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Dorte Larsen –
graver ved Øse Kirke
Det er med stor glæde jeg kan fortælle, at jeg er
startet som graver ved Øse Kirke d. 1. oktober
2017. De seneste 7 år har jeg arbejdet som gravermedhjælper ved kirken og arbejdsopgaverne er
derfor ikke uvante for mig. Jeg har heldigvis haft
den bedste læremester i Flemming, der velvilligt
har videregivet sin erfaring med de forskellige arbejdsopgaver til mig.
Jeg er født og opvokset i Vesterbæk og bor nu sammen med min mand, Lars, og vores 3 børn på en
gård i Oved. Vores 2 ældste børn, Søren 15 år og
Anne Sofie 14 år, går begge på Næsbjerg Skole,
mens vores yngste søn, Jens, går i 3. klasse på Nordenskov Skole. De spiller alle tre fodbold i deres
fritid og det betyder, at meget af min fritid går med
at køre til forskellige stadions for at se fodboldkampe. Når jeg har lidt tid til mig selv kan jeg godt
lide at løbe eller cykle en tur og en god bog bliver
der også tid til.
Som graver ved Øse Kirke vil jeg gøre, hvad jeg kan
for at holde kirkegården pæn og vedholdt. Her i
foråret får vi besøg af en kirkegårdsarkitekt, der
skal komme med ideer til, og planer over, hvordan
kirkegården kan indrettes ud i fremtiden. Der sker
store ændringer i disse år, flere bisættelser end tidligere og flere ønsker også mere anonyme gravsteder. Det bliver spændende at få nye input til planlægningen og vedligeholdelsen af kirkegården.

Ikke alt foregår
ved håndkraft

Det gælder
om at have
udstyret
i orden

Det daglige arbejde er i høj grad præget af årstidernes skiften. Lige for tiden nyder jeg sammen med
mine søde kollegaer, Stine og Ineke, at komme ud
og få stedmoderblomsterne i jorden. Vi har plantet
ca. 2900 stedmoderblomster. Når vi kommer lidt
længere frem skal hækkene klippes og gravstederne skal holdes rene for ukrudt. I sommerperioden
er der altid travlt med græsslåning, vanding m.v.
Omkring oktober begynder vi at sætte fyr og herefter er der vinterpyntning af gravstederne på programmet. Det er en dejlig tid, hvor vi forsøger at
være så kreative som muligt på hvert enkelt gravsted med forskellige dekorationer m.v. I december
måned er der mange gøremål i kirken; adventskransen skal bindes, juletræet skal gøres klar osv.
Det er en hyggelig tid, hvor vi nyder, at mange bruger kirken som samlingspunkt for forskellige julearrangementer; det er lige fra de helt små børn i
dagpleje og børnehave til de unge fra efterskolen.
For det meste vil I møde mig i forbindelse med barnedåb, bryllupper, begravelser og bisættelser. Uanset hvilken anledning, der bringer jer til Øse Kirke,
er jeg der for at hjælpe jer med praktiske opgaver.
Jeg glæder mig meget til de kommende år som graver ved Øse Kirke.
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Konfirmandindskrivning

Friluftsgudstjeneste
i Tambours Have

Konfirmationsforberedelsen 2018-2019 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.

Den årlige friluftsgudstjeneste i Tambours
Have holdes i år søndag den 26. august kl.
14.00. Forhåbentlig får vi godt vejr! – men
skulle det regne eller give en byge, så går det
nok alligevel.
Gudstjenesten afholdes i samarbejde mellem sognene i Øse,
Næsbjerg, V. Starup, Fåborg,
Årre, Grimstrup, Rousthøje,
Agerbæk, Thorstrup og Horne. Præsterne fordeler gudstjenestens dele imellem sig,
kirkesangerne fra de forskellige
kirker danner kirkekor. Der er gratis adgang til haven fra kl. 13.00-15.00.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at
købe kaffe og andre forfriskninger, og man
kan besøge og beundre den smukke have.
Alle er velkomne!

