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Kirkens fødselsdag
Pinsen er kirkens fødselsdag, og vi har en god tradition for at
invitere de mindste skolebørn til gudstjeneste fredag før pinse
for at fejre kirkens fødselsdag sammen med dem. Det er i år
fredag den 2. juni, og der er gudstjeneste i Næsbjerg kirke
kl. 9.00 og i Øse kirke kl. 10.30. Efter gudstjenesterne er der
fødselsdagsboller, kaffe og saftevand – og det er for alle!
Forældre, bedsteforældre, oldeforældre, børnenes naboer, ja,
alle er meget velkomne til en fornøjelig formiddag.
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Morgensangsgudstjeneste
Lørdag, den 10. juni kl. 10.00 har alle mulighed for at komme
til morgensangsgudstjeneste i Øse kirke.
Gudstjenesten er aftalt i samarbejde med Kirkens Korshær,
som hver sommer har et projekt, hvor medarbejdere og brugere
vandrer sammen i solidaritet med samfundets svageste.
Herunder kan du læse, hvad Kirkens Korshær skriver om
vandringen, og endvidere bringer vi ”Vandresangen”.

Korshæren Vandrer 2017
Vi vandrer med fokus på:
FÆLLESSKAB: Gennem vandringen vil vi udtrykke det kristne fællesskab, hvor mennesker med både få og mange ressourcer bevæger sig gennem en livsperiode sammen.

Fælles gudstjeneste 2. pinsedag –
for sognene i den tidligere Helle kommune
I forbindelse med gudstjenesten 2. pinsedag er der mulighed for
at komme på pinsevandring. ”De små helligdage” i foråret fejres
med fælles gudstjenester for sognene i den tidl. Helle kommune,
og nu er vi snart ved den sidste i rækken, 2. pinsedag, den 5. juni.
Der indledes med andagt i Agerbæk kirke kl. 9.00 , hvorefter man
vandrer til V. Starup kirke, hvor der er gudstjeneste kl. 11.00.
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SOLIDARITET: Gennem vandringen vil vi udtrykke solidaritet med det menneske, hvis liv er en lang, opslidende vandring
med misbrug, hjemløshed, psykiske lidelser og mange andre
forhold, der undertrykker det gudskabte menneskeliv.
REFLEKSION: Undervejs vil vi standse op, synge en salme,
læse en evangelietekst og lytte til tanker, der udfordrer os.
HANDLING: Det er vort håb, at vandringen må bringe fornyelse ind i den enkeltes liv til positiv handling i forhold til vort
medmenneske.
Forsættes på næste side
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Minikonfirmandafslutning i Næsbjerg

Vandresangen
Mel.: Nu lokker atter de lange veje
1. FÆLLESSKAB
Nu lokker atter de lange veje,
og vi har flikket de gamle sko.
At vandre vejen er hver mands eje,
hvor end i landet du måtte bo.
Vi går ad stier, ad bakker stejle,
mod målet vandringen fører frem.
Vi ved vor vandring kan ikke fejle,
for fællesskabet vil bære hjem.

4. HANDLING
Så lad mig vandre ad mange veje,
så lad mig slide de gamle sko.
Jeg tror, Guds kærlighed er mit eje,
jeg tror, hans styrke kan i mig gro.
Jeg går fra ego med kurs mod næsten,
hans nød gør vandringen relevant,
og dette forhold forandrer resten,
gi’r livet ret og gør livet sandt.

