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Udviklingsplan for
Næsbjerg kirkegård
I Næsbjerg menighedsråd arbejder
vi for tiden med en udviklingsplan
for Næsbjerg kirkegård.
Vi samarbejder med landskabsarkitekt Karen Marie Fisker Langkjer
fra Aarhus og hun har netop afleveret flotte plantegninger.
Udviklingsplanen viser Næsbjerg
kirkegård, når alle omlægninger er
fuldført og alle elementer i planen
er etableret.
Det vil selvfølgelig tage meget lang
tid, og planen forventes heller ikke
fuldført, før henad 2040. Undervejs
vil der sikkert komme ændringer,
nye behov og deraf nye ideer. Udviklingsplanen er således en vejledning, og tegningen et bud på, hvordan det færdige resultat kan blive.
Vi i menighedsrådet synes opgaven
er meget spændende, og vi glæder
os til at komme i gang med arbejdet. Vi vil løbende komme med små
indlæg her i Kirkebladet om det
store projekt.
Næsbjerg Menighedsråd

Kommentarer til planen
I efteråret vil Borgerforeningen sætte to bord-bænkesæt op ved springvandet langs med Hovedgaden. Udgifterne hertil dækkes af »vindmøllepengene«.
Derefter går vi i gang med »Det grønne område« nord for kirkegården, hvor graverens lagerplads for
grus, jord, aﬀald og andet skal flyttes til hjørnet ved Kirkediget. Her vil det være lettere at komme til
med lastbiler.
P-pladsen og parkeringen langs Hovedgaden er et større projekt, det vil koste mange penge. Dem
skal vi have skaﬀet tilsagn om.
Inde på kirkegården vil antallet af benyttede gravsteder over en årrække falde til ca. det halve. Derfor vil der blive arbejdet på et grønt bælte langs diget, og der vil blive samlet større, grønne områder,
især mod Hovedgaden.
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Lapidarium
på Øse kirkegård
Længst mod øst på vores kirkegård, har vi en del gravsten –
der er 183 – stående på rad og række, et såkaldt lapidarium.
Det har i en del år været sådan, at når fredningstiden for
en grav var ovre, har familien fået besked derom, og den er
blevet spurgt, om den vil hente gravstenen. Hvis familien
ikke ville overtage stenen, har vi så flyttet den ned i lapidariet.
For et par år siden var der en tragisk hændelse i København, hvor et barn blev dræbt, da en gravsten væltede. Da
vi også har problemer med sikringen af gravstenene i vores lapidarium, har Øse Menighedsråd bestemt, at vi vil
have alle disse gravsten fjernet.
Skulle der være slægtninge til personerne, hvis navne står
på stenene, der ønsker at få stenen udleveret, bedes de
snarest henvende sig til vores graver Dorte Larsen eller til
undertegnede.
Finn Bech-Petersen

3

DET SKER

4

Babycaféen
Babycaféen åbnede igen efter sommerferien
den 17. august, og vi holder åbent hele efteråret hver fredag kl. 10.00-12.00 (dog lukket i
uge 42 og 44). Dvs., 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 er gratis.
Caféen er et tilbud til alle, uanset alder, i vores to sogne, det vil sige med eller uden baby!
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

Friluftsgudstjeneste
i Tambours Have
Den årlige friluftsgudstjeneste i Tambours
Have holdes i år søndag den 26. august kl.
14.00. 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!

Indskrivning til konfirmation 2019
Indskrivning til konfirmation finder sted i forbindelse med familiegudstjenesterne den 2. 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. 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.
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 26. 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.
Andre arrangementer er i støbeskeen!

Konfirmationsdatoer 2019
• Øse kirke lørdag den 4. maj.
• Næsbjerg kirke lørdag den 11. maj.

Vel mødt til årgang 2018-19!
Jeg glæder mig meget til at
være sammen med jer omkring noget meget, meget
vigtigt: livet selv, kirken,
kristendommen, troen,
håbet og kærligheden! ML
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Høstgudstjeneste
Der er fælles høstgudstjeneste for vores to sogne i Næsbjerg kirke
den 16. september kl. 10.00. Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i forbindelse med gudstjenesten, bagefter er der kirkekaﬀe.

