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Salmemaraton
I samarbejde med flere andre sogne i Varde provsti fortsætter vi
projekt ”salmemaraton”, hvor salmebogen synges igennem fra
ende til anden – og i den kommende vinter når vi i mål! På 11
tirsdage i vinterhalvåret mødes vi til salmesang kl. 19.00-21.00.
Afslutning på salmemaraton holdes den 20.3.2018 i Varde, hvor
vi også begyndte. De medvirkende præster introducerer på skift
salmerne. Hans Gundesen medvirker som vægter, og han holder et kort foredrag om vægterne i Varde. Hans introducerer
vægterversene 781 og 791, som synges samlet.
Datoer, kirker, præster og salmenumre:
12.9.2017
26.9. 2017
10.10.2017
24.10.2017
7.11.2017
21.11.2017
23.1.2018
6.2.2018
20.2.2018
6.3.2018
20.3.2018

Øse
Lydum
Lunde
Bejsnap
Varde
Henne
Billum
Næsbjerg
Nr. Nebel
Lønne
Varde

Marianne Lesner
Ann Andersen
Kasper Bøtker
Jens Thue Buelund
Poul Christian Tulinius
Thue R. Jensen
Anne Mette Gundesen
Marianne Lesner
Ann Andersen
Thue R. Jensen
Alle præster +
Hans Gundesen

621-633
634-649
650-664
665-679
680-694
695-710
711-725
726-739
740-757
758-773
774-791

Babysalmesang efterår 2017
Sæsonen løber i dette efterår fra den 18. august til den 6. oktober.
Vi mødes fra både Øse og Næsbjerg sogne 7 gange på fredage
kl. 9.15-10.00 i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke, og vi slutter
med en festlig barnevognsgudstjeneste fælles for alle i Næsbjerg
kirke fredag den 6. 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.
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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.

Babycaféen
– åbnede igen efter sommerferien den 18. august, og vi holder
åbent hele efteråret hver fredag kl. 10.00-12.00 (dog lukket i uge
42 og 44). Det vil sige, at deltagerne i babysalmesangen kan fortsætte direkte til samvær i caféen, og for alle andre åbnes dørene
kl. 10.00.
Kaffe med bolle og frugt koster 10 kr. pr. voksen, børn i alle
aldre er gratis.
Caféen er et tilbud til alle, uanset alder, i vores 2 sogne, det vil
sige med eller uden baby! Vi kan se, at der er mange med småbørn og mange i 60´erne. Måske var det også noget for folk i
40´erne, 50´erne, 70´erne, 80´erne og …? Jeg tror, at der er mange,
som sidder rundt omkring i deres hjem alene over formiddagskaffen. Var det ikke noget at komme og drikke den i godt og
hyggeligt selskab i konfirmandstuen? Kære ældre beboere i sognene, lad jer ikke skræmme væk af navnet ”Babycaféen” – er vi
måske ikke alle børn for Vorherre?!
ML
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1. Reformation i Ribe stift i 500 år

Mangler du transport, så kontakt sognepræsten eller et menighedsrådsmedlem, så finder vi ud af det.

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.

Programmet:

Der bliver et stort folkemøde i Ribe i dagene 12.-15. oktober.
Derudover er der også en lang række lokale arrangementer.
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-års-reformation.
Der er noget for enhver smag i programmet!

2. Reformationen i Varde kommune
Sognene i Varde provsti har valgt at bruge en del af pengene på
dette års budget på at invitere alle kommunens 3. og 4. klasser til en dag med Sigurd Barret, som fortæller om Luther. Det
foregår ved 3 forestillinger i Varde kirke den 1. september. Alle
kommunens skoler deltager.
Når dette blad udkommer, er datoen for den store reformationsfest fælles for alle sogne i Varde provsti sandsynligvis overskredet. Datoen er/var den 19. august – vi håber, I har set annonceringen i Ugeaviser og på hjemmesider mm., da der ikke forelå
endeligt program, da sidste kirkeblad gik i trykken.