2. SOLIDARITET
Vi vandrer gerne, vi går med glæde,
men i vor sjæl vokser vreden frem.
Hvorfor skal mennesker hver dag græde,
hvorfor kan nogen ej få et hjem?
De går på gader, de går i stræder,
og dagens vandring er oftest hård.
Så mange liv mangler livets glæder
og kender bedst livets barske kår.
3. REFLEKSION
Vor vandring giver os tid til tanke,
til eftertænksom og stille stund.
Vort evangelium la’r en ranke
gro frem og blive til ord i mund:
lad ordet vokse, lad ordet vandre,
lad ordet tænde i hver en sjæl.
Det ord kan vitterligt liv forandre,
det ord kan sætte en milepæl.
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Tekst ved Viggo Kaspersen

Reformation i 500 år
Det er i år, vi fejrer 500-årsjubilæum for reformationen. Den 31.
oktober er det lige præcis 500 år siden, at Martin Luther slog
sine 95 teser om afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg
og dermed satte gang i den proces, som vi kalder reformationen.
Der bliver et stort folkemøde i
Ribe i dagene 12.-15. oktober.
Derudover er der også en lang
række lokale arrangementer.

Salmemaraton
Hold øje med annonce i
Ugeavisen om sæsonstart!
Det bliver sandsynligvis
sidst i august eller først i
september, at vi tager hul
på efterårets salmemaraton.

Hold godt øje med annoncer i
ugeblade og dagspresse. Også
Ribe stifts hjemmeside er god at
gæste, se http://folkemodeiribe.
dk/folkemoede. På Facebook kan
man følge https://www.facebook.
com/Folkemøde-i-Ribe-500-årsreformation.
Der er noget for enhver smag i
programmet!

5

Reformationen Helle rundt
Menighedsrådene i den tidligere Helle kommune har arrangeret
en dag, hvor vi kommer rundt i kommunen og besøger
hinanden et sted i hvert pastorat.
Det bliver søndag, den 27. august, og vi slutter med fælles
friluftsgudstjeneste i Tambours Have.
Man kan være med hele dagen, eller man kan springe til og fra,
helt som man har lyst, tid og kræfter til. Man kører i egne biler.
Mangler du transport, så kontakt sognepræsten eller et menighedsrådsmedlem, så finder vi ud af det.
Programmet:
Kl. 9.30 i Grimstrup kirke. Reformationsfortællinger i
Grimstrup Kirke fra Grimstrup og Rousthøje sogne ved
Charlotte Locht.
Her kan man blive klogere på, hvordan sognene så ud på reformationstiden. Man kan også høre om oprørske Rousthøje- og
Grimstrupborgere, der nægtede at byde de lutherske præster
velkommen, så selveste kongen til sidst måtte skride ind, så
også reformationen nåede til Grimstrup og Rousthøje. Det
kommer også til at handle om hekseforfølgelser, der fortsatte
efter reformationen, og som bl.a. fik konsekvenser for en kvinde, født i Grimstrup, ved navn Maren Spliid.

Kl. 11.30 V. Starup kirke. Søren Pedersen fortæller om den
katolske påvirkning, der stadig ses i kirken. Søren oplyser:
Martin Luther mente, at reformationen var en proces, som den
almindelige bonde og borger skulle vænne sig til. Derfor skulle
kirkerummene heller ikke ændres, før den lokale befolkning
var klar til det. Om det er den eneste årsag til, at kirkerummet
i Starup Kirke 500 år efter reformation stadigvæk ikke er blevet forandret, er et godt spørgsmål. Kirkerummet indeholder
mange elementer, som i mange andre kirke er forsvundet. På
denne rundvisning vil vi se på de særlige symboler og figurer,
som har overlevet reformationen i Starup kirke og i dag gør
kirken til noget helt særligt.
Kl. 12.30 i Øse kirke. Krig og pest, fred og sundhed i 1600-tallet,
fortælling ved Marianne Lesner. Tiden efter reformationen var
ikke ligefrem en fredelig tid i Europa, og krigene trak deres
spor helt herop til vores egn med en af de allerstørste pestepidemier til følge. Vi ser i kirken også spor af en anden slags,
nemlig efter præsten Mads Mortensen Morsing, som blev præst
i Øse og Næsbjerg efter pestens tid. Hans familie, hustru og
barn, har fået fremtrædende pladser i kirkerummet – et vidnesbyrd om det præstegårdsliv og præstefamilieliv, der kom efter
reformationen.
Tilmelding til sandwich til
Jane Jensen, tlf. 30323572, kenja@c.dk