Babysalmesang i efteråret 2018
Sæsonen løber i dette efterår fra den 21. september til den 18. november. Vi mødes fra både Øse
og Næsbjerg sogne 7 gange på fredage kl. 9.1510.00 i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke, og
vi slutter med en festlig barnevognsgudstjeneste
fælles for alle i Næsbjerg kirke søndag den 18.
november kl. 11.00.

DERFOR:
Kender du nogen, der har fået en lille ny i løbet
af første halvår af 2018, så gør dem opmærksomme på tilbuddet, for det er et godt tilbud,
som det er ærgerligt at gå glip af!

Skriftlig indbydelse sendes til de familier, som
har fået barn i perioden 1. januar til 30. juni i år.

Til barnevognsgudstjenesten håber vi på at se
rigtig mange – begge forældre, søskende, bedsteforældre, måske oldeforældre, faddere, forældrenes nære venner, naboer og kirkegængere i
øvrigt i en samlet skare. For gudstjenesten er
naturligvis for enhver, der har lyst til at være
med, også selv om man ikke har direkte tilknytning til småbørnsfamilierne.
ML

MEN – MEN – MEN:
Den nye databeskyttelsesforordning gør, at kun
de børn, der er indskrevet til dåb eller er døbt, vil
blive inviterede. En fødsel er i sig selv ikke begrundelse for, at jeg må henvende mig til forældrene med tilbuddet om babysalmesang.

Børn født efter 1. juli 2018 er også velkomne! –
man skal blot henvende sig til mig og melde sig til.

BUSK-familiegudstjenester
Børn–Unge–Sogn–Kirke–dagen holdes i år den 28.
oktober, og som altid fejrer vi dagen med familiegudstjeneste. I år er den fælles for Øse og Næsbjerg sogne, og den holdes i Øse kirke kl. 14.00.
Musikken til gudstjenesterne leveres af Crux Band.

Gudstjenesten planlægges af gudstjenesteudvalget for familiegudstjenester i samarbejde med
FDF, og børn og unge derfra medvirker sammen
med konfirmanderne. Vel mødt!
På vegne af gudstjenesteudvalget og FDF
ML
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Seniordag fredag 2. november
Program:
9.30: Morgensang i Næsbjerg kirke. Derefter
fortsætter vi i konfirmandstuen.
10.00: Kaﬀe.
10.30: Foredrag med Rabih Azad-Ahmed: »Fra
flygtningelejr til viceborgmester og rådmand.« Se omtale nedenfor.
12.00: Middag med kaﬀe.
13.00: Musikarrangement med Niels Holck:
»Dialekter og andre sære sprog«. Der synges fra Højskolesangbogen.
Tilmelding senest 29. oktober til Jane Jensen, 30
32 35 72, kenja@c.dk.
Tilmeldingsfristen bedes overholdt.
Pris: 150 kr. pr. person for kaﬀe,
middagsmad og foredrag.

Mødeudvalget

Dialekter og andre
sære sprog
Skuld gammel venskab rejn
forgo – Det er så kønt, det er så
dejle – Fo’ajle di små blomster
dæ dov æ te i år.
Er det dansk? Ja, i høj grad!
Dansk indeholder jo mange sprog, fastslår
Niels Holck. De her eksempler kalder vi dialekter, men vi har også noget, vi kalder sociolekter. Det kan være fagsprog som tales
af læger, matematikere, håndværkere osv.
For slet ikke at tale om det, der kunne kaldes
undergrundssprog. Ved hjælp af Højskolesangbogen vil vi synge os igennem dialekternes Danmark, og der vil blive læst op og
sunget viser på de forskellige dialekter.

