Kirkebladet
for Næsbjerg og Øse sogne
18. årgang nr. 1

december 2017/januar-februar 2018

Tre adventssøndage

Kom og vær med til kirkens arrangementer!
Første søndag i advent
den 3. december

Krybbespil
- i samarbejde med 3. klasserne
fra vores skoler
Øse kirke kl. 9.30
Næsbjerg kirke kl. 11.00 - gudstjenesten er del af programmet
”Jul i Næsbjerg”.

Anden søndag i advent

Næsbjerg kirke, 10. december kl. 9.30
Koncertgudstjeneste med fællessalmer, bøn, evangelium, trosbekendelse, Fadervor og velsignelse og i øvrigt masser af gospelsang med
Neema Gospelkor, ledet af Lydiah Wairimu.
Fra koret har vi fået følgende omtale til kirkebladet:
”Lydiah Wairimu bliver ofte beskrevet som ”den lille kvinde
med den store stemme”. Hendes måde at synge på er energisk og
dynamisk, hendes optræden er varm og medrivende.
Lydiah er født i Kenya, er uddannet på musikkonservatoriet
i Nairobi. I 1997 flyttede hun til
Danmark, og siden har hun været
korleder i mange byer rundt i Jylland,
har sunget med diverse pianister,
bands, lavet workshops og optrædener rundt i hele Danmark, medvirket
i flere tv-programmer, turnéret i
udlandet. For tiden er hun leder for 8
gospelkor, og der er stor efterspørgsel efter hendes gospeltimer også på
folkeskoler, højskoler, gymnasier, til
firmaevents, konferencer eller i centre
for folk ramt af demens.
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Mindst en gang om året laver hun store koncerter, hvor hun
samler 100-200 korsangere fra de forskellige gospelkor, hun leder
i Jylland. Hun bor i Silkeborg og er mor til 4 børn.
Koncertrepertoiret er meget varieret - traditionelle spirituals,
gospelklassikere samt contemporary gospel og urban gospel, så
programmet henvender sig bredt til folk i alle aldre.”

Tredje søndag i advent

Øse kirke, 11. december kl. 19.30
”De Ni Læsninger”
- i samarbejde med Øse Sangkor, ledet af Flemming Skov.
”De Ni Læsninger” er en traditionsrig musikgudstjeneste, hvor
der gennem ni bibeltekster fortælles om skabelse, syndefald,
Guds udvælgelse og frelse ved Jesus, sådan som det udspilles i
den bibelske historie, og hvor korsang og fællessalmer veksler
med læsningerne.
Øse Sangkor medvirker med korets juleprogram, også det er en
rig tradition.
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 og tredje søndag i advent, som dermed er fælles for vore
sogne.
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Juleafslutninger
for børn – og voksne!

Tirsdag, den 5. december vises dukketeatret ”Stjernelys år 0” i
Øse kirke for dagplejebørn kl. 9.00 og for børnehavebørn kl.
10.30.
Torsdag, den 14. december kl. 17.00 holder vi familiegudstjeneste
i Øse kirke, hvor børn fra FDF medvirker. Derefter sammenkomst i ”brændeskuret” i Kirkehusets have, hvor FDF sælger
æbleskiver, kakao og kaffe.
Fredag, den 15. december vises dukketeatret ”Stjernelys år 0” i
Næsbjerg kirke for dagplejebørn kl. 9.00 og for børnehavebørn
kl. 10.30.
Onsdag, den 20. december er det tid for skolernes juleafslutning.
Kl. 9.30 i Næsbjerg kirke for Næsbjerg skoles mindste elever
+ taleklasse.
Kl. 10.30 i Næsbjerg kirke for Næsbjerg skoles mellemtrin
+ konfirmanderne.
Kl. 12.00 i Øse kirke for Nordenskov skole.
Kl. 16.30 i Øse kirke for elever, forældre og lærere fra Øse
Efterskole.
Alle, uanset alder, er velkomne til de 9 juleafslutninger!

Jule- og nytårskollekt
I juletiden samler vi ved alle gudstjenester ind til fordel for
Kirkens Korshær.
Nytårsaftensdag samles ind til fordel for Bibelselskabet.
Tak for enhver gave.
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Lillejuleaften
Som de foregående år holder vi også i år gudstjeneste den 23.
december om eftermiddagen, i år er det 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.

