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Babysalmesangen og Babycaféen

Konfirmandevents –

Babysalmesang

alle interesserede kan melde sig til præsten med
henblik på deltagelse!

Babysalmesang begynder dette forår i uge 9, nærmere bestemt fredag den
3. marts kl. 9.00. 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 babyer og deres forældre, begge eller kun den
ene, der har barsel, og det er i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke, at vi
samles 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 2016.
Vi afslutter forløbet med barnevognsgudstjeneste i Øse kirke
fredag den 21. 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.

To tredjedele af konfirmationsforberedelsen foregår stadig som
morgentimer sammen med præsten i konfirmandstuen. Den
sidste tredjedel består af konfirmandernes deltagelse med aktiv
medvirken i bestemte gudstjenester og i særlige arrangementer, der ligger uden for den almindelige ”skoletid”. Når bladet
udkommer, er der to særlige arrangementer tilbage.
Konfirmandevent nr. 1:

Temaeftermiddag om død og begravelse
Fredag den 17. marts i Øse og fredag den 24. marts i Næsbjerg.
Efter skoletid og tre timer frem beskæftiger os med død og
begravelse. Vi skal på kirkegårdsvandring med graveren, hvor
han fortæller om sit arbejde, og vi får lov til at kigge ind i
”maskinhuset” og se kapellet, og vi får besøg af bedemanden
med rustvogn, urne og kiste. Det er er hovedpunkterne, men vi
skal også have almindelig kagehygge og frugtpause undervejs.
Dagen slutter med samling i kirkerummet. Ikke mindst forældre er meget velkomne til at deltage.

Babycaféen
Babycaféen åbnede den 11. november 2016, og den har fra første færd været
en succes.
Der er åbent hver fredag kl. 10.00-12.00, og der er åbent for alle, unge som
ældre, fra Øse såvel som fra Næsbjerg sogne. Navnet Babycaféen skal blot
fortælle, at det hele foregår på de mindstes principper, men det er for alle
aldre, og det er for begge sogne – den information må gerne spredes!
I den periode, der er babysalmesang, er det planen, at der først er babysalmesang for den indbudte gruppe, derefter åbnes dørene for alle!
For mødrene og fædrene, der er med i babysalmesangen, er der dermed
fremover et tilbud om at blive i konfirmandstuen i et afslappet og hyggeligt cafémiljø sammen hinanden og dem, der først møder op fra kl.
10.00! Kaffe/te med bolle koster 20 kr.
Vel mødt, det bliver så godt!

2

ML

Konfirmandevent nr. 2:

”Luthers nøgle” - et rollespil for konfirmander
Konfirmanderne deltager hele formiddagen torsdag den 30.
marts sammen med knap 300 andre konfirmander i rollespillet
”Luthers nøgle” om reformationstidens Danmark. Det foregår
ved Terp Spejdercenter uden for Bramming. ”Sogneriddere”
følges med dem i bussen, og når de træder ud af bussen, træder de ind i en helt anden tid, 1500-tallets Danmark, fyldt med
udfordringer og oplevelser.
God fornøjelse til konfirmanderne og alle øvrige medvirkende!
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Sogneaften
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,
som vi skal høre om ved den sidste sogneaften i denne omgang.
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 inkl. kaffe: 50 kr.

Samarbejde
på tværs af sognegrænser
Fælles foredrag med Jacob Birkler
Torsdag den 2. marts kl. 19.00 i Helle-Hallen
”Når etikken bliver synlig”

Hvordan håndterer vi de svære etiske valg, hvor vores livssyn og menneskesyn udfordres?
Jacob Birkler (filosof, forfatter, debattør, tidligere formand for Etisk
Råd) inddrager aktuelle temaer som aktiv dødshjælp, senprovokeret
abort og fosterdiagnostik i sit foredrag om etiske dilemmaer fra det
danske sundhedsvæsen.
Se nærmere info på kirkernes hjemmesider og i Ugeavisen.

Fælles gudstjenester på ”de små helligdage”

Menighedsrådene i det gamle Helle-område vil gerne være med til 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 dermed være fælles for alle sognene:
2. påskedag (17/4) i Rousthøje Kirke kl. 10.30 ved Charlotte Locht.
Bededag (12/5) i Øse Kirke kl. 10.00 ved Marianne Lesner.