Det ligger allerede nu fast, at der bliver indskrivning til konfirmation efter gudstjenesterne søndag den 2. september, i Øse kirke
kl. 10.00 og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.
Konfirmationsdatoer 2019 er også fastlagt:
• Øse kirke, lørdag den 4. maj
• Næsbjerg kirke, lørdag den 11. maj.
Yderligere information til konfirmandfamilierne kommer senere, når alt er forhandlet på
plads med skolen.
ML

Babycafé – meget mere end en kop kaffe
Fredag formiddage er noget jeg ser frem til. Så er
der Babycafé og det betyder hygge, leg, snak og
selvfølgelig kaffe og boller. Ældre, unge og helt
små størrelser mødes vi omkring bordet eller på
det bløde skumunderlag på gulvet, hvor de små
kan lege. Nogle fredage er vi mange andre gange
en lille håndfuld, men jeg synes altid det er hyggeligt og snakken går som regel helt uden besvær. Det store aldersspænd i caféen gør, at vi
kommer omkring mange emner lige fra bleer til
høreapparater. Og vi får jævnligt en god snak
om, hvordan livet med småbørn så ud for 30, 40
eller 50 år siden og hvordan det ser ud i dag.
For mig har Babycaféen været en vej til nye venner og bekendtskaber også på tværs af generationer. Da caféen startede for snart halvandet år
siden, var jeg lige flyttet retur til Næsbjerg efter
et årti i hovedstaden. Jeg kendte ikke ret mange
her i området - det gør jeg nu. Når jeg går hjem
fra Babycafé, er det som regel med en følelse af
overskud. Jeg har fået tanket op med socialt

samvær og mine børn har haft en hyggelig formiddag.
Mette Bindesbøll Søderberg
En hyggestund for
både store
og små
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Sognekalenderen
Fredag 1. juni

Babycaféen kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.

Fredag 8. juni

Babycaféen kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.

Tirsdag 12. juni

Menighedsrådsmøde i Øse, Kirkehuset kl. 16.30.

Fredag 15. juni

Babycaféen kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.

Onsdag 20. juni

Menighedsrådsmøde i Næsbjerg, konfirmandstuen kl. 17.00.

Fredag 22. juni

Babycaféen kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.

Onsdag 15. august

Menighedsrådsmøde i Næsbjerg, konfirmandstuen kl. 17.00.

Fredag 17. august

Babycaféen kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.

Onsdag 22. august

Menighedsrådsmøde i Øse, Kirkehuset kl. 16.00.

Fredag 24. august

Babycaféen kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.

Søndag 26. august

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have kl. 14.00.

Fredag 31. august

Babycaféen kl. 10.00-12.00 i konfirmandstuen.

GLIMT & GENSYN

Luthers nøgler
12. april. Rollespil for
konfirmander.

NAVNENYT
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Øse Sogn 3. januar - 3. april 2018
Dåb
28. januar:

Vilhelm Bjerre Rix, søn af Ida Bjerre Rix og Peter Rix, Nordenskov.

10. februar:	Oskar Bæk Henriksen, søn af Maria Bæk Henriksen og Rune Bæk Henriksen,
Nordenskov.
11. februar:	Frida Hedegaard Ebbesen, datter af Mette Hedegaard
Ebbesen og Phillip Hedegaard Ebbesen, Nordenskov.
Vielser
10. februar:

Maria Bæk Nielsen og Rune Henriksen, Nordenskov.

Dødsfald og begravelser/bisættelser
9. januar:

Viggo Jensen, Nordenskov. Bisat den 12. januar,

23. januar:	Andreas Aage Andreasen, Varde.
Begravet den 3. februar.
15. marts:	Henny Maja Andersen, Nordenskov.
Bisat den 23. marts.

Maria Bæk Nielsen, Rune Henriksen
og lille Oskar. Foto: Studie9

Næsbjerg Sogn 3. januar - 3. april 2018
Dåb

Dødsfald og begravelser/bisættelser

4. marts:	Agnes Marie Hansen,
datter af Anne Marie
Iversen og Ole Hansen,
Skonager.

23. januar:	Poul Erling Christensen,
Næsbjerg. Begravet den 1. februar.
1. februar:	Elna Christensen, Næsbjerg.
Begravet den 8. februar.
13. februar:	Inger Marie Vejrup, Horne.
Begravet den 20. februar.
13. februar:	Helga Pedersen, Næsbjerg.
Begravet den 21. februar.
22. februar:	Eva Rønde Munck, Næsbjerg. Begravet
den 1. marts. Fåborg kirke og kirkegård.
5. marts:	Mogens Hauberg Christensen,
Næsbjerg. Bisat den 9. marts.

Agnes Marie Hansen

26. marts:	Hans Christian Fürst Sørensen,
Næsbjerg. Begravet den 3. april.

DIVERSE
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Til langtidsplanlægningen – sæt X i kalenderen
2. september

Konfirmandindskrivning efter gudstjenesterne i Øse kirke kl. 10.00
og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.