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.

Nytårsaften
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 14.00
og i Øse 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.

Pensionistforeningernes
nytårsgudstjeneste
Nytåret 2018 markeres af pensionistforeningerne i den tidligere
Helle kommunes område med et festligt nytårsmøde, der indledes med gudstjeneste i Næsbjerg kirke torsdag, den 4.1. kl.
14.00. Derefter fortsætter mødet i Næsbjerghus.
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Salmemaraton fortsætter
– og slutter
Vi holder pause i december og mødes så igen i januar. Som hidtil er det på tirsdage kl. 19.00-21.00. Se oversigten over datoer
mm i skemaet nedenfor. 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:
23.1.2018
6.2.2018
20.2.2018
6.3.2018
20.3.2018

Billum
Næsbjerg
Nr. Nebel
Lønne
Varde

Anne Mette Gundesen
Marianne Lesner
Ann Andersen
Thue R. Jensen
Alle præster +
Hans Gundesen

711-725
726-739
740-757
758-773
774-791

Møder om konfirmation
Orienteringsmøder i februar om konfirmation 2018
Konfirmandfamilierne, både forældre og konfirmander,
indbydes til orienteringsmøder om forårets konfirmationer.
Orienteringsmøderne holdes i konfirmandstuen. For konfirmandfamilierne fra Øse sogn er det tirsdag, den 30.1., og for
konfirmandfamilierne fra Næsbjerg sogn er det onsdag, den
31.1., begge aftener kl. 19.00-20.30.
Det er vigtigt, at alle familier er repræsenterede.
Konfirmanderne har mødepligt.
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To sogneaftener
– og en ”sognesøndag”