Der synges morgensang, inden vi begynder.
Kl. 14.00 i Tambours Have, friluftsgudstjeneste.
Kl. 10.30 på Fåborg kro. Kroens historie, ved Kis Andersen,
som oplyser: I Fåborg vil vi fortælle om kroens historie, idet
den var anneksgård til præstegården i Ravnsø, da Fåborg Sogn
havde præst fælles med Vester Nykirke.
Her serveres kaffe og rundstykker, og der er tilmelding til
Kis Andersen, tlf. 30660197.
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NB – tilmelding til to forskellige, dels til rundstykker på
Fåborg Kro og dels til sandwich i Øse kirke. Årsagen er, at det
jo er muligt at springe til og fra undervejs, så der er ikke samlet
tilmelding.
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Friluftsgudstjeneste i
Tambours Have
Den årlige friluftsgudstjeneste i Tambours Have holdes i år
søndag den 27. august kl. 14.00 som den festlige finale på arrangementet ”Reformationen Helle Rundt”. Gudstjenesten afholdes i samarbejde mellem sognene i Øse, Næsbjerg, V. Starup,
Fåborg, Årre, Grimstrup, Rousthøje, Agerbæk, Thorstrup
og Horne. Vanen tro vil præsterne fordele gudstjenestens dele
imellem sig. Der er gratis adgang til haven fra kl. 13.00. Efter
gudstjenesten er der mulighed for at købe kaffe og andre forfriskninger, og man kan besøge og beundre den smukke have.
Alle er velkomne!
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Barnevognsgudstjeneste
i Øse kirke 21. april som
afslutning for babysalmesangsholdet forår 2017
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Dåbsklude – og Babycaféen
Et nyt tiltag har set dagens lys. Vi er begyndt at give dåbskludene til dåbsbørnene, så de kan få den klud med hjem, der blev
brugt til at tørre deres hår efter dåben.
Dåbskludene strikkes af kvinder i sognene (ingen mænd har
meldt sig endnu), i råhvidt garn og med fine motiver på som
for eksempel kors, døbefont, tro, håb og kærlighed, Luther-rose
m.m.
Har du lyst til at være med til at strikke dåbsklude, kan du få
garn og opskrifter ved at henvende dig til Anette Andersen i
Næsbjerg, anette.thorboel@gmail.com.
Dermed kan Babycaféen måske også blive til en slags strikke-café? Men uanset om man har baby eller strikketøj mellem hænderne – eller ingen af delene – alle er velkomne i
Babycaféen, der har åbent hver fredag i konfirmandstuen kl.
10.00-12.00. Vi holder dog lukket i skoleferien.

Glimt fra rollespillet
Luthers Nøgle. For
første gang i regnvejr!

Sognekalenderen
Husk, der er åbent i Babycaféen i konfirmandstuen hver
fredag kl. 10.00-12.00, dog ikke i skoleferien. Kaffe med
bolle koster 20 kr. Det er er for alle, mænd og kvinder i alle
aldre, med eller uden børn, der har lyst til et par hyggelige
formiddagstimer sammen med andre. Børn er gratis.
Fredag, den 2. juni
Kirkens fødselsdag, pinsegudstjenester for de mindste skolebørn –
og alle andre, Næsbjerg kirke
kl. 9.00, Øse kirke kl. 10.30.
Mandag, den 5. juni
Pinsevandring fælles for sognene i
den tidligere Helle kommune, fra
morgenandagt i Agerbæk kirke
kl. 9.00 og derefter vandring til
V. Starup kirke, hvor der er
gudstjeneste kl. 11.00.
Torsdag, den 8. juni
Menighedsrådenes mødeudvalg
samles kl. 16.00 i ”Kirkehuset”
for at planlægge næste vinters arrangementer. Har du en god idé
til en sogneaften eller andet, så må
du meget gerne kontakte
sognepræsten.
Lørdag, den 10. juni
Morgensangsgudstjeneste for alle
i Øse kirke kl. 10.00 i samarbejde
med Kirkens Korshær.
Onsdag, den 14. juni
Menighedsrådsmøde i Øse sogn
i ”Kirkehuset” kl. 17.00.
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Onsdag, den 21. juni
Menighedsrådsmøde i Næsbjerg
sogn i konfirmandstuen kl. 17.00.
Tirsdag, den 27. juni
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00,
efterfølgende drikker vi kaffe
sammen.
Onsdag, den 16. august
Menighedsrådsmøde i Næsbjerg
sogn i konfirmandstuen kl. 17.00.