Skærtorsdag
– vi spiser sammen!
Sidste år holdt vi en rigtig dejlig gudstjeneste sidst på eftermiddagen i
Øse kirke, hvor vi bagefter spiste aftensmad sammen. I år bliver det i
Næsbjerg kirke, skærtorsdag er den 13. april, og klokkeslættet er igen
i år kl. 17.00.
Prisen bliver ganske overkommelig – se nærmere i annoncering i
Ugeavisen op til påske.
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Kristi Himmelfartsdag (25/5) i Fåborg Kirke kl. 10.30
ved Michael Bergerud
2. pinsedag (5/6) i Vester Starup Kirke og Agerbæk Kirke ved Søren
Pedersen, klokkeslæt ikke oplyst ved redaktionens slutning.
Hold øje med annoncering i Ugeavisen op til de enkelte helligdage for
yderligere info. Det blev til 4 rigtig gode gudstjenester sidste år, og vi
håber på, at det også går sådan i år.
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Minikonfirmander
og spaghetti
Når dette blad udkommer, er minikonfirmanderne halvvejs gennem deres forløb.
Underviserne i år er Lund Frederiksen og
Anne Nykjær, som fortæller, synger og leger
kirkens budskab ind i børnene.
Forløbet slutter med en fest! Der er nemlig
familiegudstjeneste i Næsbjerg kirke den 28.
marts kl. 17.00, og bagefter spiser vi sammen i konfirmandstuen, og
næste dag, den 29. marts er det så i Øse kirke, vi holder familiegudstjeneste kl. 17.00, og bagefter spiser vi sammen i ”brændeskuret” ved
Kirkehuset – husk at være klædt på til at spise udendørs. Hold øje
med annonceringen – det er for minikonfirmanderne og deres familier
– og for alle andre, der gerne vil være med til at fejre, at børnene har
gennemført forløbet!

App til din telefon
Vil du gerne holde dig opdateret
på, hvad og hvornår der foregår
noget i din kirke, så findes der en
god mulighed:
– App’en
KIRKEKALENDEREN
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Hent den i "Appstore"
eller i "Play Butik"
– den er ganske gratis
I app’en vælger du så den eller
de kirker, du gerne vil følge.
Det virker super.

Telegramaflevering
Øse sogn: aflevering på FDF-gården, Kærgårdsvej 32 i
Nordenskov, lørdag, den 6. maj kl. 10.00-13.00.
Næsbjerg sogn: aflevering i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke,
lørdag, den 13. 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
Nordenskov, og i Næsbjerg sogn til DDS Næsbjerg Gruppe.

Venlig hilsen
FDF Nordenskov
DDS Næsbjerg Gruppe
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Ny kirkeklokke
Det er 10 år siden, der blev sat automatisk ringning på vores 800 år
gamle kirkeklokke i Næsbjerg. Vi havde kun denne ene klokke, fordi
kongen i 1528 havde beslaglagt vores store klokke sammen med mange andre klokker landet over til at støbe kanoner af. Den automatiske
ringning var en god idé for vores graver, der nu sparede en masse tid
med at trække i snoren, men klokken og tårnet kunne ikke lide det.
Både klokke og tårn truede med at slå revner, Så galt gik det nu ikke,
for automatikken blev hurtigt pillet fra igen. – Men hvad så??
Menighedsrådet drøftede mange muligheder og havde flere følere ude
bl.a. ved Nationalmuseets konsulenter for at finde ud af hvad man
kunne få lov til, og hvad man absolut ikke måtte. Der tegnede sig et
billede af en ny klokke med automatisk ringning, en dobbelt klokkestol, et forstærket bjælkelag, forbedret adgang til klokken, forstærkning af murværk m.m.
Arkitekt Hans Lund fra Rødding blev bedt om at udarbejde et projekt med de nødvendige beregninger og et overslag over, hvad det ville
koste, og det blev til et projekt til kr. 1.245.000,-.
Det var godt nok mange penge, når selve klokken ”kun” kostede de
80.000 kr.
Menighedsrådet drøftede forskellige beskæringer af forslaget - og valget i 2012 nærmede sig.
Et nyt råd blev valgt og de tog handsken op. Hvis Hans Lunds projekt var det rigtige, så skulle pengene bare skaffes. Projektet blev
godkendt i stiftet efter høringer i alle mulige instanser. Fonde blev
ansøgt, og der var gevinst: A. P. Møllers fond til almene formål lovede
os 650.000 kr. til projektet, altså over halvdelen af budgettet. Vi havde
selv sparet en del penge sammen, og resten er hentet over ligningsmidlerne.
For et år siden blev tingene konkrete, der blev indhentet tilbud fra
håndværkere, og i løbet af foråret blev aftalerne gjort færdige.
I juni var tårnet indpakket i stillads, mens murer og smed borede huller og indsatte jernstager med fastspændte jernplader til forstærkning
af murene.
Inde i tårnet blev metalstigen erstattet af en trappe med gelænder op
til det forstærkede bjælkelag, hvor den dobbelte klokkestol skal stå.
I tømrerens værksted var klokkestolen prøvesamlet, inden den i dele
blev båret op i tårnet og samlet igen.
Den gamle klokke blev hængt på plads i sin halvdel af klokkestolen.
Men ak! Den nye klokke fra Italien lod vente på sig. Først var den
forsinket, og da den ankom til ”Kirkeklokken” på Mors, viste det sig,
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at den havde den forkerte tone. Kasseret og returneret.
En ny klokke blev bestilt i Holland, og den ankom til Næsbjerg
den 12. december 2016. Den har inskriptionen ”LOVSYNGER
HERREN MIN MUND OG MIT INDRE”
Klokkken kom på plads i sin halvdel af klokkestolen, og automatikken blev færdigmonteres.
Tømrer Jesper Sand har rodet i de bjælkeender, der er afskåret på de
gamle bjælker i forbindelse med forstærkning af bjælkelaget og har
lavet dem om dekorative lysestager, der nu står i konfirmandstuen.
Klokken blev indviet ved en gudstjeneste den 22. januar 2017, hvor
biskop Elof Westergaard prædikede. Efter gudstjenesten var 60 personer samlet i konfirmandstuen. Her ses den nye og den gamle klokke,
og biskoppen mellem sognepræst Marianne Lesner og menighedsrådsformand Bjarne Hestbech.
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Billeder fra salmesang
med elever fra Nordenskov
skole og De 9 Læsninger
med Øse Sangkor
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Borebiller i Øse Kirke

