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Nyt café-tiltag
I skrivende stund er dette tiltag stadig i støbeskeen – men forhåbentlig
er det blevet til virkelighed, når kirkebladet udkommer!
Line Berner, Næsbjerg, har foreslået menighedsrådene, at der i konfirmandstuen blev et mødested for forældre på barsel, mødre som fædre,
et sted, som også skulle være åbent for alle andre, men altid på de
mindste børns præmisser!
Målgruppen bliver primært forældre på barsel, men dog med invitation til alle aldre, da de unge ser en stor gevinst i, at ældre også er med.
Måske er der nogen, der har lyst til at være reserve-bedste?
Caféen vil have åbent hver fredag formiddag kl. 10-12.
En ring af frivillige ”værter” i moden alder vil på skift tage imod med
kaffe og kage parat, så ingen op som den første til en tom konfirmandstue.
Som sagt, forhåbentlig er caféen godt i gang, når bladet udkommer, til
gavn og glæde for unge som ældre, der har fået et sted, hvor der kan
snakkes, grines, drikkes kaffe, udveksles erfaringer, ammes, pusles,
leges…
Det er for alle i både Øse og Næsbjerg sogne! Det koster 20 kr. pr. gang.
Menighedsrådene og sognepræsten
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Snart er det advent, og mørket stiger
– men et for et vil lysene tændes!

Første søndag i advent
Krybbespil
- i samarbejde med 3. klasserne fra sognets skoler
Øse kirke, den 27. november kl. 9.30
Næsbjerg kirke, samme dag kl. 11.00
Kom og få en fin oplevelse med krybbespil med
3. klasserne til gudstjenesterne på den 1. søndag i advent!
Fortsættes på næste side

3

Anden søndag i advent
Koncertgudstjeneste: ”At vente det bedste”
- i samarbejde med Varde Blæseorkester
Næsbjerg kirke, 4. 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 overskriften ”At vente det bedste”,
og den bygges op i et vekslende forløb med 3 ingredienser,
nemlig fællessalmer, refleksioner over temaet, og musikindslag
ved Varde Blæseorkester.
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, 11. december kl. 19.30
”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. Øse Sangkor medvirker med korets juleprogram.
Efter gudstjenesten i Øse kirke er menighedsrådene vært ved
adventskaffe i våbenhus og kirkerum. Under kaffen læses en
julehistorie.
Øse og Næsbjerg menighedsråd samarbejder om gudstjenesterne
på anden, tredje og fjerde søndag i advent, som dermed er fælles
for vore sogne. Den fjerde søndag i advent henviser vi til gudstjenester i vore nabosogne.
Menighedsråd og sognepræst
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Kirke i børnehøjde
- men husk, at det også er for voksne! Alle er velkomne!
Vi holder MANGE juleafslutninger for børn! Og det er godt!
Det er altid festligt med de mange glade og forventningsfulde
børn 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 8. december kl. 19.00 med familiegudstjeneste i Øse kirke, hvor børn fra FDF medvirker.
Onsdag, den 14. december fortsætter vi med juleafslutning
i Næsbjerg kirke kl. 10.30 for dagplejebørn.
Torsdag, den 15. december er der juleafslutning i Næsbjerg
kirke kl. 10.30 for børnehavebørn.
Fredag, den 16. december er det for dagplejebørn i Øse kirke
kl. 8.45 og for børnehavebørn kl. 10.00.
Tirsdag, den 20. december kommer elever, forældre og lærere fra
Øse Efterskole til juleafslutning i Øse kirke kl. 16.30.
Onsdag, den 21. 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 + taleklasse kl. 10.00.
Alle skolebørnene fra Nordenskov skole kommer til Øse kirke
kl. 12.00.
Kom og vær med! Følg børn, børnebørn, oldebørn, nabobørn….!
ML
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Lillejuleaften
Som de foregående år holder vi også i år gudstjeneste den 23. december
om eftermiddagen, i Øse kirke kl. 14.00 og i Næsbjerg 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.
ML

Nytårsaften
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00 og i
Næsbjerg 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.
Menighedsråd og sognepræst
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Salmemaraton fortsætter
Vi holder pause i december, men tager fat igen efter nytår på tirsdage
kl. 19.00 efter følgende plan:
10.1.2017

