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Jul i Polen
Justyna Næss Schmidt er født i Polen. Hun er dansk
gift med Claus Schmidt og bosiddende Byparken 19 i
Næsbjerg. Parret har to børn Victoria på 9 år og Filip på 6 år. Hun fortæller her om en typisk polsk jul.
I Polen, hvor 92,2% af befolkningen er katolikker,
fejres Jesus Kristi fødsel som en af de største begivenheder i den liturgiske kalender.
Forberedelser til juleaften
Hele december måned deltager børn i såkaldte advent-tjenester, der skal forberede ankomsten af det
lille Jesusbarn i verden. På selve juledagen venter
børn spændt på juleaften. I mine barndomsdage var
vi med til at slagte den karpe som bliver spist på dagen. (Det er rigtigt – »vores« karper svømmede i badekarret hele dagen, inden de blev serveret om aftenen!) Når juleaften endelig kommer, venter man
helt indtil den første stjerne lyser på himlen, og så
kan man sætte sig til bords. Men inden da enten læser man et stykke fra Det ny Testamente om Jesus
fra Betlehem eller beder bøn i fællesskab. Efterfølgende bryder man et stykke hvidt nadverbrød, hvilket er et tegn på fred og forsoning i familiekredsen.
12-retters menu
Efter disse ønsker er det tid til at spise de tolv retPolakker har også et juletræ i stuen, men der bliver
ikke danset om træet.

Ingen jul uden gaver!
ter, (symboliserende de 12 disciple), der er forberedt af værtinden. Under borddugen skal der
være hø, og der
skal altid dækkes
en ekstra kuvert
i tilfælde af en
uventet gæst.
Traditionen siger, at der ikke bør være en kødret på
julebordet. Der serveres typisk barszcz som er rødbedesuppe, pirogger med svampe og surkål (afhængig af regionen), karpe eller en anden slags
fisk, frugt, nødder og til dessert en birkeskage.
Tid til gaver
Efter en festlig juleaften er der tid til gaver. Polakker danser ikke rundt om juletræet. Vi synger bare
et par julesange, og bagefter hjælper det yngste familiemedlem med at aflevere gaver fra julemanden.
Man kan også være heldig at få dem udleveret direkte fra ham. Senere ved midnat arrangeres en
julegudstjeneste, hvor man sammen med de nærmeste fejrer Jesu ankomst. Skøn tid!
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Jul i Tyskland og Holland
Anke Lich og Wybe Pierma fra henholdsvis Tyskland
og Holland fortæller her om deres barndoms jul. De
bor på Biltoftvej 7 i Næsbjerg med deres lille datter
Melene på knapt et år.
Juletraditioner i Tyskland
I Tyskland er julen den absolut vigtigste fest om
året. Kendetegnende for Tyskland er de store julemarkeder som afholdes gennem hele december.

dansk tradition var der ingen speciel dessert. Man
havde i forvejen bagt mange forskellige slags kager
bl.a. Plaetzchen.
Ellers gik juledagene med familiesammenkomster,
hvor hyggen var i centrum.

Hollandske juletraditioner
For Wybes vedkommende var der ikke så mange
traditioner tilknyttet julen.
Julen begynder dog for alvor d. 6. december, hvor Dog smiler han, da Anke fortæller om hendes NiSct. Nikolaus komkolaus, som kom d.
mer med gaver til
6. december. Hans
børnene. Man har
julemand var Sinta
om natten op til
Klaus, og han kom
denne dato sat sine
d. 5. december. Det
nypudsede sko uden
blev fortalt, at han
for døren, og har
kom sejlende fra
man været artig får
Spanien med sorte
man noget lækkert i
medhjælpere, som
skoen. I modsat fald
blev kaldt Swarte
ligger der et stykke
Piet. Han kom rikoks!
dende på en hest og
havde gaver med i
Julen fejres d. 24.
en sæk. Børnene
december med juleskulle så give hesten
træ og gaver. I Tysken gulerod. Vi snakland er d. 24. dog en
kede om, at han så
arbejdsdag, så Anke
nok tog videre til
havde som blomMed en baggrund i henholdsvis Tyskland og Holland
Tyskland. Derfor de
sterdekoratør en me
kan Wybe og Anke lære datteren forskellige traditioner.
forskudte datoer.
get travl dag. De dansede ikke om juletræet, men fik gaver. Familien var
i kirke om eftermiddagen eller tidligt om aftenen,
hvor de blandt andet så Krybbespil. Derefter fik
man en let middag; som oftest var det kartoffelsalat og pølser.

Julen startede først d. 25. december, og ofte var
man i kirke om aftenen. Der var ikke nogen madtraditioner men Wybe husker, at de ofte fik Raclette.

Første juledag var det derimod tradition for at få
den egentlige julemiddag, som bestod af and, rødkål og en speciel forarbejdet kartoffelret: halvdelen
af portionen var kogt, den anden rå. Så blev de to
dele blandet og formet til boller, som blev dyppet i
kogende vand før serveringen. I modsætning til

Traditionen tro fejredes også her julen med familiebesøg og hygge i juledagene.