3. 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.
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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.
Der synges morgensang, inden vi begynder.
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.
Kl. 11.30 i 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.
Forsættes på næste side
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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
NB! Der er dermed 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.
Dagen slutter med friluftsgudstjeneste i Tambours Have
kl. 14.00, se andetsteds i bladet.

Luther-rosen

4. Reformationen
i Øse og Næsbjerg sogne
Ud over medvirken i ”Reformationen Helle Rundt” – se omtale
ovenfor – så fejrer vi også jubilæet på anden vis!
Søndag den 29. oktober holder vi fra Øse og Næsbjerg sogne en
fælles reformationsjubilæumsgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl.
19.00 efterfulgt af kirkekaffe med fællessang i konfirmandstuen.
Fredag den 3. november holder vi Seniordag, hvor gudstjenesten
og formiddagens foredrag står i Martin Luthers tegn. Se mere i
omtalen af seniordagen andetsteds i bladet.
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500 ÅRS REFORMATION

ET FOLKEMØDE I RIBE

TORSDAG D. 12. – SØNDAG D. 15. OKTOBER 2017

Mere end 100 arrangementer
Følg med på Facebook og på
www.folkemødeiribe.dk

Friluftsgudstjeneste
i Tambours Have

Derfor vil en del af forberedelsen blive afviklet uden for skoletiden. Det kan være som undervisning om aftenen eller i weekenden, primært fredag eftermiddag, og som obligatorisk medvirken ved gudstjenester.

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.

I samarbejde med menighedsrådene og sognepræst Charlotte
Locht, der har ansvaret for konfirmanderne i Rousthøje (som
går i skoleklasse 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 27. 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.

Alle er velkomne!

Andre arrangementer er i støbeskeen!

Indskrivning til konfirmation 2018

Vel mødt til årgang 2017-18! Jeg glæder mig meget til at være
sammen med jer omkring noget meget, meget vigtigt: livet selv,
kirken, kristendommen, troen, håbet og kærligheden!
ML

Konfirmationsdatoer i 2018:
Øse kirke: lørdag, den 5. maj
Næsbjerg kirke: lørdag, den 12. maj
Indskrivning til konfirmation finder sted i forbindelse med
familiegudstjenesterne den 10. 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.
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Høstgudstjeneste
Der er fælles høstgudstjeneste for vores
to sogne i Øse kirke den 24. september
kl. 10.00.
Der er indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp i forbindelse med
gudstjenesten, bagefter er
der kirkekaffe.
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BUSK-familiegudstjenester
Børn–Unge–Sogn–Kirke–dagen holdes i år er den 29. 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.
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

"Kirkens fødselsdag"– pinsegudstjenester
for indskolingsklasserne

Seniordag
Fredag, den 3. november
- markering af reformationsjubilæet om formiddagen
- musikarrangement om eftermiddagen
Tilmelding senest 30/10 til
Jane Jensen, 30323572, kenja@c.dk
Der er 55 pladser. Pris: 150 kr.
Program:
9.30: morgensang i Næsbjerg kirke,
hvor der synges Luthersalmer.
Derefter fortsætter vi i konfirmandstuen.
10.00: kaffe.
10.30: foredrag om Martin Luther ved sognepræst
og forfatter Egil Hvid-Olsen.
12.00: middag med kaffe.
13.00: musikarrangement, bestående af foredraget ”Musik bag
tremmer”, ved Kirsten Saurus Mehlsen og Søren Rønnehøj.
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Om foredragene:
Martin Luther som romanfigur
Sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen har skrevet en biografisk roman, som udkom i juni måned, om reformatoren Martin
Luther. Den hedder ”Den trofaste følgesvend”. Læseren kan
følge Luther fra fødsel til død gennem de kampe, han kæmpede
med sin egen og andres tro. Luthers liv var langt mere dramatisk, end de fleste gør sig begreb om. At han levede på kanten,
understreges af, at man straffrit kunne dræbe ham gennem de
sidste 24 år af hans liv, fordi han var dømt fredløs.
Denne formiddag vil Egil Hvid-Olsen fortælle om Martin
Luther og give nogle smagsprøver fra romanen.
Kan musikken nå ind bag murene og de barske facader?
Det kan den, mener Kirsten Saurus Mehlsen, som i 6 år har
været musikmedarbejder ved fænglet Enner Mark ved Horsens,
Nordeuropas sikreste fængsel.
I vinter havde vi til en sogneaften besøg af fængselspræsten,
denne gang får vi besøg af musikmedarbejderen!.
Hun vil sammen med tidligere indsat Søren Rønnehøj fortælle
om, hvad musik kan betyder, når man sidder i fængsel.
Forsættes på næste side
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Kirsten vil fortælle om at