Fælles tema for møderne: ”Livet på trods”
Torsdag, den 11.1. kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Carl Erik Lundgaard: ”Fra poliopatient til
professionel musiker”
Historiefortælling med musik og sang, humor
og stærke følelser.
Carl Erik Lundgaard fortæller: ”På trods af
en lam højrearm og –skulder blev jeg professionel harmonikaspiller, lektor på Det
fynske Musikkonservatorium og turnerede
den halve verden rundt med mine små træharmonikaer. Undervejs
mødte jeg en perlerække af gamle spillemænd og originaler. Med
det positive livssyn og den vilde lyst som partnere er alt muligt.”
”Blå bog”:
Født 1947. Historiefortæller, musiker, komponist og tidl. lektor på
Det fynske Musikkonservatorium.
Siden 1970 optaget af dansk folkemusik. Har udgivet 10 CD’er
og LP’er både solo og med forskellige grupper. Har modtaget 2
Danish Music Awards, og Fyns Amts Musikpris.
Har i 1996 modtaget DR’s og Skagen Festivalens ”Årets
Folkemusiker”-pris og modtog i 2011 komponistorganisationen
DJBFA’s hæderspris.
2015 udnævnt til Rigsspillemand.
Har spillet i alle kroge af Danmark og det halve af verden.
I dag er historiefortællingen kombineret med musik på de små
harmonikaer af træ det vigtigste, og det er i de seneste år blevet til
mere end 450 ”Fortælling med Musik” arrangementer i det ganske
land.
Pris for foredrag og kaffe med brød: 50 kr.
Forsættes på næste side
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Søndag den 4.2. kl. 10.30 i Næsbjerg kirke
og konfirmandstuen.
Birthe Kristine Jensen: ”Sangen har lysning
– livet med min hjerneskadede mand”
Af forskellige årsager bliver det denne
gang en ”sognesøndag” og ikke en sogneaften. Vi begynder med gudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 10.30. Derefter middagsmad med kaffe kl. 12.00. Foredrag kl.
13.00. Tilmelding til Jane Jensen, 30323572, kenja@c.dk senest
30.1. Pris for foredrag og middagsmad: 100 kr.
Birthe Kristine Jensen fortæller i foredraget om det svære ved
beslutningen om at få sin hjerneskadede mand, Asbjørn, hjem
for at bo.
For lidt mere end 20 år siden fejrede Birthe og Asbjørn Jensen
sølvbryllup. De to, der i dag er pensionerede folkeskolelærere,
stod foran en ny fase af livet, da det pludselig slog en kæmpe
koldbøtte, Birthe Kristine Jensen fortæller:
”Vi havde sølvbryllup der i 1995, og vi syntes på det tidspunkt, at nu var tiden kommet til, at vi skulle ud og opleve
verden. Vores fire børn var nu kommet lidt fra hånden, og vi
havde en drøm om, at vi skulle ud og se lidt end mere end bare
Midtjylland på ryggen af en motorcykel.
Asbjørn har altid været vild med motorcykler og fest og farver,
så han fik både et motorcykelkørekort og en motorcykel. Men
havde den kun i tre måneder – så kørte han galt.
Det svære var: At det pludselig var mig, der skulle alt og tage
stilling til alting. Jeg havde ikke nogen at tale med. Fra at være
gift med en handlekraftig og stærk mand, så var det en anden
mand, jeg nu var gift med.”
Pris for foredrag og middagsmad: 100 kr.
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Torsdag den 1.3. kl. 19.00 i Helle-Hallen,
fælles for sognene i tidligere Helle kommune.
Anders Bonde: ”Humor som sjælesorg”
Anders Bonde er sognepræst, bonde og
provst i Favrskov. Vi har fået følgende fra
Anders Bonde til omtale i kirkebladet:
”Det lune glimt i øjet og den humørfyldte
historie virker ofte opmuntrende på et tynget sind. Humor, kalder vi det, og ordentlig humor er sjældent
kun for sjov. Det er foredragsholderens påstand, at humor for
alvor også er sjælesorg. Emnet belyses med afsæt i det kristne
menneskesyn og med udblik til hverdagens humor. Meget naturligt holdes foredraget i causeriets form, hvor netop humoren
tjener eftertanken.”
Pris for foredrag og kaffe med brød oplyses forhåbentlig i næste
kirkeblad og ellers ved annoncering i Ugeavisen.
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Babysalmesang
Omkring 1. februar udsendes indbydelse til forårets babysalmesang til de familier, der har fået barn i perioden 1.7.-31.12.2017.
Vi bringer billeder fra barnevognsgudstjenesten den 6.10. i
Næsbjerg kirke. Gudstjenesten markerede afslutningen på efterårsforløbet.
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En epoke er slut
Efter 41½ års tro tjeneste er Flemming
”Graver” gået på en særdeles velfortjent
pension.
Vi sagde farvel til Flemming ved afskedsgudstjenesten fredag
den 29. september.
En ny epoke
kan så starte
Vi har fået ansat en
ny graver, og det blev Dorte Larsen, som de
fleste kender.
Hun har arbejdet ved kirken i 7 år og har
boet i Øse sogn det meste af sit liv.