Christiansborg

Hvad er nu det for noget?
Borebiller er nogle små ormelignende dyr, der elsker at spise træ
og gerne lidt fugtigt træ, så er det
nemmere for dem at arbejde i.
På et tidspunkt i 2016 opdagede
vi, at inventaret i kirken var temmelig angrebet af disse borebiller.
Vi hidkaldte Nationalmuseet, der
besigtigede forholdene og afgav
en rapport. Næste trin var så at
hidkalde en konservator, der så
kom og fortalte, at det var et meget slemt angreb, vi havde. Hvis
inventaret skal behandles for disse skadedyr, skal alt inventar på
væggene inklusive prædikestolen
tages ned og sendes til behandling. De anbefalede os, at vi skulle gøre noget ved bygningerne, da
de tilsyneladende fugtige forhold
var årsagen til det kraftige angreb. Her skal det nævnes, at prædikestolen er hårdt angrebet, og
for præstens sikkerhed har hun i
en periode ikke brugt den, men

Min tur til København for at sige Hendes Majestæt Dronningen tak
for fortjenstmedaljen i sølv for 40 års virke ved Øse kirke, mandag den
2. oktober 2016.
Birgitte og jeg tog en forlænget weekend i Puttgarden, hvor vi søndag
formiddag tog færgen Puttgarden / Rødby for at mødes med Michael,
som bor og lever i København. Vi havde bestilt billetter til Det Ny
Teater med forestillingen ”Anything Goes” med Silas Holst og Preben
Kristensen og mange flere dygtige skuespillere og dansere, en fantastisk forestilling.
Mandag morgen kl. 9.15 afleverede Birgitte mig på Christiansborg i
stiveste puds altså i sort og hvidt og med hvide handsker i lommen og
fortjenstmedaljen sat på rette revers.
Ved ankomsten gik jeg ind af porten, hvor garderen stod i skillehuset.
Indenfor op af den store trappe, hvor 2 gardere gjorde honnør med
kraftig hæle klap. Ved indtræden en venlig modtagelse, først ses efter
om tøjet og medaljen sidder korrekt, derefter videre til skrivepulten,
melder min ankomst, og nogle personlige spørgsmål bliver stillet,
hvorefter man tager plads på en af de mange læderbetrukne bænke.
Jeg fik en god snak med flere af andre ventende.
Klokken 10 modtog Dronningen sin første, som havde hat og fjer på –
der var ingen andre kendte personer heriblandt.
Jeg blev hentet og fulgt kl. 13.40 som den 65. af 68.
Man kommer ind i et mindre forrum til Dronningens kontor. Her
bliver man informeret om, ikke
hvad man skal gøre, når man træder ind til Dronningen, men hvad
der vil være passende til denne lejlighed.
Jeg fik at vide, at hvis man selv indleder samtalen, er det mig, der fører ordet ellers er det Dronningen.
Jeg havde taget en jubilæumsbog
med fra Nørbæk plantage 100 års
jubilæum, som er skrevet og fortalt med billeder af Poul Erling
Christensen. Deri er der også en
del beskrivelser og fortællinger om Tambours Have og Karlsgårde Sø,
som Dronningen besøgte i sommeren 2016.