Outrup

539-553

24.1.2017

Ølgod

554-566

7.2.2017

Varde

567-578

21.2.2017

Janderup

579-593

7.3.2017

Kvong

594-609

21.3.2017

Strellev

610-620

Velkommen til alle, der har lyst til at være med til at synge salmebogen
igennem fra ende til anden!
ML

Mest for konfirmandfamilier!
Orienteringsmøder i februar om konfirmation 2017
Konfirmandfamilierne, både forældre og konfirmander, indbydes til
orienteringsmøder om forårets konfirmationer. Orienteringsmøderne
holdes i konfirmandstuen. For konfirmandfamilierne fra Øse sogn er
det onsdag, den 1. februar, og for konfirmandfamilierne fra Næsbjerg
sogn er det onsdag, den 8. februar, begge aftener kl. 19.00-20.30.
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.
Konfirmanderne har mødepligt.
ML
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Sogneaftener
Til denne sæson har vi valgt et fælles tema for vores tre sogneaftener:
SKYLD OG SKAM.
Temaet belyses på forskellig vis af tre forskellige foredragsholdere,
der taler over tre meget forskellige emner, som dog alle berører
menneskers skyld og skam. Man kan komme til et, to eller tre
arrangementer, som man har lyst. Hvert foredrag står for sig selv.
Men for hvert foredrag vil man få belyst endnu en facet til emnet!

Torsdag, den 26. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen
Foredrag med Jesper Birkler:
”PRÆST FOR FANGERNE”
- om kirke og dagligt liv i Enner Mark Fængsel ved Horsens,
Nordeuropas mest sikrede fængsel.
Som præst i det topsikrede fængsel er Jesper Birkler dagligt sammen
med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som
afsoner fængselsstraffe fra nogle få år til forvaring og livstid.
I foredraget fortæller han om den ofte barske hverdag blandt rockere
og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og
terrordømte, og hvordan det kirkelige arbejde, spørgsmålet om skyld
og straf og om håb og længsel manifesterer sig i denne sammenhæng
- en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere
været sognepræst i Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue
Kirke i Aarhus. Pris: 50 kr.
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Torsdag, den 2. marts kl. 19.00
i Helle-Hallen
Fællesarrangement med Jacob Birkler
”NÅR ETIKKEN BLIVER SYNLIG”
Med dette foredrag fokuseres på forståelse
af etikkens egenart og håndtering af svære
etiske valg, hvor livssyn og menneskesyn
udfordres. Aktuelle etiske temaer inddrages såsom aktiv dødshjælp, senprovokeret
abort og fosterdiagnostik samt en række
mere konkrete eksempler på etiske dilemmaer fra det danske sundhedsvæsen.
Jacob Birkler (født 1974) er en dansk filosof, forfatter, debattør
og foredragsholder, som blev medlem af Det Etiske Råd i 2010 og
var formand for rådet 2011-2016. Jacob Birkler er cand. mag. i filosofi og psykologi fra Århus Universitet i 2000, AC-underviser
på Ribe Amts Sygeplejeskole fra 2000 til 2005, lektor på jordemoderuddannelsen UC-Syd fra 2005, ph.d. i medicinsk etik fra Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet i 2009.
Jacob Birkler har bidraget med artikler i fagblade og videnskabelige
tidsskrifter. Han er debattør i danske medier samt klummeskribent i
Kristeligt Dagblad.
Denne sogneaften er en aften, der er arrangeret i samarbejde med de
øvrige menighedsråd i Varde Øst.
Reserver datoen og læs mere i næste kirkeblad og i Ugeavisen.

Fortsættes på næste side
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Torsdag, den 6. april kl. 19.00 i konfirmandstuen
Foredrag med Anna Dinesen:
”KARIN ALVTEGEN: SKAM. EN ROMAN OM SKYLD OG SKAM”
Den svenske forfatter Karin Alvtegen har skrevet en psykologisk thriller om menneskers følelsesmæssige fattigdom, angst og ensomhed,
som er udsprunget af barndommens traumer. Deres skyld- og skamfølelser æder deres sjæle op. En smuk, gribende og velskrevet roman.
Anna Dinesen er uddannet folkeskolelærer og har undervist på VUC
Holstebro i mange år. Hun har senere taget en uddannelse som cand.
mag. i dansk og idéhistorie på Aarhus Universitet. Hendes foredrag er
præget af engagement og indlevelse, samtidig med, at det krydres med
oplæsning.
Pris: 50 kr.
Reserver datoen og læs mere i næste kirkeblad og i Ugeavisen.
Alle er velkomne!
På vegne af mødeudvalget, ML