Konfirmandindskrivning
Konfirmationsforberedelsen 2017-18 er i skrivende stund endnu
ikke endeligt fastlagt. Der vil blive forhandlet ud fra den
ramme, som skoleforvaltningen i Varde kommune og Varde
provsti er enedes om.
Det ligger allerede nu fast, at der bliver indskrivning til konfirmation efter gudstjenesterne den 10. september, i Øse kirke kl.
10.00 og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.
Konfirmationsdatoer 2018 er også fastlagt:
Øse kirke, lørdag den 5. maj
Næsbjerg kirke, lørdag den 12. maj.
Husk, at fra 2018 går vi over til lørdagskonfirmation.
Yderligere information senere.
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Til langtidsplanlægningen!
Sæt allerede nu x i kalenderen

Tirsdag, den 22. august
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00,
efterfølgende drikker vi kaffe
sammen.

10. september: Konfirmandindskrivning efter gudstjenesterne i
Øse kirke kl. 10.00 og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.
24. september: Fælles høstgudstjeneste for sognene
i Øse kirke kl. 10.00.

Onsdag, den 23. august
Menighedsrådsmøde i Øse sogn
i ”Kirkehuset” kl. 16.00.
Derefter holder menighedsrådene
fællesmøde kl. 18.00.

12.-15. oktober: Folkemøde i Ribe i anledning af 500-års-reformationsjubilæum. Folkemødet er arrangeret af i Ribe stift i
samarbejde med de otte kommuner i stiftet samt en række institutioner og enkeltpersoner.
29. oktober: BUSK-dag med familiegudstjenester, Øse kirke
kl. 13.00 og Næsbjerg kirke kl. 15.00, musik ved Crux Band.
3. november: Seniordag i Næsbjerg kirke og konfirmandstuen
kl. 9.30-15.00.
5. november: Alle helgen.
26. november: Dåbsjubilæum i Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse
kirke kl. 11.00.

Søndag, den 27. august
Reformationen Helle Rundt kl.
9.30 – se omtale andetsteds i
bladet. Arrangementet slutter med
friluftsgudstjeneste i Tambours
Have kl. 14.00.
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Øse sogn

Næsbjerg sogn

Fra den 13. januar til den 4. april 2017

Fra den 13. januar til den 4. april 2017

Dåb

Dåb

Linea Krongaard Bennetsen, den 29. januar
(Birgitte Krongaard Bennetsen og Martin Krongaard Bennetsen,
Tirstrup)

Louise Toftgaard Julius Knudsen, den 5. februar
(Dorte Toftgaard Klausen og Søren Julius Knudsen, Næsbjerg)

Frida Olkjær Andersen, den 5. marts
(Tine Olkjær Andersen og Thomas Andersen, Heager)

Laura Kruse Kolding, den 5. marts
(Randi Rasmine Lillelund Kolding og Lars Kruse Pedersen,
Næsbjerg)

Sakse Bernth Ø, den 5. marts
(Helle Ø Kristensen og Rasmus Bernth Jensen, Aarhus N)

Sia Josephine Dyhrberg, den 26. marts
(Gitte Dyhrberg og Chris Dyhrberg, Næsbjerg)