nu er den blevet understøttet, så
den igen kan bruges, indtil den
skal tages ned.
Dernæst hidkaldte vi Teknologisk
Institut, der undersøgte bygningerne og kom med en alvorlig
rapport om tilstanden.
Efter et møde, hvor Ribe Stift og
Varde Provsti deltog, er proceduren nu den, at vi starter med at få
gang i en mobil affugter.
Næste trin bliver så at få provsti/
stift med på at give bevillinger
til fjernelse af skadedyrene i inventaret samt til udbedringen af
fugtproblemerne i bygningen.
Der er nok ingen tvivl om, at det
bliver en langvarig proces, som
derfor kommer til at berøre brugerne af kirken. Når f.eks. vi tager inventaret ned, vil der komme
til at gå meget lang tid, før det
kommer tilbage på deres vante
pladser.
Vi skal nok prøve på at følge op
på situationen i kommende numre af kirkebladet.
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Jeg spurgte adjudanten, om jeg måtte overrække jubilæumsbogen til
Dronningen, hvilket han syntes var en god ide, så er det jo ingen problem for dig i at indlede samtalen. Det er adjudanten der åbner døren
ind til Dronningen. Mens jeg ventede, talte vi om Tambours Have,
han fortalte at han havde været derude et par gange i forbindelse med
tilrettelæggelsen af Dronningens besøg i Vardes omegn.
Inden adjudanten åbnede døren for mig, havde jeg selvfølgeligt taget
de hvide handsker på, og kunne herefter træde ind. Jeg bukkede og
takkede Dronningen for medaljen, hun sad midt i rummet i en stor
stol. Jeg spurgte, om hun ville modtage et eksemplar af jubilæumsbogen, det takkede hun ja til, og mens hun bladede i bogen, fortalte jeg
lidt om Karlsgårde sø og Tambours have, som hun også syntes, var et
flot område.
Dagen hun besøgte Tambours Have, huskede hun som en af de varmeste dage i 2016.
Forinden havde jeg brækket bogen lidt op på den side, hvor der er et
billede af min oldefar, som var med i den første bestyrelse af Nørbæk
Plantage. Da hun var på den side, fortalte jeg, at det var min oldefar,
det syntes hun, var en interessant historie. Efterfølgende fortalte jeg
lidt om kirken og mit arbejde ved Øse Kirke, hun mente, det måtte
være et lidt specielt arbejde at være graver, hvor man kommer i berøring med så mange mennesker gennem livet. Hun fortalte også, at hun
kunne huske, at de kørte forbi Øse kirke ad de snoede veje til Kvist
Møbler. Inden hun ønskede mig god tur hjem, spurgte hun om jeg
ville lægge bogen over på hendes skrivebord. Derefter bukkede jeg,
sagde farvel og trak mig baglæns ud.
Da jeg gik ned ad den store trappe igen, stod Dronningens bil klar i
porten. Jeg sagde til chaufføren, at vi godt kunne køre nu, det mente
han med et smil, at det ikke var så godt.
Mens jeg ventede på Birgitte, som skulle hente mig igen, havde politiet afspærret, så Dronningen kunne køre ud. Der kom et par turister
fra Californien og spurgte mig hvad det betød, at jeg stod der i sort
tøj og med en medalje på. Det forklarede jeg med min sparsomme
engelske sprogkunnen. Jeg sagde, at jeg syntes, at de skulle blive her et
par minutter, så de kunne se vores Dronning på nær hold køre forbi.
Herefter takkede de mange gange, for nu havde de set The Queen of
Denmark.
Da jeg blev afhentet, kørte vi en tur til Dragør, gik en tur i de snævre
gader med de lave huse, inden vi spiste på en restaurant ved havnen.
Derefter kørte vi tilbage til hotellet efter en begivenhedsrig dag.
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Det var en fantastisk dag, at få lov til at opleve at møde Dronningen
personlig.
Flemming Nielsen

Julegudstjenesten
- i Øse kirke for dagplejere
Fredag den 16 december var der julegudstjeneste i Øse kirke for dagplejere, børn, forældre, bedsteforældre og andre der havde lyst til at
deltage.
Det var en rigtig god formiddag, hvor vi hørte om englen Maren, der
kom ned på jorden og måtte blive der i rigtig mange år, men som heldigvis fandt vejen til himmeriget igen. Marianne og englen Maren gik
rundt og hilste på alle i kirken, det var noget, der fangede børnenes
opmærksomhed.
Vi dagplejere vil gerne sige tak til alle, der sætter en formiddag af til
at tage med i kirken, det betyder rigtig meget for jeres børn.

Konfirmation 2018
– og fremover
Øse kirke, lørdag den 5 maj 2018
Næsbjerg kirke, lørdag den 12 maj 2018
Fra og med 2018 holder vi konfirmationsgudstjenester om lørdagen, i
Øse kirke og den første lørdag i maj, i Næsbjerg sogn den anden lørdag i maj
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Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel, og færre må flygte
ved tørke. Børnene kan blive i skolen i stedet for at migrere.
Med uddannelse bliver det nemmere at kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i ansvarlig produktion.

Sogneindsamling 12. marts
Del din søndag med verdens mest udsatte
Søndag d. 12. marts 2017 håber Øse og Næsbjerg sogne at sende så
mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for
at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.
I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både
naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores
kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om
’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet.
Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.
Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste
samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores
måde at arbejde på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og retten
til at fiske i søen, han bor ved. ”
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I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne bærer
sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store
forandringer for mennesker, der bliver i stand til selv at forme deres
fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan pengene
rækker længst. Det gør de for eksempel sådan:
Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad nok og overskud
til at sælge eller spare op.
Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole og øger chancen
for at få en uddannelse.