Babysalmesang
Der udsendes indbydelse til forårets babysalmesang omkring
1.februar 2017 til de familier, der har fået barn i perioden
1.7.-31.12.2016.
Vi bringer på næste side nogle billeder fra efterårssæsonen.
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Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisningen tilbydes som et forløb på 8 x 2 lektioner til alle børn på 3. klassetrin i Øse og Næsbjerg sogne.
Der er sæsonstart i uge 5 i 2017, og vi slutter med spaghettigudstjenester i uge 13.
Minikonfirmanderne fra Næsbjerg sogn mødes om tirsdagen kl.
14.30-16.00 i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke, og der er spaghettigudstjeneste 28. marts kl. 17.00. Minikonfirmanderne fra Øse sogn
mødes om onsdagen kl. 14.30-16.00 ved ”Kirkehuset”, der ligger ved
Øse kirke, og her er der spaghettigudstjeneste 29. marts kl. 17.00.
Underviserne i næste sæson bliver Lund Frederiksen og Anne Nykjær,
som glæder sig meget til at undervise, lege, synge, spise og have det
sjovt med børnene i kirkens rammer.
Minikonfirmandudvalget og underviserne

Konfirmander Øse kirke den 1. maj 2016
Bagerst fra venstre: Sognepræst Marianne Lesner, Mads Søgaard,
Søren Kirkegaard, Oscar Vogt Houmøller, Benjamin Larsen, Noah
Dahl Østergaard, Philip Førrisdahl Christensen, Daniel Gyldenvang
Jensen, Mathias Birk Jensen.
Forrest: Stine Hedeager Jacobsen, Emma Brogaard Skovbo Hansen,
Mathilde Brunbjerg Lauridsen, Stine Gier Ventzelsen, Signe Joisten
Jørgensen, Anna Tradsborg Poulsen, Maiken Fyhn Brink, Julie Bach
Foto: Studie9

Konfirmander Næsbjerg kirke
den 8. maj 2016
Øverst fra venstre: Niels Lodahl Larsen, Jacob Junge, Kristian Juul
Søndergaard Hansen, Lukas Kæmsgaard Andersen, Søren Hald
Pagård Madsen.
Midten: Sognepræst Marianne Lesner, Louise Kærgaard Ravn,
Christian Due Overgaard Torp, Rasmus Oppelstrup Jensen, Mie
Hofmann Ølgaard Bloch.
Forrest: Cecilie Quist Schultz, Amalie Hjort Madsen, Line Bruun
Madsen, Michelle Nicholine Bodholdt, Sally Maria Olsen.
Foto: Studie9

12

Øse Kirke

Næsbjerg Kirke
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MAREN

og alterdugene i Næsbjerg Kirke
I mere end 36 år har Maren
Andersen vasket og strøget alterdugene, som pryder alteret i
Næsbjerg kirke.
Maren og hendes mand Peder
Andersen var graverpar ved kirken fra 1980 til 1993, her faldt
det naturligt, at det var Maren,
der tog sig af det arbejde, der er
med at ordne dugene, så de altid
var fine, nyvaskede og strøgne.
1993 skulle der så ansættes ny
graver ved Næsbjerg kirke, og
det blev sådan, at det blev Maren
og Peders søn, Niels Ove, der fik
jobbet, og så var det naturligt for
Maren at fortsætte med at ordne
dugene, og det gør hun stadig
den dag i dag.

Næsbjerg kirke råder over to duge. Dugen, der lægges på alteret
til 1. søndag i advent, har en bred
hardangersyet bort, der hænger
ud over alterets kant. Så vidt vi
ved, er den broderet for mere end
50 år siden af Musse Madsen
(Barber). Dugen, der lægges på
i maj lige før konfirmationssøndag, har en bort, der er kniplet
af Marens mor, Jørgine Jensen,
Agervig, for ca. 30 år siden.
Går vi længere tilbage, havde
kirken endnu en dug med kniplet
bort, som var kniplet af Marens
svigermor, Anne Andersen. Hun
har også været landmandskone
i Agervig ligesom Maren og
hendes mor Jørgine, så man kan
sige, at det ligger til familien.
Den dug, Anne kniplede, er nu
på museet i Varde, da den er for
skrøbelig til at blive brugt.

