige begivenheder.
Det er en fin skik, som alle
gerne vil værne om, og graveren er altid behjælpelig med at
udlevere de små glas, som frit
kan hentes og pyntes hjemme,
så det er nemt at sætte glassene
med pynt ned i de messingholdere, der sidder i stolene.
Ligeledes er der en vase, som
kan anvendes til en buket, som
sættes ved trappegelænderet op
til prædikestolen.
Graver og gravermedhjælper
kan kontaktes i arbejdstiden på
kirkegården, el. tlf. 23717450
Næsbjerg menighedsråd

14

15

Sognekalenderen
Tirsdag, den 23.8.
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.
Salmemaraton i Alslev kirke
kl. 19.00-21.00.
Onsdag, den 24.8.
Kirkegårdsvandring på Øse kirkegård kl. 19.00.
Fredag, den 26.8.
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.00-9.45.
Søndag, den 28.8.
Friluftsgudstjeneste i Tambours
Have kl. 14.00.
Fredag, den 2.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.00-9.45.
Tirsdag, den 6.9.
Salmemaraton i Øse kirke
kl. 19.00-21.00.
Onsdag, den 7.9.
Prædikenværksted i konfirmandstuen kl. 16.30-17.30.
Fredag, den 9.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.00-9.45.
Søndag, den 11.9.
Familiegudstjenester og konfirmandindskrivning i Øse kirke
kl. 10.00 og i Næsbjerg kirke
kl. 14.00.
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Tirsdag, den 13.9.
Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i
”Kirkehuset” kl. 16.00.
Derefter menighedsmøde og orienterende møde forud for menighedsrådsvalget i Øse sogn,kl. 17.00.
Menighedsmøde og orienterende
møde forud for menighedsrådsvalget i Næsbjerg sogn, i konfirmandstuen kl. 19.30.
Fredag, den 16.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.00-9.45.
Tirsdag, den 20.9.
Næsbjerg menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 17.00.
Salmemaraton i Lunde kirke
kl. 19.00.
Fredag, den 23.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.00-9.45.
Søndag, den 25.9.
Fælles høstgudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 10.00 med indsamling og
kirkekaffe.
Fredag, den 30.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.00-9.45.
Tirsdag, den 4.10.
Salmemaraton i Bejsnap kirke
kl. 19.00-21.00.

Fredag, den 7.10.
Babysalmesang i konfirmandstuen
kl. 9.00-9.45.
Tirsdag, den 11.10.
Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i
”Kirkehuset” kl. 16.00.
Onsdag, den 12.10.
Prædikenværksted i konfirmandstuen kl. 16.30-17.30.
Fredag, den 14.10.
Barnevognsgudstjeneste med afslutning for babysalmesangsholdet, fælles for sognene, Næsbjerg
kirke kl. 16.00.
Tirsdag, den 25.10.
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.
Næsbjerg menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 17.00.
Onsdag, den 26.10.
Konfirmanderne fra Øse sogn indleder deres forberedelse i konfirmandstuen kl. 8.10.
Torsdag, den 27.10.
Konfirmanderne fra Næsbjerg
sogn indleder deres forberedelse i
konfirmandstuen kl. 8.10.
Fredag, den 28.10.
Konfirmandarrangement i konfirmandstuen efter skoletid og til
kl. ca. 18.30.
Søndag, den 30.10.
BUSK-familiegudstjenester med
Crux Band, Øse kirke kl. 13.00,
hvor FDF medvirker, Næsbjerg
kirke kl. 15.00, hvor DDS med-

virker. Desuden medvirker konfirmanderne.
Tirsdag, den 1.11.
Salmemaraton i Varde kirke
kl. 19.00-21.00.
Onsdag, den 2.11.
Prædikenværksted i konfirmandstuen kl. 16.30-17.30.
Fredag, den 4.11.
Seniordag fælles for sognene i
Næsbjerg kirke og konfirmandstuen kl. 9.30-14.30.
Søndag, den 6.11.
Alle helgens-gudstjenester,
Næsbjerg kirke kl. 9.30, Øse kirke
kl. 11.00. Navnene på sognets
døde nævnes fra prædikestolen.
Tirsdag, den 8.11.
Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i
”Kirkehuset” kl. 16.00.
Tirsdag, den 15.11.
Salmemaraton i Næsbjerg kirke
kl. 19.00-21.00.
Søndag, den 20.11.
Dåbsjubilæum for årgang 2011 i
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse
kirke kl. 11.00.
Tirsdag, den 22.11.
Næsbjerg menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 17.00.
Tirsdag, den 29.11.
Salmemaraton i Nr. Nebel kirke
vkl. 19.00-21.00.
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Kirkens fødselsdag