Sæt allerede nu kryds ved datoen 12. marts 2017.
Kontakt indsamlingslederen og tilbyd din hjælp ved indsamlingen:
Øse sogn: Vera Bennetsen, Solbakken 7, Nordenskov Tlf. 21 46 18 34.
E-mail: vera@oesekirke.dk
Indsamlingen starter kl. 10.00 fra FDF Gården, Nordenskov. Der er
gudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00
Næsbjerg Sogn: Hanne Skals, Møgelbjerg vej 17, Næsbjerg,
tlf. 20 77 20 20. E-mail: skals2002@yahoo.dk
Indsamlingen starter fra konfirmandstuen umiddelbart efter gudstjenesten i Næsbjerg kirke kl. 09.00.
Vi er med i Sogneindsamlingen, fordi det er en god dag, hvor vi på
tværs af generationer deler vores søndag med mennesker, der virkelig
har brug for hjælp.
Meld dig som indsamler og del
din søndag med verdens mest
udsatte mennesker.
Vandpumpe har nidoblet høsten
I samarbejde med Grundfos har
Folkekirkens Nødhjælp opsat
en solcelledrevet vandpumpe, så
disse kvinder i Malawi nu har
nidoblet deres høst af blandt
andet tomater, kartofler og løg.
Overskuddet fra markedssalget
går til bedre huse, madrasser,
skoleuniformer og skolegang til
børnene.
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Nye vinde blæser
– og nye medlemmer af menighedsrådene er indtrådt

Nyt medlem i Øse menighedsråd
Jeg hedder Malene Østergaard, er
36 år og bor i Nordenskov sammen
med min mand Bent og vores to børn
Tobias på 13 år og Maja på 10 år.

Mit arbejdsliv er som pædagog, i en integreret 0-6 års institution i
Grimstrup. Hvor jeg bl.a. har været med i et pilotprojekt
"Din kirke Din Kultur" under Esbjerg Kommune.

Jeg har arbejdet som dagplejer de sidste 9 ½ år.

Nyt medlem i Næsbjerg menighedsråd

Vi er en aktiv familie, der godt kan
lide, der sker noget. Min fritid bliver
meget brugt på at se håndbold, fodbold og volley kampe.

BIRGITTE SØNDERGÅRD
IVERSEN er mit navn, men bliver af
de fleste kaldt ”Gitte”. Jeg er 50 år og
har, sammen med Viggo, boet i Biltoft
siden 1994. Vi har 3 sønner på 26, 24
og 19 år.

Jeg har været med i sportsfestudvalget i NUIF de sidste 10 år,
Noget, jeg synes, er rigtig sjovt og spændende.
At jeg sagde ja til at komme i Øse menighedsråd, er noget helt nyt
for mig, jeg har før siddet i håndbold- og fodboldudvalget i NUIF,
men aldrig i et menighedsråd, så det er noget helt andet, men
noget jeg ser frem til og glæder mig til prøve kræfter med.
Nyt medlem i Øse menighedsråd
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Og hvem er det nye ansigt så. Ja, jeg hedder Laila Tarp, er 46 år,
og bosiddende vest for Øse ud mod Tambours have. Her bor jeg
sammen med min familie, min mand Bjarne, og vores tre drenge
Anton og Magnus på snart 14 år og Johannes på 8 år. Lige nu
er vi ekstra meget optaget af kirken, da Anton og Magnus skal
konfirmeres til maj, så det er en meget spændende tid, vi er i gang
med.

Det var med stor spænding og glæde,
at jeg i efteråret sagde ja tak til en
plads i menighedsrådet. Jeg er kommet godt i gang og glæder mig til
arbejdet omkring kirken og dens kulturelle virke. Ud over det almindelige
menighedsrådsarbejde, kommer jeg
til at sidde i nogle udvalg, som bla.
skal arrangere minikonfirmand, sogneaftener og gudstjeneste.

Jeg er uddannet blomsterdekoratør,
men for 8 år siden skiftede jeg fag og
arbejder nu som specialarbejder hos
Alko Print i Vester Nebel.
I min fritid interesserer jeg mig for
Varde KFUM & KFUK, Ansager Y´s
Men´s Club, mine 2 hunde, motionsløb, og i en del år sang jeg
med i et gospelkor. Hvis jeg ellers kan komme i form til det, vil jeg
meget gerne inden for få år gå Caminoen.
Jeg er ny i Næsbjerg menighedsråd, og mit hverv er næstformand,
bladudvalgsmedlem og præstegårdsudvalgsmedlem. Der er sikket meget arbejde i et menighedsråd og meget, man skal sætte sig
ind i. Det har jeg mod på, jeg glæder mig til samarbejdet med de
andre i menighedsrådet, og jeg forventer også, at det bliver spændende.
19

Billeder fra
Krybbespil i Øse
og Næsbjkerg,
juleafslutning for
Næsbjerg skole og
Seniordag
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Sognekalenderen
Onsdag, den 1. marts
Minikonfirmander i Øse
kl. 14.30-16.00.
Torsdag, den 2. marts
Tidligere formand for Etisk
Råd Jacob Birkler taler ved
fælles møde for sognene i
det gamle Helle-område i
Helle-Hallen kl. 19.00.
Fredag, den 3. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.00-9.45,
derefter er der åbent i
Babycaféen kl. 10.00-12.00.
Tirsdag, den 7. marts
Minikonfirmander i
Næsbjerg
kl. 14.30-16.00.
Salmemaraton i Kvong
kirke kl. 19.00.
Onsdag, den 8. marts
Minikonfirmander i Øse kl.
14.30-16.00.
Menighedsrådsmøde i
Næsbjerg sogn i konfirmandstuen kl. 17.00.
Fredag, den 10. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.00-9.45,
derefter er der åbent i
Babycaféen kl. 10.00-12.00.
Søndag, den 12. marts
Sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp.
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Gudstjeneste inden
indsamlingen i Næsbjerg
kirke kl. 9.00 og efter indsamlingen i Øse kirke kl.
14.00.
Tirsdag, den 14. marts
Minikonfirmander i
Næsbjerg
kl. 14.30-16.00.
Onsdag, den 15. marts
Minikonfirmander i
Øse kl. 14.30-16.00.
Menighedsrådsmøde i Øse
sogn i Kirkehuset
kl. 17.00.
Fredag, den 17. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.00-9.45,
derefter er der åbent i
Babycaféen kl. 10.00-12.00.
Konfirmandevent i Øse
sogn i tre timer efter skoletid.