Jørgine Jensen, da alterdugen som hun har kniplet bort til, blev taget i brug i 1985.
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Menighedsrådsvalg i Øse
Til orienterings- og opstillingsmødet den 13. september var der mødt
meget få frem, så derfor lykkedes det heller ikke at få opstillet en liste
til den kommende periode. Selv om der var fire, der gerne ville genopstille, så skulle der findes to nye.
Men ved en del fodarbejde lykkedes det at få to nye med på listen, og
da der ikke ved fristens udløb den 27. september var fremkommet andre lister, er følgende valgt til menighedsrådet:
Finn Bech-Petersen, Jan Jensen, Jane Jensen, Vera Bennetsen, Malene
Lykke Østergaard, Laila Godt Tarp.
Suppleanter er: Ane Frydendahl, Helle Førrisdahl Christensen og
Asta Vig Sørensen.
Valgbestyrelsen

Det nye menighedsråd ved
Næsbjerg kirke
Den 13. september var der i Næsbjerg, som i de fleste andre sogne
orienteringsmøde og menighedsmøde, hvor formand for menighedsrådet, Bjarne Hestbech, gav en orientering om, hvad rådet har arbejdet
med i de sidste fire år, hvor det nuværende råd har siddet.
Derefter holdt de fremmødte opstillingsmøde til det nye råd, tidligere
formand Hans Ole Fisker var ordstyrer.
Det er således, at vi i Næsbjerg sogn nu er oppe på 1014 folkekirkemedlemmer, og derfor skal vi nu være 6 medlemmer i menighedsrådet, mod
tidligere 5. Et medlem fra det tidligere råd, Per Andersen, er fraflyttet
sognet for ca. et år siden, suppleanten Vera Bruun har derfor været med
i rådet siden, og Else Marie Jørgensen ønskede ikke at genopstille.
Efter afstemningen denne aften så listen således ud: Bjarne Hestbech,
Bente Sørensen, Birgitte S. Iversen, Gurli Ladefoged, Ruth Hofmann
Madsen, Vera Bruun.
Som suppleanter valgtes Jonna Bjerg, og Jacob Rasmussen.
Der var ca. 20 fremmødte til mødet.
Da der ikke siden er indleveret andre opstillingslister, er det disse personer, der udgør det nye menighedsråd, der træder til 1. søndag i advent.
Valgbestyrelsen
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Sognekalenderen
Det skal understreges, at alle er velkomne til alle de mange
arrangementer og gudstjenester, der er i adventstiden.
Søndag, den 27. november
Første søndag i advent.
Familiegudstjeneste med krybbespil i Øse kirke kl. 9.30 ved
3. kl. fra Nordenskov skole.
Familiegudstjeneste med krybbespil i Næsbjerg kirke kl. 11.00 ved
3. kl. fra Næsbjerg skole.

kl. 19.30, hvor Øse Sangkor medvirker. Fælles for sognene. Efter
gudstjenesten er menighedsrådene
vært ved adventskaffe.

Tirsdag, den 29. november
Salmemaraton i Nr. Nebel kirke
kl. 19.00.

Torsdag, den 15. december
Juleafslutning i Næsbjerg kirke
kl. 10.30 for børnehavebørn.

Søndag, den 4. december
Anden søndag i advent.
Koncertgudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 10.00, fælles for sognene, med temaet ”At vente det
bedste”. Medvirkende: Varde
Blæseorkester.

Fredag, den 18. december
Juleafslutning i Øse kirke kl. 8.45
for dagplejebørn og kl. 10.00 for
børnehavebørn.

Onsdag, den 7. december
Prædikenværksted i konfirmandstuen kl. 16.30-17.30. Kom til en
uformel samtale om juleaftens
prædiken.
Torsdag, den 8. december
Familiegudstjeneste i Øse kirke kl.
19.00, fælles for sognene, børn fra
FDF medvirker. Kirkekaffe udendørs efter gudstjenesten.
Søndag, den 11. december
Tredje søndag i advent.
Adventsgudstjeneste i form af
”De Ni Læsninger” i Øse kirke
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Onsdag, den 14. december
Juleafslutning i Næsbjerg kirke
kl. 10.30 for dagplejebørn.