Organist
De opmærksomme kirkegængere vil have bemærket, at vi i øjeblikket har forskellige vikarer ved orglerne i vore kirker.
Det skyldes, at vores mangeårige organist Anne-Margrethe
Bundgaard Andersen er holdt op. Vi er i fuld gang med processen med at finde en ny organist. Vi krydser fingre for, at det
kan ske i begyndelsen af 2018.
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Reformationsfejringen Helle Rundt og
friluftsgudstjenesten i Tambours Have
søndag den 27. august
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Om boligpligt,
dispensation
og en pensionering,
der blev udsat
Kirkeministeriet har dispenseret for min tjenesteboligpligt med
virkning fra det tidspunkt, hvor jeg selv har en bolig klar til
indflytning. Det håber jeg at have i Nordenskov i forsommeren
2018.
Dispensationen er personlig for mig. Den medfører ikke ophævelse af boligpligten for sognepræstestillingen i Øse-Næsbjerg
pastorat som sådan. Når min stilling til sin tid bliver ledig, skal
den opslås med tjenesteboligpligt.
Dispensationen er givet ud fra den paragraf i tjenesteboligcirkulæret, hvorefter der af sociale eller helbredsmæssige grunde i
særlige tilfælde kan meddeles dispensation fra boligpligten.
Dispensationen er givet med den begrundelse, at min mand i
2015 fik konstateret en alvorlig sygdom og har fået højdosiskemobehandling på Rigshospitalet. Sygdommen er heldigvis i
ro i øjeblikket, og den overvåges nøje. Desværre har min mand
som følge af stamcellebehandling fået en anden kronisk sygdom, nyresvigt. Vi håber i skrivende stund på, at han snart bliver nyretransplanteret.
Forsættes på næste side
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Når man bor i tjenestebolig, er boligen naturligvis knyttet til
stillingen, og man bliver derfor også boligløs, når stillingen fratrædes. Det kan gøre det vanskeligt at fratræde med kort varsel.
Efterhånden, mens min mands kemobehandling stod på, og
komplikationerne stødte til, kom den tanke, at jeg inden længe
måtte fratræde min stilling, så vi kunne flytte ”i tide” og sammen rykke til vores næste bolig. Tanken om risikoen for at stå i
forværret sygdom, boligkaos og fratrædelse af sognepræstestillingen på én gang var ikke til at bære. Derfor købte vi en grund
i Nordenskov og begyndte på husbygge-processen.
Jeg meddelte samtidigt dermed først menighedsrådene, som er
forvaltere af tjenesteboligen, at jeg ville gå på pension inden for
en overskuelig tidshorisont for at kunne flytte i egen bolig.
Derefter meddelte jeg det samme til biskop Elof Westergaard,
som er min øverste leder i Ribe stift.
Biskoppen kunne blot have taget det til efterretning, men det
gjorde han ikke. I stedet anbefalede han mig, at jeg søgte dispensation fra boligpligten af sociale og helbredsmæssige grunde.
Biskoppen gjorde mig opmærksom på, at selv om det er en
paragraf, der sjældent bruges, ville den være en mulighed for
mig. Dermed, når boligspørgsmålet var på plads, kunne jeg
blive stillet friere ved både at have muligheden for at gå på pension med kort varsel og have muligheden for at forblive længere
i stillingen. Han var så venlig at sige, at han gerne ville beholde
mig flere år frem. Det er jo heller ingen hemmelighed, at det
kniber med at få kvalificerede ansøgere til præstestillinger i det,
man så yndefuldt kalder ”Udkants-Danmark”!
Jeg gik så tilbage til menighedsrådene med den nye besked om,
at jeg på biskoppens opfordring ville skrive en ansøgning til kir-
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keministeriet om at blive løst fra boligpligten, og udtrykte håbet
om, at menighedsrådene ville støtte ansøgningen.
Min ansøgning til kirkeministeriet blev anbefalet af både Øse
og Næsbjerg menighedsråd, provsten og biskoppen, og dispensationen blev givet.
Det er med stor taknemmelighed, jeg tager imod den løsning,
der er kommet.
Man kan sige, at jeg får både i pose og i sæk. Jeg kan sammen
med min mand flytte i egen bolig, så vores situation kommer på
plads i god ro og orden på det felt, og jeg kan blive i præstestillingen så kort tid eller så længe, som vilkårene nu vil gøre det
muligt. Vi håber, det bliver længe.
Tak til alle, der støttede og stadig støtter mig i processen. Jeg
håber på og vil gøre mit bedste for, at I i sognene ikke vil mærke
nogen forskel på, om jeg har tjenestebolig i Øse eller egen bolig i
Nordenskov, hvad den præstelige betjening angår.
Med ønsket om en velsignet advents- og juletid
til alle fra os begge,
Marianne Lesner
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Sognekalenderen
Det skal understreges, at alle er velkomne til de mange
arrangementer og gudstjenester, der er i adventstiden.

Søndag, den 3.12.
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.
Tirsdag, den 5.12.
Dukketeater i Øse kirke for
dagplejere kl. 9.00 og for børnehavebørn kl. 10.30.
Fredag, den 8.12.
Babycaféen holder åbent i
konfirmandstuen kl. 10.0012.00.
Søndag, den 10.12.
Anden søndag i advent.
Koncertgudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 9.30, fælles
for sognene.
Torsdag, den 14.12.
Familiegudstjeneste i Øse kirke kl. 17.00, fælles for sognene, børn fra FDF medvirker.
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Fredag, den 15.12.
Dukketeater i Næsbjerg kirke
for dagplejere kl. 9.00 og for
børnehavebørn kl. 10.30.
Søndag, den 17.12.
Tredje søndag i advent.
Adventsgudstjeneste i form af
”De Ni Læsninger” i Øse kirke
kl. 19.30, hvor Øse Sangkor
medvirker. Fælles for sognene.
Efter gudstjenesten er menighedsrådene vært ved adventskaffe.
Onsdag, den 20.12.
Juleafslutning i Næsbjerg
kirke kl. 9.30 for de mindste klasser + taleklasse, og
kl. 10.30 for mellemtrinnet
og 7. klasserne på Næsbjerg
skole. Juleafslutning i Øse
kirke kl. 12.00 for eleverne på
Nordenskov skole og kl. 16.30
for eleverne på Øse Efterskole
sammen med deres forældre.
Lørdag, den 23.12.
Lillejuleaften med eftermiddagsgudstjenester og juleprædiken, Næsbjerg kirke kl.
14.00 og Øse kirke kl. 15.30.