Babycaféen kl. 10.0012.00. Konfirmandevent i
Næsbjerg sogn i tre timer
efter skoletid.
Tirsdag, den 28. marts
Familiegudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 17.00
med afslutning for minikonfirmander og fællesspisning.
Onsdag, den 29. marts
Familiegudstjeneste i Øse
kirke kl. 17.00 med afslutning for minikonfirmander
og fællesspisning.
Torsdag, den 30. marts
Rollespil for konfirmanderne ved Terp spejdercenter.
Fredag, den 31. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.00-9.45,
derefter er der åbent i
Babycaféen kl. 10.00-12.00.

Tirsdag, den 21. marts
Minikonfirmander i
Næsbjerg
kl. 14.30-16.00.

Tirsdag, den 4. april
Menighedsrådsmøde i
Næsbjerg sogn i konfirmandstuen kl. 17.00.

Onsdag, den 22. marts
Minikonfirmander i Øse kl.
14.30-16.00.

Onsdag, den 5. april
Menighedsrådsmøde i Øse
sogn i Kirkehuset kl. 17.00.

Fredag, den 24. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.00-9.45,
derefter er der åbent i

Torsdag, den 6. april
Sogneaften i konfirmandstuen med Anna Dinesen:
”Karin Alvtegen: Skam.

En roman om skyld og
skam”. Pris: 50 kr.
Fredag, den 7. april
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.00-9.45,
derefter er der åbent i
Babycaféen kl. 10.0012.00.
Palmesøndag, den 9. april
Se gudstjenestelisten.
Skærtorsdag, den 13. april
Fælles gudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 17.00,
derefter fællesspisning.
Langfredag, den 14. april
Liturgiske gudstjenester om Jesu død med
Bibellæsninger, bønner og
salmesang, Øse kirke kl.
9.30, Næsbjerg kirke kl.
11.00.
Påskedag, den 16. april
Se gudstjenestelisten.
2. påskedag, den 17. marts
Fælles gudstjeneste for
sognene i det gamle Helleområde i Rousthøje kirke
kl. 10.30.
Fredag, den 21. april
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.009.45, derefter er der
åbent i Babycaféen
kl. 10.00-12.00.

Barnevognsgudstjeneste
i Øse kirke kl. 16.00 med
afslutning for babysalmesangsholdet.
HUSK –
Babysalmesangen slutter,
men Babycaféen har fortsat åbent hver fredag
kl. 10-12.
Lørdag, den 22. april
Gudstjeneste med guldog diamandtkonfirmation
i Næsbjerg kirke kl. 9.30.
Tirsdag, den 25. april
Gudstjeneste på Solhøj kl.
15.00.
Lørdag, den 6. maj
Telegramaflevering
på FDF-gården i
Nordenskov
kl. 10.00-13.00.

Lørdag, den 13. maj
Telegramaflevering i konfirmandstuen i Næsbjerg
kl. 10.00-12.00.
Søndag, den 14. maj
Konfirmation i Næsbjerg
kirke kl. 9.30 og 11.00.
Onsdag, den 17. maj
Menighedsrådsmøde i
Næsbjerg sogn i konfirmandstuen kl. 17.00.
Kristi Himmelfartsdag,
den 25. maj
Fælles gudstjeneste for
sognene i det gamle
Helle-område i Fåborg
kirke kl. 10.30.
Tirsdag, den 30. maj
Gudstjeneste på Solhøj
kl. 15.00.

Søndag, den 7. maj
Konfirmation i Øse kirke
kl. 9.30 og 11.00.
Onsdag, den 10. maj
Menighedsrådsmøde i Øse
sogn i Kirkehuset
kl. 17.00.
Bededag, den 12. maj
Fælles gudstjeneste for
sognene i det gamle Helleområde i Øse kirke kl.
10.00, derefter kirkekaffe.
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Konfirmation i Øse kirke
			7. maj 2017

Laura Breunese, Bolhedevej 14, Nordenskov, 6800 Varde.
(Petra Breunese og Henco Breunese)

Kl. 09.30:

Jacob Krogh Christensen, Hellevej 36, Vrenderup, 6818 Årre.
(Mette Krogh Christensen og Brian Krüger Christensen)

Freja Christensen, Liljebrovej 1, Vesterbæk, 6800 Varde.
(Lone Christensen og Mogens Christensen)