Tirsdag, den 20. december
Juleafslutning kl. 16.30 for Øse
Efterskole.
Onsdag, den 21. december
Juleafslutning i Næsbjerg kirke
kl. 9.00 for mellemtrinnet og
7. klasserne og kl. 10.00 for de
mindste klasser + taleklasse på
Næsbjerg skole. Juleafslutning i
Øse kirke kl. 12.00 for eleverne på
Nordenskov skole og kl. 16.30 for
eleverne på Øse Efterskole.
Fredag, den 23. december
Lillejuleaften med eftermiddagsgudstjenester og juleprædiken,
Øse kirke kl. 14.00 og Næsbjerg
kirke kl. 15.30.

Julens gudstjenester + alle andre gudstjenester i kirkerne:
se gudstjenestelisten på bladets bagside.
Lørdag, den 24. december
Julegudstjeneste kl. 10.15 på
Solhøj i Nordenskov med efterfølgende lille traktement.
Lørdag, den 31. december
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00 og i
Næsbjerg kirke kl. 15.30 med
efterfølgende traktement.
Onsdag, den 4. januar
Prædikenværksted i konfirmandstuen kl. 16.30-17.30. Kom til en
uformel samtale om søndagens
prædiken.
Tirsdag, den 10. januar
Salmemaraton i Outrup kirke
kl. 19.00.
Tirsdag, den 24. januar
Salmemaraton i Ølgod kirke
kl. 19.00.
Torsdag, den 26. januar
Sogneaften om i konfirmandstuen kl. 19.00 med Jesper Birkler:
”Præst for fangerne”.
Tirsdag, den 31. januar
Minikonfirmandundervisning i
Næsbjerg kl. 14.30 - 16.00.
Onsdag, den 1. februar
Minikonfirmandundervisning
i Øse kl. 14.30 - 16.00.
Informationsmøde for konfirmandfamilier fra Øse sogn i

konfirmandstuen kl. 19.00-20.30.
Tirsdag, den 7. februar
Minikonfirmandundervisning
i Næsbjerg kl. 14.30 - 16.00.
Salmemaraton i Varde kirke
kl. 19.00.
Onsdag, den 8. februar
Minikonfirmandundervisning i
Øse kl. 14.30 - 16.00.
Prædikenværksted i konfirmandstuen kl. 16.30-17.30. Kom til en
uformel samtale om søndagens
prædiken.
Informationsmøde for konfirmandfamilier fra Næsbjerg sogn i
konfirmandstuen kl. 19.00-20.30.
Tirsdag, den 21. februar
Minikonfirmandundervisning i
Næsbjerg kl. 14.30 - 16.00.
Salmemaraton i Janderup kirke
kl. 19.00.
Onsdag, den 22. februar
Minikonfirmandundervisning i
Øse kl. 14.30 - 16.00.
Tirsdag, den 28. februar
Minikonfirmandundervisning i
Næsbjerg kl. 14.30 - 16.00.
Onsdag, den 1. marts
Minikonfirmandundervisning i
Øse kl. 14.30 - 16.00.
Torsdag, den 2. marts
Fællesarrangement for sognene på
egnen med Jacob Birkler i HelleHallen kl. 19.00.

17

Høstgudstjeneste

Tambours have
18

Kirkegårdsvandring Øse
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Øse sogn
Fra den 23.juni til den 13. september 2016

Dåb
Virgil Nordentoft Frederiksen, den 9. juli
(Iben Schultz Nordentoft og Per Frederiksen, København V)
Marius Gintberg Møller, den 9. juli
(Kristina Brink Gintberg og Christian Møller, Nordenskov)
Marie Juncher, den 9. juli
(Helene Hemmersam Juncher og Danni Juncher, Haltrup)
Theodor Dicksen Kubel Lindgaard, den 17. juli
(Sofie Kubel Lindgaard Jensen og Søren Kubel Lindgaard Madsen, Viborg)
Mikkel Jessen, den 17. juli
(Tina Jessen og Thomas Jessen, Hodde)
Bastian Rimme Bjerre, den 17. juli
(Anne-Mette Rimme og Thomas Gammelgaard Bjerre, Nordenskov)
Selma Schmidt, den 11. september
(Helene Holm og Asbjørn Houmann Schmidt, Årre)
Vielse
Helene Hemmersam Lorenzen og Danni Jensen, Haltrup, den 9. juli
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Margit Jensen, Varde, den 21. juli, begravet den 26. juli
Erik Robert Skov, Varde, den 13. august, begravet den 18. august
Ella Hansine Andreasen, Nordenskov, den 17. august, begravet den 26. august
Aase Nielsen, Tistrup, den 22. august, begravet den 27. august
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Marlene Sørensen Baatz, Haltrup, den 3. september, begravet den 7. september,
Ansager kirke og kirkegård