16. september

Fælles høstgudstjeneste for sognene i Næsbjerg kirke kl. 10.00,
med efterfølgende kirkekaffe.

28. oktober

BUSK-dag med familiegudstjeneste, Øse kirke kl. 14.00,
fælles for sognene, musik ved Crux Band.

2. november

Seniordag i Næsbjerg kirke og konfirmandstuen kl. 9.30-15.00.

4. november

Alle helgen.

18. november

Dåbsjubilæum i Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse kirke kl. 11.00.

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.

Salmemaraton
Det knapt fireårige salmemaratonsforløb fik en effektfuld afslutning i Jacobi Kirke tirsdag d.
20. marts. Organist Hans Gundesen medvirkede som vægter,
og han introducerede vægterversene i salme 781 og 791.

Kirkerne på nettet
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
Hjemmesider:
sognene.
www.oesekirke.dk
www.naesbjergkirke.dk
www.sogn.dk

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

NAVNE & NUMRE

Fælles for sognene
Kirkekontoret
Sønderskovvej 121 · Øse · 6800 Varde
Tlf. 75 29 80 30.
Sognepræst
Marianne Lesner
Sønderskovvej 142 · Øse · 6800 Varde
Tlf. 75 27 80 30 · mhl@km.dk
Træffes bedst efter aftale
Præstesekretær
Gerda Frederiksen
Træffes tirsdag kl. 9.00-10.00 på
kirkekontoret · Tlf. 75 29 80 30 · gf@km.dk
Alle henvendelser om attester og navnesager
kan med fordel rettes til præstesekretæren

Næsbjerg Sogn
Hjemmeside
www.naesbjergkirke.dk
Graver
Niels Ove Andersen
På kirkegården: Tlf. 23 71 74 50
Privat: Tlf. 75 26 73 76
Organist
Anne Sofie Hansson Christiansen
Kirkesangere
Else Marie Vagtborg · Tlf. 21 53 90 02
Lund Frederiksen · Tlf. 75 29 85 82
Menighedsrådsformand
Bjarne Hestbech · Tlf. 29 45 30 77
Kirkeværge
Jonna Bjerg · Tlf. 75 26 73 05

Øse Sogn
Hjemmeside
www.oesekirke.dk
Graver
Dorte Larsen
På kirkegården: Tlf. 30 32 82 50
Privat: Tlf. 20 55 58 17
Organist
Anne Sofie Hansson Christiansen

Øvrigt
FDF
Kredsleder:
Martin Bennetsen · tlf. 51 23 19 89
Indre Mission
Formand:
Søren Ambjerg · tlf. 75 29 81 52

Kirkesangere
Else Marie Vagtborg · Tlf. 21 53 90 02
Lund Frederiksen · Tlf. 75 29 85 82
Menighedsrådsformand
Finn Bech-Petersen · Tlf. 23 42 21 02
Kirkeværge
Jan Jensen · Tlf. 23 61 06 51

Kirkebladet
Redaktion
Finn Bech-Petersen (ansvarshavende),
Malene Østergaard, Gitte Iversen og
Gurli Ladefoged.
Materiale til kirkebladet
Sendes til: finn@bech-petersen.dk
Deadline til næste nummer
10. juni 2018
Layout og produktion
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

03. juni

1. s. e. trin.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirkerne

10. juni

2. s. e. trin.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirkerne

17. juni

3. s. e. trin.

11.00 A

09.30 A

24. juni

4. s. e. trin.

09.30 A

11.00

01. juli

5. s. e. trin.

11.00 A

Ingen

Fælles for sognene

08. juli

6. s. e. trin.

Ingen

11.00 A

Fælles for sognene

15. juli

7. s. e. trin.

11.00 A

09.30 A

22. juli

8. s. e. trin.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirkerne

29. juli

9. s. e. trin.

09.00 CL

Ingen

Fælles for sognene

05. aug.

10. s. e. trin.

Ingen

09.00 CL

Fælles for sognene

12. aug.

11. s. e. trin.

09.30 A

11.00 A

19. aug.

12. s. e. trin.

Ingen

09.00

26. aug.

13. s. e. trin.

14.00 KA - Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Fælles for sognene

A = Altergang · KA = Kontinuerlig altergang · CL = Charlotte Locht

Gudstjenester
på Solhøj
Tirsdag den 26. juni kl. 15.00
Tirsdag den 28. august kl. 15.00
Pianist og kirkesanger medvirker.
Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord,
som koster 10 kr. Alle er meget velkomne.