Søren vil fortælle om

• dirigere tre forskellige
		 fangekor

• værdien af at have mulighed for
		 at deltage i kor og musik, mens
		 man afsoner

• få bandekriminelle til at
		 sidde stille i fængslets
		 kirke og lytte til musik
• styre et band, hvor de fleste
		 som udgangspunkt ikke kan
		 spille
• opleve, hvordan musikken kan
		 være med til at lette dagligdagen
		 for de indsatte

• at sidde i fængsel - og i
		 særdeleshed om at sidde i
		 Statsfængslet Østjylland
• dagligdagen blandt alle
		 typer mennesker, indsatte
		 såvel som ansatte
• at være frihedsberøvet

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 5. 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.
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• manøvrere på en arbejdsplads
		 med maksimal sikkerhed, hvor
		 de indsatte er opdelt i grupper		 inger, der ikke må være sammen
		 med hinanden

Dåbsjubilæum med Noahs Ark

Foredraget ledsages af billeder og musiklydklip.
Kirsten vil spille og Søren synge for til fællessange undervejs.
Sangene er udvalgt blandt favoritterne i fængslets fangekor.
Søren Rønnehøj er uddannet maskinarbejder og har arbejdet
som sådan før, imellem og efter sine fængselsophold.
Søren har haft flere små domme, som for det meste er afsonet
i åbne fængsler. Med den sidste dom, som blev afsonet i Enner
Mark fængsel, har Søren tilbragt i alt syv år bag tremmer.
Han blev løsladt i september 2014.
Kirsten Saurus Mehlsen er uddannet musikpædagog og musikterapeut. Har undervist på musikskoler, højskoler, efterskole,
været musikskoleder, musikterapeut på socialpsykiatrisk bosted,
haft eget firma, og optræder på 20. år i serveringsteatret
Frk. Olsens Vikarbureau.

Mødeudvalget
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Alle helgen

Vi fejrer vores små dåbsjubilarer ved familiegudstjenesterne den
26. 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 2012.
ML

Næsbjerg kirkeklokkes ringetider

– sommer og vinter

Næsbjerg menighedsråd har vedtaget nye ringetider:
Om sommeren:
ringes om morgenen kl. 7.00 og om aftenen kl. 18.00.
Om vinteren:
ringes om morgenen kl. 8.00 og om aftenen kl. 16.00.
Ringningen symboliserer arbejdsdagens begyndelse og slutning.
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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 18.8.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00. Derefter har
Babycaféen åbent til kl. 12.00.

Babycaféen åbent til kl. 12.00.
Skolernes 3. og 4. klasser deltager i Luther-arrangement med
Sigurd Barrett i Varde kirke.

Lørdag, den 19.8.
Reformationsfest i Varde provsti
– se Varde kirkes hjemmeside.

Fredag, den 8.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00. Derefter har
Babycaféen åbent til kl. 12.00.

Tirsdag, den 22.8.
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.
Onsdag, den 23.8.
Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i
”Kirkehuset” kl. 16.00.
Fredag, den 25.8.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00. Derefter har
Babycaféen åbent til kl. 12.00.
Søndag, den 28.8.
”Reformationen Helle Rundt” –
se omtalen i bladet.
Friluftsgudstjeneste i Tambours
Have kl. 14.00.
Fredag, den 1.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00. Derefter har
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Søndag, den 10.9.
Familiegudstjenester og
konfirmandindskrivning i
Øse kirke kl. 10.00
og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.
Tirsdag, den 12.9.
Salmemaraton i Øse kirke
kl. 19.00.
Onsdag, den 13.9.
Øse menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
”Kirkehuset” kl. 16.00.
Fredag, den 15.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00. Derefter har
Babycaféen åbent til kl. 12.00.