Næsbjerg sogn
Fra den 23.juni til den 13. september 2016

Dåb
Noah Kristian Larsen, den 7. august
(Lis Hansen og Allan Larsen, Nordenskov)
Lærke Puggaard Underlin Clausen, den 14. august
(Signe Iresha Underlin Clausen og Mikkel Puggaard Hansen, Esbjerg V)
Kira Thula Jensen, den 21. august
(Tula Sofie Petrine Marie Sørensen og Martin Møllenbach Jensen, Næsbjerg)
Vielse
Mette Theilgaard Sørensen og Casper Nicolai Skov, Gistrup, den 20. august
Heidi Lindgaard Pedersen og Rasmus Møller, Brædstrup, den 27. august
Velsignelse
Anette Bloch Sandgaard og Claus Bloch Sandgaard, Malling, den 18. juni
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Jørn Jensen Ladefoged, Næsbjerg, den 5. august, begravet den 13. august
Hans Marius Møller, Næsbjerg, den 12. august, bisat den 19. august
Harald Poulsen, Næsbjerg, den 16. august, begravet den 24. august
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Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 24. december kl. 10.15 og den
14. 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.

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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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.

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:
10. januar 2017

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

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

1. s. i advent. Familiegudstjenester med
krybbespil ved 3. kl. i begge kirker.
2. s. i advent. Koncertgudstjeneste over temaet
”At vente det bedste”, fælles for sognene, Varde
Blæseorkester medvirker.
Familiegudstjeneste, fælles for sognene.
FDF-børn medvirker. Kirkekaffe (udendørs).
3. s. i advent. ”De Ni Læsninger”, fælles for
sognene, Øse Sangkor medvirker. Kirkekaffe i
kirken.
Juleafslutningsgudstjeneste for dagplejebørn.
Juleafslutningsgudstjeneste for børnehavebørn.
Juleafslutningsgudstjeneste for dagplejebørn.
Juleafslutningsgudstjeneste for børnehavebørn.

27.11.

9.30 ka

11.00 ka

04.12.

Se Næsbjerg

10.00

08.12.

19.00 ka

Se Øse

11.12

19.30

Se Øse

14.12.
15.12.

10.30
10.30

18.12.
20.12.

Se Næsbjerg
Se Næsbjerg
8.45
10.00
Ingen
16.30

21.12.

12.00 No

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.

14.00 ka
15.30
11.00 a
11.00 a

Ingen
Se Øse
9.00 Næ
10.00 Næ
15.30 ka
14.00
9.30 a
Se Øse

31.12.

14.00 ka

15.30 ka

01.01.
08.01.
15.01.
22.01.
29.01.
05.02.
12.02.
19.02.
26.02.

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

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

16.12.

Se Øse

Der henvises til gudstjenester i nabokirker.
Juleafslutning for Øse Efterskole.
Juleafslutningsgudstjenester for
folkeskoleelever.
Lillejuleaftensgudstjenester.
Juleaften.
Juledag.
2. juledag. Fælles for sognene.
Nytårsaftensdag. Champagne og kransekage
efter gudstjenesterne.
Nytårsdag (se gudstjenester 31.12.).
1. s. e. helligtrekonger.
Der henvises til gudstjenester i nabokirker.
Der henvises til gudstjenester i nabokirker.
4. s. e. helligtrekonger.
Sidste s. e. helligtrekonger.
Septuagesima søndag.
Der henvises til nabokirker.
Der henvises til nabokirker.

Gudstjeneste på Solhøj, se mere på side 22

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang.
No = Nordenskov skole. Næ = Næsbjerg skole.

Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Vinter 2016-2017