Fra ﬂygtningelejr til viceborgmester og rådmand
Rabih Azad-Ahmed fortæller
gerne om sin egen livshistorie.
At flygte fra en flygtningelejr i
Libanon, at vokse op i det socialt belastede Gellerup, at
kæmpe en hård kamp for at
bryde med den negative sociale arv. At realisere sin drøm i Danmark og blive
viceborgmester, rådmand og rollemodel for andre unge.
Rabih Azad-Ahmad blev født i 1976 i en flygtningelejr i Elbass i Sydlibanon. Som 13-årig
flygtede han med sine forældre og fem søskende til Danmark. Efter en årrække uden egentlige mål, håb eller drømme for fremtiden, skete
der pludseligt noget skelsættende, der vendte
op og ned på hans liv.
I dag er Rabih uddannet jurist og har været
med til at starte en advokatpraksis i Aarhus og
i København. Samtidig er han rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune og

dermed politisk leder for 850 medarbejdere og
politisk ansvarlig for en lang række opgaver og
tilbud inden for bl.a. kultur, idræt, borgerservice, biblioteker og musik.
Rabih fortæller om sin opvækst i Gellerup. Området er det fattigste i Danmark med mange
flygtninge og indvandrere. Men der er et rigt
foreningsliv, som han selv har sat sit præg på,
gennem de mange år som formand for Multikulturel Forening. Gennem sit frivillige arbejde
med Multikulturel Forening, som han selv var
med til at stifte i 1998, har han beskæftiget sig
en del med integrationsmæssige udfordringer
og det at arbejde i udsatte bydele.
Som palæstinensisk flygtning, opvokset i en
flygtningelejr i Libanon, hvor han også mistede
to af sine brødre, kender Rabih på smertelig vis
krigen og konflikterne på sin egen krop. Som
voksen har han rejst en del i Palæstina, Israel
og Libanon og har indgående kendskab til konflikten mellem Palæstina og Israel.
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Alle helgen
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 4. november er der gudstjeneste i Øse kirke kl. 9.30 og i Næsbjerg kirke kl. 11.00. KonfirML
manderne medvirker ved lystænding.

Salmesangsgudstjenester
Søndag den 18. november synger vi godt igennem! Om formiddagen kl. 11.00 holder vi fælles barnevognsgudstjeneste i Næsbjerg kirke,
hvor vi synger sammen med de små fra babysalmesangsholdet.
Om aftenen kl. 19.00 er der salmesangsgudstjeneste i Øse kirke, og vi drikker kaﬀe sammen efter gudstjenesten. Det endelige program ligger ikke helt fast endnu, men vi skal
nok sørge for at informere nærmere ved annoncering i Ugeavisen, når dagen nærmer sig.

Skibet er ladet med…
- et møde med den
danske salme 2018
I år skal skolebørnene, der er tilmeldt salmesangsprojektet fra RAMS, Folkekirkens Skoletjeneste i Ribe Stift, arbejde med skibet og
havet som symboler i menneskelivet og kristenlivet.
Salmerne, der synges, er:
• Nu titte til hinanden
• Se, nu stiger solen
• Her vil ties
• Spænd over os dit himmelsejl
• Der sad en fisker så tankefuld
• Uberørt af byens travlhed
Tirsdag den 6. november øver børnene fra
Nordenskov skole i Øse kirke kl. 9.00.
Fredag den 9. november øver børnene fra
Næsbjerg skole i Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Alle kan være med til at synge sammen med
børnene, så mød gerne op – det lyder rigtig
godt og er med til at skabe glæde i de voksnes
sind, når man synger sammen med børn.

GLIMT & GENSYN

Minikonfirmander
fra Næsbjerg
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Sognekalenderen
Fredag 17. august

Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.

Onsdag 22. august

Øse menighedsråd holder oﬀentligt menighedsrådsmøde i »Kirkehuset«
kl. 16.00.

Fredag 24. august

Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.

Søndag 26. august

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have kl. 14.00.

Tirsdag 28. august

Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.

Fredag 31. august

Babycaféen holder åbent kl. 10-00-12.00.

Søndag 2. september

Familiegudstjenester og konfirmandindskrivning i Øse kirke kl. 10.00
og i Næsbjerg kirke kl. 14.00.

Fredag 7. september

Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.

Fredag 14. september

Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.

Søndag 16. september

Fælles høstgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 10.00 med indsamling
og kirkekaﬀe.

Tirsdag 18. september Næsbjerg menighedsråd holder oﬀentligt menighedsrådsmøde
i konfirmandstuen kl. 17.00.
Onsdag 19. september Øse menighedsråd holder oﬀ. menighedsrådsmøde i Kirkehuset kl. 17.00.
Fredag 21. september

Babysalmesang indledes i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00.
Derefter har Babycaféen åbent til kl. 12.00.