Fredag, den 22.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00. Derefter har
Babycaféen åbent til kl. 12.00.
Søndag, den 24.9.
Fælles høstgudstjeneste i Øse
kirke kl. 10.00 med indsamling
og kirkekaffe.
Tirsdag, den 26.9.
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.
Salmemaraton i Lydum kirke
kl. 19.00.
Onsdag, den 27.9.
Næsbjerg menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 17.00.
Fredag, den 29.9.
Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00. Derefter har
Babycaféen åbent til kl. 12.00.
Afskedsgudstjeneste i forbindelse
med pensionering af Øse kirkes
graver kl. 15.00, derefter kirkekaffe.
Fredag, den 6.10.
Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.arnevognsgudstjeneste med afslutning
for babysalmesangsholdet, fælles
for sognene, Næsbjerg kirke
kl. 16.00.
Tirsdag, den 10.10.
Salmemaraton i Lunde kirke
kl. 19.00.
Torsdag, den 12.10 – søndag 15.10.
Folkemøde i Ribe – se omtale i
bladet.

Fredag, den 13.10.
Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.
Tirsdag, den 24.10.
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.
Salmemaraton i Bejsnap kirke
kl. 19.00.
Onsdag, den 25.10.
Konfirmanderne fra Øse sogn
indleder deres forberedelse i
konfirmandstuen kl. 8.00.
Øse menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
”Kirkehuset” kl. 17.00.
Torsdag, den 26.10.
Konfirmanderne fra Næsbjerg
sogn indleder deres forberedelse i
konfirmandstuen kl. 8.00.
Næsbjerg menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 17.00.
Fredag, den 27.10.
Babycaféen holder åbent i
konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.
onfirmandarrangement i konfirmandstuen efter skoletid og
3 timer frem.
Søndag, den 29.10.
BUSK-familiegudstjenester med
Crux Band, Øse kirke kl. 13.00,
hvor FDF medvirker, Næsbjerg
kirke kl. 15.00, hvor DDS
medvirker. Desuden medvirker
konfirmanderne.eformationsjubilæumsgudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 19.00 med kirkekaffe i
konfirmandstuen.
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Fredag, den 3.11.
Seniordag fælles for sognene i
Næsbjerg kirke og konfirmandstuen kl. 9.30-14.30.

Søndag, den 20.11.
Dåbsjubilæum for årgang 2011 i
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse
kirke kl. 11.00.

Søndag, den 5.11.
Alle helgens-gudstjenester,
Næsbjerg kirke kl. 9.30, Øse
kirke kl. 11.00.

Tirsdag, den 21.11.
Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.
Salmemaraton i Henne kirke
kl. 19.00.

Tirsdag, den 7.11.
Salmemaraton i Varde kirke
kl. 19.00.

Onsdag, den 22.11.
Næsbjerg menighedsråd holder
offentligt menighedsrådsmøde i
konfirmandstuen kl. 17.00.

Fredag, den 10.11.
Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.
Onsdag, den 15.11.
Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde i
”Kirkehuset” kl. 17.00.
Fredag, den 17.11.
Babycaféen holder åbent i
konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Fredag, den 24.11.
Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.
Søndag, den 26.11.
Dåbsjubilæum for årgang 2012 i
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse
kirke kl. 11.00.

Konfirmander 2017 i Øse

Foto: Studie9

Konfirmander 2017 i Næsbjerg

Foto: Studie9

Afsked med Øse kirkes graver
Flemming Nielsen har valgt at gå på pension med udgangen af
september 2017 efter 41 1/2 års tjeneste.
Dagen markeres med afskedsgudstjeneste i Øse kirke den 29.
september kl. 15.00, og derefter indbyder menighedsrådet til
kirkekaffe i kirkens rum, så vi kan få sagt farvel med stil og tak
for trofast arbejde gennem alle årene.
Med venlig hilsen
Øse menighedsråd