Søndag, den 24.12.
Julegudstjeneste kl. 10.15 på
Solhøj i Nordenskov med efterfølgende lille traktement.
Julens gudstjenester + alle
andre gudstjenester i kirkerne:
se gudstjenestelisten på bladets
bagside.
Søndag, den 31.12.
Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl.
14.00 og i Øse kirke kl. 15.30
med efterfølgende traktement.
Torsdag, den 4.1.
Pensionistforeningernes nytårsgudstjeneste i Næsbjerg
kirke kl. 14.00
Torsdag, den 11.1.
Sogneaften i konfirmandstuen kl. 19.00 med Carl Erik
Lundgaard: ”Fra poliopatient
til professionel musiker”.
Tirsdag, den 23.1.
Salmemaraton i Billum kirke
kl. 19.00.
Torsdag, den 25.1.
Menighedsrådenes fællesmøde
i konfirmandstuen kl. 18.30.

Onsdag, den 31.1.
Informationsmøde for konfirmandfamilier fra Næsbjerg
sogn i konfirmandstuen kl.
19.00-20.30.
Søndag, den 4.2.
”Sognesøndag” med gudstjeneste fælles for sognene
i Næsbjerg kirke kl. 10.30,
derefter middagsmad i konfirmandstuen og foredrag
ved Birthe Kirstine Jensen:
”Sangen har lysning – livet med min hjerneskadede
mand”.
Tirsdag, den 6.2.
Salmemaraton i Næsbjerg
kirke kl. 19.00.
Tirsdag, den 20.2.
Salmemaraton i Nr. Nebel
kirke kl. 19.00.
Torsdag, den 1.3.
Fællesarrangement for sognene på egnen med Anders
Bonde i Helle-Hallen kl.
19.00: ”Humor som sjælesorg”.

Tirsdag, den 30.1.
Informationsmøde for konfirmandfamilier fra Øse sogn
i konfirmandstuen kl. 19.0020.30.
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Øse sogn
Fra den 17. juni til den 10. oktober 2017

Dåb
Benjamin Hagsten Moslund Rødgaard, den 15. juli
(Karina Moslund Rødgaard og Steffan Hagsten Sørensen, Vesterbæk)
Nikolaj Juhl Mikkelsen, den 16. juli
(Louise Juhl Hansen og Bo Mikkelsen Jensen, Skonager)
Karen Hungeberg Thomsen, den 3. september
(Pernille Hungeberg Thomsen og Mads Hungeberg Thomsen, Hodde)
Milche Noa Viuf Rasksen, den 10. september
(Veronika Christina Viuf Bukdahl og Carsten Anox Rasksen, Øse)
Silas Guldbrand, den 1. oktober
(Vibeke Petersen og Simon Guldbrand Hansen, Heager)
Vielse
Karina Moslund Rødgaard og Steffan Hagsten Sørensen, Vesterbæk,
den 15. juli
Rikke Sjølie Breum Andersen og Jeppe Lindblad Brøndahl, Børkop,
den 26. august
Jette Juhl Pedersen og Anders Bækgaard Petersen, København,
den 26. august
Louise Grand og Carsten Immanuel Madsen, Nordenskov,
den 9. september
Vibeke Petersen og Simon Guldbrand Hansen, Heager,
den 1. oktober
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Aase Dal, Sig, den 17. juni, bisat den 23. juni
Hansine Petersen, Tofterup, den 18. juni, begravet den 24. juni
Peder Sørensen, Øse, den 24. juni, begravet den 30. juni
Søren Nielsen Madsen, Nordenskov, den 8. september,
begravet den 20. september
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Næsbjerg sogn
Fra den 17. juni til den 10. oktober 2017