Minikonfirmandafslutninger
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 6. april 2016 til den 22. juni 2016

Fra den 6. april 2016 til den 22. juni 2016

Dåb

Dåb

Oscar Lykke Bechsgaard, den 15. maj
(Trine Bechsgaard Dal og Jacob Lykke Nielsen, Nordenskov)

Anker Birk-Møller, den 22. april
(Jannie Birk-Møller og Jannik Birk-Møller, Sig)

Sebastian Felix Lisberg, den 21. maj
(Susanne Knudsen Lisberg og Anders Peter Lisberg, Sig)

Jonathan Søborg Kruse, den 23. april
(Line Søborg Kruse og Max Søborg Thomsen, Skovlunde)

Victoria Guldbrand, den 12. juni
(Vibeke Petersen og Simon Guldbrand Hansen, Heager)

Frej Thybo Andersen, den 22.maj
(Jenny Thybo Geertsen og Kåre Flye Andersen, Esbjerg)

Henry Bakkegaard Pedersen, den 18. juni
(Tanja Bakkegaard Pedersen og Lars Bakkegaard Pedersen, Varde)

Vielse

Christian Kliver Clausen, den 19. juni
(Tania Kliver Thomsen og Thomas Strandsbjerg Clausen, Vrenderup)

Joan Veldt Kristensen og Alan Christiansen, Skonager, den 11. juni

Vielse

Velsignelse

Tina Munch og Benny Melgaard, Nordenskov, den 7. maj

Anette Bloch Sandgaard og Claus Bloch Sandgaard, Malling, den 18. juni

Dødsfald og begravelser/bisættelse

Dødsfald og begravelser/bisættelse

Kirsten Sofie Schmidt, Nordenskov,
den 15. april, bisat den 21. april

Ingemann Kjærgård Kristensen, Næsbjerg,
den 21. april, begravet den 28. april

Aksel Petersen, Nordenskov,
den 16. april, bisat den 23. april

Ane Marie Lauridsen, Tofterup,
den 10. maj, begravet den 14. maj

Bent Mortensen, Nordenskov,
den 17. april, bisat den 27. april

Klara Marie Pedersen, Varde,
den 29. maj, bisat den 7. juni

Eigil Madsen, Nordenskov,
den 20. april, bisat den 27. april

Gunner Hougaard Jakobsen, Næsbjerg,
den 10. juni, begravet den 14. juni

Ejner Hansen, Varde,
den 11. maj, begravet den 18. maj

Gustav Thøgersen, Næsbjerg,
den 18. juni, begravet den 22. juni
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Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 25. oktober kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes
vi til kaffebord.
Alle er meget velkomne.

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

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

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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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.

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
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:
5. oktober

FDF
Kredsleder:
Martin Bennetsen, tlf. 51 23 19 89
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Dato

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

28.8.

TH – 14.00 ka

TH – 14.00 ka

14. s. e. trinitatis.

4.9.

11.00 a

9.30 a

15. s. e. trinitatis.

11.9.

10.00 ka

14.00 ka

Familiegudstjenester med
konfirmandindskrivning.

18.9.

9.00 CL

Se Øse

17. s. e. trinitatis.

25.9.

Se Næsbjerg

10.00 ka

18. s. e. trinitatis. Fælles høstgudstjeneste med
indsamling og kirkekaffe.

2.10.

9.00 SP

Se Øse

19. s. e. trinitatis.

9.10.

Ingen NK

Ingen NK

Der henvises til nabokirker.

14.10.

Se Næsbjerg

16.00

Fælles barnevognsgudstjeneste.

16.10.

11.00 a

9.30 a

21. s. e. trinitatis.

23.10.

9.30 a

11.00 a

22. s. e. trinitatis.

30.10.

13.00 ka

15.00 ka

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

4.11.

Se Næsbjerg

9.30

Morgensangsgudstjeneste ved seniordag

6.11.

11.00 ka

9.30 ka

Alle helgens søndag.

13.11.

9.30 a

11.00 a

25. s. e. trinitatis.

20.11.

11.00

9.30

Dåbsjubilæum.

27.11.

9.30 ka

11.00 ka

1. s. i advent.

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

Signaturer: TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have. CL = Charlotte Locht. SP = Søren Pedersen.
ka = kontinuerlig altergang. a = altergang.
NK = der henvises til nabokirker.

Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Efterår 2016