Øse sogn
Fra den 5.april til den 16. juni 2017

Næsbjerg sogn
Fra den 5.april til den 16. juni 2017

Dåb

Dåb

Astrid Wølke Clausen, den 8. april
(Tina Wølke Clausen og Kim Wølke Clausen, Vrenderup)

Felix Baumgart, den 16. april
(Mette Kristine Baumgart og Daniel Baumgart, Næsbjerg)

Thilde Marie Poder Paterek, den 9. april
(Maja Poder Paterek og Morten Peter Poder Paterek, Årre)

Astrid Lange Thomsen, den 23. april
(Maria Thomsen og Andreas Lange Jakobsen, Næsbjerg)

Nolia Heesgaard Scherfig, den 9. april
(Henrikka Knippel Heesgaard og Søren Thovtrup Scherfig, Tofterup)

Ayla Uhre Lauridsen, den 10. juni
(Merethe Baunsgård Uhre og Morten Lindberg Lauridsen, Hejnsvig)

Liam Asping Jørgensen, den 16. april
(Anne-Mette Pedersen og Kim Asping Jørgensen, Nordenskov)

Vielse

Ellinor Thorn, den 16. april
(Ditte Clausen og Rasmus Thorn, Vesterbæk)

Merethe Baunsgård Uhre og Morten Lindberg Lauridsen,
Hejnsvig, den 10. juni

Lærke Møberg Jacobsen, den 29. april
(Michelle Møberg Jacobsen og Andreas Møberg Jacobsen)
Vielse
Michelle Kristensen og Andreas Møberg Jacobsen, Varde, den 29. april
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Peder Hungeberg Bertelsen, Nordenskov,
den 3. april, begravet den 8. april
Karen Marie Pedersen, Nordenskov,
den 14. april, bisat den 20. april
Anna Maria Hansen, Nordenskov,
den 23. april, begravet den 28. april
Else Marie Flyvbjerg Nørgård, Nordenskov,
den 3. juni, bisat den 16. juni
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Bededag – fælles gudstjeneste for sognene i Helle

Kirkelig vejviser

Solhøj

Kirkekontoret

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

Der er gudstjeneste på Solhøj den 26. september,
24. oktober og 21. november 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.
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

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:
16. oktober 2017

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

Næsbjerg

Bemærkninger

27.8.

TH – 14.00 ka

TH – 14.00 ka

11. s. e. trinitatis.

3.9.

9.30 a

11.00 a

12. s. e. trinitatis.

10.9.

10.00 ka

14.00 ka

Familiegudstjenester med konfirmandindskrivning.

17.9.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker.

24.9.

10.00 ka

Se Øse

29.9.

15.00

Ingen

15. s. e. trinitatis. Fælles høstgudstjeneste
med indsamling, derefter kirkekaffe.
Afskedsgudstjeneste, hvor vi siger farvel til
Øse kirkes graver, derefter kirkekaffe.

1.10.

11.00 a

9.30 a

16. s. e. trinitatis.

6.10.

Se Næsbjerg

16.00

Barnevognsgudstjeneste.

8.10.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker.

15.10.

19.00 a

Se Øse

Fælles gudstjeneste, 18. s. e. trinitatis.

22.10.

9.30 a

11.00 a

19. s. e. trinitatis.

29.10.

13.00 ka

15.00 ka
19.00 ka

BUSK-gudstjenester om eftermiddagen.
Reformationsjubilæumsgudstjeneste om
aftenen, fælles for sognene, med kirkekaffe.

3.11.

Se Næsbjerg

9.30

Morgensangsgudstjeneste ved seniordag.

5.11.

11.00 ka

9.30 ka

Alle helgens søndag.

12.11.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker.

19.11.

9.30 a

11.00 a

23. s. e. trin.

26.11.

11.00

9.30

Dåbsjubilæum.

Gudstjeneste på Solhøj, se mere på side 22

Gudstjenesterne ved Marianne Lesner.

Dato

Signaturer: TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have.
ka = kontinuerlig altergang. a = altergang.

Gudstjenesteliste for
Øse og Næsbjerg kirker
Efterår 2017