Naja Perlt Jacobsen, den 26. marts
(Cecilie Perlt Høgh og Lars Vadsager Jacobsen, Varde)
Dødsfald og begravelser/bisættelse

Dødsfald og begravelser/bisættelse

Jens Erik Pedersen, Tofterup,
den 24. januar, begravet den 28. januar

Marie Søndergaard Hansen, Agerbæk,
den 27. januar, begravet den 1. februar

Anne Margrethe Matthiesen, Nordenskov,
den 25. januar, begravet den 1. februar

Frede Møller, Næsbjerg,
den 22. februar, begravet den 1. marts

Knud Ernst Mikkelsen, Nordenskov,
den 11. februar, begravet den 17. februar

Jette Stæhr, Næsbjerg,
den 1. marts, bisat den 10. marts, Belling kirke og kirkegård

Leo Kristensen, Tofterup,
den 25. februar, begravet den 3. marts
Egon Auning Thomsen, Nordenskov,
den 3. marts, bisat den 10. marts
Jutta Hansen, Varde,
den 7. marts, bisat den 11. marts
Laila Humle, Grindsted,
den 10. marts, bisat den 17. marts
Jørgen Peter Andersen, Nordenskov,
den 15.marts, bisat den 21. marts

14

15

Minikonfirmandafslutningen,
symbolet for tro, håb
og kærlighed

Guldkonfirmander i
Næsbjerg kirke, den 22. april
2017
Konfirmanderne fra Næsbjerg og
Rousthøje var samlet til en eftermiddag
om graverens, bedemandens og præstens
opgaver ved dødsfald og begravelse.
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Kirkelig vejviser

Solhøj

Kirkekontoret

Sønderskovvej 121, Øse, 6800 Varde,
tlf. 75 29 80 30.

Der er gudstjeneste på Solhøj den 27. juni og
den 22. august kl. 15.00.

Sognepræst
Marianne Lesner
Sønderskovvej 142, Øse
6800 Varde
tlf. 75 27 80 30, E-mail: mhl@km.dk
Træffes bedst efter aftale.

Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten
mødes vi til kaffebord, som koster 10 kr.
Alle er meget velkomne.

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:
12. juni 2017

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

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

02.06.

10.30

9.00

”Kirkens fødselsdag” – pinsegudstjenester
for de mindste skolebørn.

04.06.

11.00 a

9.30 a

Pinsedag.

05.06.

P

P

2. pinsedag.

10.06.

10.00 M

Ingen

Se nedenfor.

11.06.

9.30 a

11.00 a

Trinitatis søndag.

18.06.

11.00 a

9.30 a

1. s. e. trin.

25.06

ingen

9.30 a

2. s. e. trin. Fælles for sognene.

02.07.

11.00 a

Ingen

3. s. e. trin. Fælles for sognene.

09.07.

Ingen

11.00 a

4. s. e. trin. Fælles for sognene.

15.07.

10.00

Ingen

Dåbsgudstjeneste.

16.07.

11.00 a

Ingen

5. s. e. trin. Fælles for sognene.

23. 07.

Ingen

Ingen

6. s. e. trin. Der henvises til nabokirkerne.

30.07.

Ingen

9.00 CL

7. s. e. trin.

06.08.

9.00 CL

Ingen

8. s. e. trin.

13.08.

Ingen

Ingen

9. s. e. trin. Der henvises til nabokirkerne

20.08.

9.30 a

11.00 a

10. s. e. trin.

27.08.

TH – 14.00 ka

TH – 14.00 ka

11. s. e. trin.

Gudstjeneste på Solhøj, se mere på side 18

Signaturer: a = altergang. ka = kontinuerlig altergang. CL = Charlotte Locht
P = pinsevandring med fælles gudstjenester for sognene i tidl. Helle kommune, Agerbæk kirke kl. 9.00 og V. Starup kirke kl. 11.00.
M = morgensangsgudstjeneste for alle i forbindelse med Kirkens Korshærs vandring ”Fra kyst til kyst”.
TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have.

Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Sommer 2017