Fredag 21. september

Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.

Tirsdag 25. september Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.
Fredag 28. september

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00.
Derefter har Babycaféen åbent til kl. 12.00.

Fredag 5. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00.
Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.

Fredag 12. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00.
Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.

Tirsdag 23. otkober

Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.

Tirsdag 23. otkober

Øse menighedsråd holder oﬀ. menighedsrådsmøde i Kirkehuset kl. 17.00.

Onsdag 24. oktober

Konfirmanderne fra Øse sogn indleder deres forberedelse
i konfirmandstuen kl. 8.00.

Onsdag 24. oktober

Næsbjerg menighedsråd holder oﬀentligt menighedsrådsmøde
i konfirmandstuen kl. 16.30.

Torsdag 25. oktober

Konfirmanderne fra Næsbjerg sogn indleder deres forberedelse
i konfirmandstuen kl. 8.00.

Fredag 26. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00.
Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.

Fredag 26. oktober

Konfirmandarrangement i konfirmandstuen efter skoletid og 3 timer frem.

Søndag 28. oktober

BUSK-familiegudstjenester med Crux Band, Øse kirke kl. 14.00, hvor FDF
medvirker sammen med konfirmanderne. Fælles for sognene.
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Sognekalenderen
Fredag 2. november

Seniordag fælles for sognene i Næsbjerg kirke og konfirmandstuen
kl. 9.30-14.30.

Søndag 4. november

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

Tirsdag 6. november

Salmesangsprojekt for eleverne på Nordenskov skole kl. 9.00.

Fredag 9. november

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00.
Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.

Fredag 9. november

Salmesangsprojekt for eleverne på Næsbjerg skole i Næsbjerg kirke
kl. 11.00.

Fredag 16. november

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00.
Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.

Søndag 18. november

Barnevognsgudstjeneste fælles for sognene i Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Om aftenen kl. 19.00 salmesangsgudstjeneste fælles for sognene i
Øse kirke, efterfulgt af kirkekaﬀe.

Onsdag 21. november

Øse menighedsråd holder oﬀentligt menighedsrådsmøde
i Kirkehuset kl. 17.00.

Fredag 23. november

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Tirsdag 27. november

Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.

Onsdag 28. november

Næsbjerg menighedsråd holder oﬀentligt menighedsrådsmøde
i konfirmandstuen kl. 17.00.

Fredag 30. november

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

GLIMT & GENSYN

25-års jubilæum
Graver Niels Ove Andersens
jubilæum blev fejret 1. maj 2018.
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Øse Sogn 27. marts - 19. juni 2018
Dåb
14. april

Asger Wølke Clausen, søn af Tina Wølke
Clausen og Kim Wølke Clausen, Vrenderup.

17. juni

Albert Ludvig Larsen, søn af Lis Larsen
og Allan Larsen, Nordenskov.

Asger Wølke Clausen med
forældrene Tina og Kim

Vielse
12. maj

Jonna Petersen og
Jakob Benner Lundgaard, Aarhus.

Velsignelse
14. april

Albert Ludvig Larsen
med forældrene
Lis og Allan
samt storebror Noah

Pernille og Mads Hungeberg Thomsen,
Hodde.

Dødsfald og begravelser/bisættelser
27. marts
8. maj

10. juni

Hans Jacob Thomsen, Nordenskov.
Begravet den 7. april.
Henry Magnus Christensen, Nordenskov.
Begravet den 15. maj, Grimstrup kirke og
Grimstrup kirkegård.

Jonna Petersen og
Jakob Benner Lundgaard

Nora Alice Flugt, Nordenskov.
Bisat den 15. juni.

Konfirmander i Øse Kirke 5. maj (Foto: Studie9)
Pernille og Mads
Hungeberg Thomsen
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Næsbjerg Sogn 3. januar - 3. april 2018
Dåb
27. maj

Noah Ellevang Brændegaard Sørensen, søn af Sara og
Thomas Ellevang Brændegaard Sørensen, Næsbjerg.

Vielser
26. maj

Randi Rasmine Lillelund Kolding og Lars Kruse Pedersen, Næsbjerg.