Kasper Thiim Christiansen, Puglundvej 44, Bolhede, 6800 Varde.
(Hanne Nissen og Ejner Christiansen)

Søren Hermansen, Kærgårdsvej 47, Oved, 6800 Varde.
(Dorte Larsen og Lars Hermansen)

Magnus Grønholdt Flugt, Hoddemarkvej 14, Hodde, 6823 Ansager.
(Stine Flugt og Bjarne Flugt)

Magnus Ottosen, Bolhedevej 8, Nordenskov, 6800 Varde.
(Helle Hansen og Morten Hansen Ottosen)

Freja Perlt Høgh, Sønderskovvej 115, Øse, 6800 Varde.
(Pia Høgh og Knud Høgh)

Simon Klagenberg Søgaard, Hostrupvej 2, Nordenskov, 6800 Varde.
(Pia Søgaard og Henrik Søgaard)

Mia Tykgård Schou, Ahornvej 18, Nordenskov, 6800 Varde.
(Rikke Schou og Kim Schou)

Bjarne Sønderby, Øselundvej 3, Øse, 6800 Varde.
(Barbara Sønderby og Verner Sønderby)

Christine Weber Thuesen, Abildhedevej 1, Nordenskov, 6800 Varde.
(Michael Thuesen)

Anton Godt Tarp, Bredmosevej 18, Øse, 6800 Varde.
(Laila Tarp og Bjarne Tarp)
Magnus Godt Tarp, Bredmosevej 18, Øse, 6800 Varde.
(Laila Tarp og Bjarne Tarp)
Tobias Lykke Østergaard, Solbakken 6, Nordenskov, 6800 Varde.
(Malene Lykke Østergaard og Bent Østergaard)
Kl. 11.00:
Daniel Kamp Arvad, Sønderskovvej 124, Nordenskov, 6800 Varde.
(Lisbeth Arvad og Torben Kamp)
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Konfirmation i Næbjerg kirke
			14. maj 2017

Signe Bülow Langhoff Jensen, Skoleparken 12, Næsbjerg, 6800 Varde.
(Maybritt Langhoff Blicher og Jens Bülow Jensen)

Kl. 09.30:

Liva Sinding Lauridsen, Hedevangvej 4, Biltoft, 6800 Varde.
(Jeanette Sinding Klavsen og Per Bertram Lauridsen)

Lasse Skelmose Burgaard, Gl. Gellerupvej 1, 6800 Varde.
(Karin Burgaard og Christian Burgaard)

Julie Bøgesvang Pedersen, Skoleparken 31, Næsbjerg, 6800 Varde.		
(Hanne Bøgesvang Pedersen og Torben Bøgesvang Pedersen)

Rune Haabegaard Knudsen, Gyvellunden 81, 6800 Varde.
(Lene Knudsen og Frank Knudsen)

Victor Bøgesvang Pedersen, Skoleparken 31, Næsbjerg, 6800 Varde.		
(Hanne Bøgesvang Pedersen og Torben Bøgesvang Pedersen)

Nicolai Ahrenfeldt Olsen, Agerholm 1, Næsbjerg, 6800 Varde.
(Linda Ahrenfeldt og Rasmus Olsen)

Maja Winther Rasmussen, Agerholm 2, Næsbjerg, 6800 Varde.		
(Heidi W. Rasmussen og Jacob L. Rasmussen)

Rasmus Vejlgård Riddersholm Sand, Bakkeallé 1, Næsbjerg, 6800 Varde.
(Pernille Sand og Jesper Sand)

Jacob Rytoft Vork, Hovedgaden 62C, Næsbjerg, 6800 Varde.		
(Lene Rytoft Jensen og Kim Vork)

Rikke Schultz, Agervigvej 42, Agervig, 6800 Varde.
(Tina Schultz og Jens Chr. Schultz)
Kl. 11.00:
Alberte Madsen Als, Varde Landevej 71, Skonager, 6800 Varde.
(Margrethe Madsen Als og Palle Madsen Als)
Emma Thorndahl Christensen, Gellerup Skolevej 30, 6800 Varde.
(Sanne Thorndahl Christensen og Thomas Thorndahl Christensen)
Sille Knudsen Friis, Møllekrogen 8, Næsbjerg, 6800 Varde.
(Trine Knudsen og Kim Hansen Friis)
Oliver Albert Jensen, Møgelbjergvej 9, Næsbjerg, 6800 Varde.
(Lone Albert Jensen og Kim Bundgaard Jensen)
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 24.september 2016 til den 12. januar 2017

Fra den 24.september 2016 til den 12. januar 2017

Dåb

Dåb

Alfred Beck Kirkeby, den 1. oktober
		
(Louise Kirkeby Sørensen og Jesper Beck Jensen, Nordenskov)

Olivia Berner Lorenzen, den 25. september
(Line Berner og Troels Lorenzen, Næsbjerg)

Victoria Rahbek Jensen, den 16. oktober
(Henriette Rahbek Jensen og Dennis Lund Jensen, Donslund)