Dåb
Lauge Lykke Møller, den 15. juli
(Tine Lykke Nielsen og Ole Møller Kristensen, Knoldeflod)
Kathrine Palmelund Gundesen, den 1. oktober
(Birgitte Palmelund Jakobsen og Johannes Højgaard Gundesen,
Næsbjerg)
Vielse
Kristina Anne Pedersen og Søren Koue Rasmussen, Næsbjerg, den 5. august
Line Rosenbæk Madsen og Michael Albertsen, Esbjerg, den 12. august
Joan Locht og Jesper Møller-Jensen, Esbjerg, den 19. august
Karin Brydsø Dammark og Jonas Blunel, Hurup Thy, den 26. august
Dødsfald og begravelser/bisættelse
Kirsten Elisabeth Lauridsen, Ølgod, den 23. juni, begravet den 30. juni
Gert Gustav Andersen, Tofterup, den 4. august, bisat den 9. august
Inger Petersen, Næsbjerg, den 31. august, bisat den 9. september
Jens Hansen Andersen, Næsbjerg, den 19. september,
begravet den 26. september
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Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 24.12. kl. 10.15, den 23.1.
og den 27.2 kl. 15.00.
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten på
juleaftensdag er der juleknas. Efter gudstjenesterne i januar
og 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
Dorte Larsen,
på kirkegården: 30 32 82 50,
tlf. privat 20 55 58 17

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
vakant
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 vakant
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:
6. januar 2018

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

23

Dato
3.12.

Øse
9.30 ka

Næsbjerg
11.00 ka

5.12.

Ingen

10.12.

9.00
10.30
Se Næsbjerg

14.12.

17.00 ka

Se Øse

15.12.

Ingen

17.12.

19.30

9.00
10.30
Se Øse

20.12.
23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.

12.00 No
16.30 ØE
15.30 ka
14.00
9.30 a
Ingen
15.30 ka

9.30 Næ
10.30 Næ
14.00 ka
15.30
11.00 a
Ingen
14.00 ka

01.01.
04.01.
07.01.
14.01.
21.01.
28.01.
04.02.
11.02.
18.02.
25.02.

Ingen
Se Næsbjerg
9.30 a
Ingen
Ingen
11.00 a
Se Næsbjerg
11.00 a
Ingen
9.30 a

Ingen
14.00
11.00 a
Ingen
Ingen
9.30 a
10.30 a
9.30 a
Ingen
11.00 a

9.30

Bemærkninger
1. s. i advent. Familiegudstjenester med krybbespil
ved 3. kl. i begge kirker.
Juleafslutningsgudstjeneste for dagplejebørn.
Juleafslutningsgudstjeneste for børnehavebørn.
2. s. i advent. Fælles for sognene.
Koncertgudstjeneste med Neema Gospelkor.
Familiegudstjeneste, fælles for sognene. FDF-børn
medvirker. Sammenkomst i ”brændeskuret”.
Juleafslutningsgudstjeneste for dagplejebørn.
Juleafslutningsgudstjeneste for børnehavebørn.
3. s. i advent. ”De Ni Læsninger”, fælles for sognene,
Øse Sangkor medvirker. Kirkekaffe i kirken.
Juleafslutningsgudstjenester for skoleelever.
Lillejuleaftensgudstjenester.
Juleaften.
Juledag.
2. juledag. Der henvises til nabokirker.
Nytårsaftensdag. Champagne og kransekage efter
gudstjenesterne.
Nytårsdag (se gudstjenester 31.12.).
Pensionistforeningernes nytårsmøde.
1. s. e. helligtrekonger.
Der henvises til gudstjenester i nabokirker.
Der henvises til gudstjenester i nabokirker.
Septuagesima.
Seksagesima. Sognesøndag, fælles for sognene.
Fastelavn.
Der henvises til nabokirker.
2. søndag i fasten.

Gudstjeneste på Solhøj, se mere på side 22

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

Gudstjenesteliste
for Øse og Næsbjerg kirker
Vinter 2017-2018