16. juni

Kit Øksenholt Andersen og Janus Reisenhus, Næsbjerg.

Dødsfald og begravelser/bisættelser
6. april

Bjarne Søndergaard Madsen, Varde. Begravet den 11. april.

Noah Ellevang
Brændekilde Sørensen

Randi Rasmine
Lilllelund Kolding og
Lars Kruse Pedersen

Kit Øksenholt Andersen
og Janus Reisenhus

Konfirmander i Næsbjerg Kirke 12. maj (Foto: Studie9)
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Farvel til fødselsdagshilsner
og særskilt dåbsjubilæum
Den nye databeskyttelsesforordning gør, at jeg
fremover ikke kan anvende oplysninger fra Folkekirkens registre om, hvem der fylder rundt eller
»halvrundt«, som grundlag for udsendelse af fødselsdagshilsner. Så derfor er det desværre slut med
fødselsdagshilsnerne ved fødselsdage fra 80 år og
derover.
Desværre gør databeskyttelsesforordningen det og-

Gudstjenester
på Solhøj
Tirsdag den 25. sept. kl. 15.00
Tirsdag den 23. okt. kl. 15.00
Tirsdag den 27. nov. kl. 15.00
Efter gudstjenesten mødes vi til kaﬀebord.
Alle er meget velkomne.

så umuligt at bruge registrene til invitation til
dåbsjubilæum. Vi ved desværre, at hvis børnene
ikke får personlig invitation, men i stedet inviteres
via annonce i ugeavisen, vil sandsynligheden for, at
det må aflyses, være meget stor.
Derfor er jeg gået i tænkeboks for at overveje, hvordan vi på anden vi på anden vis fra kirkens side kan
lave et arrangement for de 5-årige.
ML

Bliv frivillig!
Hvis du har lyst til at være
frivillig ved Næsbjerg Kirke,
er du meget velkommen.
Henvendelse kan ske
til Ruth Hofmann,
Møllebakken 30,
tlf. 51 20 43 95.

Kirkerne på nettet

Kirkebil

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

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.

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
Gartnerhaven 7 · Nordenskov · 6800 Varde
Tlf. 40 40 78 13 · 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
Orlov
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
Orlov

Øvrigt
FDF
Kredsleder:
Martin Bennetsen · tlf. 51 23 19 89
Indre Mission
Formand:
Søren Arnbjerg · 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
30. september 2018
Layout og produktion
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Øse

26. aug.

13. s. e. trin.

14.00 Friluftsgudstjeneste
i Tambours Have - KA

02. sept.

14. s. e. trin.

10.00 KA

14.00 KA

09. sept.

15. s. e. trin.

09.30 A

11.00 A

16. sept.

16. s. e. trin.

Se Næsbjerg

10.00

23. sept.

17. s. e. trin.

11.00 A

09.30 A

30. sept.

18. s. e. trin.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker

07. okt.

19. s. e. trin.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker

14. okt.

20. s. e. trin.

09.30 A

11.00 A

21. okt.

21. s. e. trin.

11.00 A

09.30 A

28. okt.

22. s. e. trin.

14.00 KA

Se Øse

Fælles BUSKfamiliegudstjeneste

Se Næsbjerg

09.30

Morgensangsgudstjeneste
ved seniordag

02. nov.

Næsbjerg

Bemærkninger

Familiegudstjenester med
konfirmandindskrivning
Fælles høstgudstjeneste med
indsamling - derefter kirkekaﬀe

04. nov.

Allehelgen

09.30 KA

11.00 KA

11. nov.

24. s. e. trin.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker

18. nov.

25. s. e. trin.

19.00
Salmesangsgudstjeneste

11.00
Barnevognsgudstjeneste

Fælles barnevognsgudstjeneste
om formiddagen i Næsbjerg
kirke, fælles salmesangsgudstjeneste om aftenen i
Øse kirke, med kirkekaﬀe.

25. nov.

S. s. i kirkeåret Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker

A = Altergang · KA = Kontinuerlig altergang · CL = Charlotte Locht
Hvor ikke andet er nævnt, er gudstjenesterne ved Marianne Lesner