Mie Øksenholt Reisenhus, den 25. september
(Kit Øksenholt Andersen og Janus Reisenhus, Næsbjerg)

Alfred Mølholm Andersen, den 22. november
(Lene Mølholm Hansen og Anders Bach Andersen, Esbjerg)

Alberte Seested Lauridsen, den 16. oktober
(Sarah Seested-Kristensen og Mark Frederik Lauridsen, Rousthøje)

Elias Axel Henriksen, den 8. januar
(Randi Jacobina á Bø Olsen og Rasmus Henriksen, Nordenskov)

Karl Søndergård Jakobsen, den 16. oktober
(Anna-Louise Jakobsen og Dan Søndergård Pedersen, Biltoft)

Vielse

Elisabeth Askjær Hemme, den 16. oktober
(Pia Askjær Jørgensen og Thomas Schelde Hemme, Sig)

Lis Hansen og Allan Larsen, Nordenskov, den 24. september
Anne Mette Christensen og Lars Anholm Jensen, Varde, den 22. oktober

Sigurd Kring Nielsen, den 6. november
(Ea Kring Nielsen og Tue Kring Nielsen, Næsbjerg)

Dødsfald og begravelser/bisættelse

Majse Uhre Madsen, den 8. januar
(Rikke Uhre Larsen og Bo Madsen, Varde)

Knud Verner Hall Jørgensen, Nordenskov, den 8. oktober, bisat den 15. oktober

Vielse

Mary Petrea Petersen, Nordenskov, den 1. november, begravet den 5. november

Jette Johanne Rasmussen og Brian Rasmussen, Varde, den 17. september

Anna Lydia Klausen, Tofterup, den 25. december, begravet den 30. december

Velsignelse

Agnes Jessen, Agerbæk, den 31. december, begravet den 6. januar

Anette Bloch Sandgaard og Claus Bloch Sandgaard, Malling, den 18. juni
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Egon Preben Sand, Næsbjerg, den 18. oktober, begravet den 22. oktober
Erik Johnsen, Næsbjerg, den 10. november, bisat den 16. november
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Børge Johannes Marinus Sørensen, Agerbæk, den 16. december, bisat
den 22. december
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Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj tirsdag, den 25. april og tirsdag,
den 30. maj kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi
til kaffebord, som koster 10 kr.
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), Malene Østergaard, Gitte
Iversen og Gurli Ladefoged.
Materiale til kirkebladet kan sendes
til: finn@bech-petersen.dk
Deadline til næste nummer:
10. april 2017

FDF
Kredsleder:
Martin Bennetsen, tlf. 51 23 19 89
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Dato
05.03.

Øse
9.30 a

Næsbjerg
11.00 a

12.03.

14.00

9.00

19.03.
26.03.

Ingen
11.00 a

Ingen
9.30 a

28.03.

Ingen

17.00

29.03.

17.00

ingen

02.04.
09.04.

Ingen
11.00 a

13.04.

Ingen
9.30 a
Fælles med
Næsbjerg

Bemærkninger
1. s. i fasten
2. s. i fasten. Gudstjenesterne holdes i forbindelse
med Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.
Der henvises til nabokirkerne.
Midfaste.
Familiegudstjeneste med afslutning for
minikonfirmanderne.
Familiegudstjeneste med afslutning for
minikonfirmanderne.
Der henvises til nabokirkerne.
Palmesøndag.

17.00 a

Skærtorsdag. Fælles aftensmad efter gudstjenesten.

14.04.

9.30

11.00

16.04.

11.00 a

9.30 a

17.04.

Ingen N

Ingen N

Langfredag. Liturgiske gudstjenester, hvor
Bibellæsninger skifter med salmesang.
Påskedag.
2. påskedag. Der henvises til nabogudstjenesten i
Rousthøje kirke kl. 10.30, som er fælles for sognene i
det gamle Helle-område.

21.04.

16.00

Fælles med
Øse

22.04.

Ingen

9.30

23.04.
30.04.
07.05.

9.30 a
11.00 a
9.30 og 11.00

12.05.

10.00 a

14.05.

Ingen

21.05.

Ingen

11.00 a
9.30 a
Ingen
Fælles med
Øse
9.30 og
11.00
Ingen

25.05.

Ingen N

Ingen N

28.05.

9.00 MB

Fælles med
Øse

Barnevognsgudstjeneste. For alle aldre.
Lørdagsgudstjeneste i anledning guld- og
diamandtkonfirmation i Næsbjerg sogn. For alle
aldre.
1. s. e. påske.
2. s. e. påske.
Konfirmationsgudstjenester.
Bededag. Fælles for sognene i det gamle Helleområde. Kirkekaffe efter gudstjenesten.
Konfirmationsgudstjenester i Næsbjerg.
Der henvises til nabokirkerne.
Kr. himmelfartsdag. Der henvises til
nabogudstjenesten i Fåborg kirke kl. 10.30, som er
fælles for sognene i det gamle Helle-område.
6. s. e. påske.

Gudstjeneste på Solhøj, se mere på side 30

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. N = nabogudstjeneste. MB = Michael Bergerud.

Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Forår 2017