Man bagte også en slags pebernødder, som blev
formet som det første bogstav i børnenes navne.

Tak til Wybe og Anke for en hyggelig eftermiddag
med traditionel tysk kage til kaffen.
Gurli Ladefoged
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Skibet er ladet med …
Salmesangsprojektet under RAMS 2018 – Menighedsrådenes skoletjeneste i Ribe Stift
Næsbjerg skoles 3. og 4. klasser øver sig i Næsbjerg Kirke d. 6. november kl. 11.00 og deltager i
Ribe Domkirke onsdag d. 7. november kl. 10.30.
Nordenskov skoles 3., 4. og 5. klasser øver sig i
Øse Kirke d. 6. november kl. 9.00 og deltager i
Ribe Domkirke d. 14. november kl. 10.30.
Dette års »møde med den danske salme« tager udgangspunkt i skibe.
»Skibet« er et udbredt og ofte anvendt symbol i
mange religioner. I kristendommen er skibet et
symbol for kirken og menigheden. Livets gang på
jorden kan fremstilles som en rejse eller en sejlads
på et ofte stormfuldt hav.
Det er ikke længe siden, at fiskerne på den jyske
vestkyst trak de små både op på stranden. Dengang
var havet den vigtigste handelsvej, og det var forbundet med stor fare, når man sejlede op langs Jernkysten. Druknedøden var altid nærværende. Det
samme var troen på Gud. Man satte sin lid til, at Gud
fik én sikkert i havn eller tog én med til Paradis.

»Skibet« danner således den røde tråd gennem hele
dette tværfaglige materiale, fra ordsprog til skibets
historie og fra forlis til redning.
Årets salmer 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

3 adventssøndage

Kom og vær med til kirkens arrangementer!
1. søndag i advent
den 2. december
Krybbespil i Øse kirke
– i samarbejde med 3.
klasse fra Nordenskov
skole, kl. 9.30.
Krybbespil nr. 1 i Næsbjerg kirke – i samarbejde med 3.a fra Næsbjerg skole, kl. 11.00.
Gudstjenesten er en
del af arrangementet
»Jul i Næsbjerg«.

2. søndag i advent
den 9. december
Krybbespil nr. 2 i Næsbjerg kirke – i samarbejde med 3.b fra Næsbjerg skole, kl. 11.00.
Da der i år er to 3. klasser, får vi mulighed for
at se krybbespil i Næsbjerg både 1. og 2. søndag i advent!
Gudstjenesten er fælles
for sognene.

3. søndag i advent den 16. december
»De Ni Læsninger« i Øse kirke kl. 19.30 – 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. Gudstjenesten er fælles for sognene.
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Juleafslutninger
for børn
– og enhver voksen, der har lyst til at være
med! Følg dit barn, dit barnebarn, dit nabobarn…
Tirsdag den 4. december er der hyggelige
gudstjenester i Øse kirke for dagplejebørn kl.
9.00 og for børnehavebørn kl. 10.30.
Tirsdag den 11. december er der hyggelige
gudstjenester i Næsbjerg kirke for dagplejebørn kl. 9.00 og for børnehavebørn kl. 10.30.
Torsdag den 13. 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.
Torsdag den 20. december er det tid for
folkeskolernes 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.
Fredag den 21. december holdes gudstjeneste kl. 16.30 i Øse kirke for elever, forældre
og lærere fra Øse Efterskole.
Alle, uanset alder, er velkomne
til de 9 juleafslutninger!

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.
I Næsbjerg kirke tages nyt
altersølv i brug denne dag.

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.

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 Øse
kirke kl. 14.00 og i Næsbjerg 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.
Vi har biskoppens tilladelse til at holde gudstjeneste nytårsaftensdag i stedet for nytårsdag.
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Når bedstemor er bims
Sogneaften torsdag den 10. januar kl. 19.00
i Konfirmandstuen i Næsbjerg med
Sujatha-Gellert
Dansk-indiske Sujatha Gellert fortæller om sin opvækst splittet mellem leverpostejmadder og hindutempel i Brande. Det er et foredrag om æresdrab, kultursammenstød og om at finde sig selv,
når alting virker forkert.
Hun har skrevet romanen Rathi, der handler om
dansk-indiske Rathi, som vokser op hos sin bedstemor som forældreløs outsider. Bedstemoren insisterer på en traditionel indisk livsstil, men Ratri
føler sig splittet mellem templerne i Brande og Herning og leverpostejsmaden på skolen i Søndervig.
Først da sandheden om hendes mors død kommer
frem, begynder hun at forstå, hvem hun selv er, og

Sujatha Gellert
hvad det er for en stemme, hendes bedstemor hører.
»Når bedstemor er bims« er et gribende foredrag
om psykoser, kultursammenstød og æresdrab, og
om en ung pige, der bliver til kvinde midt i det
hele.

Babysalmesang
Omkring 1. februar udsendes indbydelse til forårets babysalmesang til de familier, der har fået
barn i perioden 1. juli - 31. december 2018, og som
har fået barnet døbt eller tilmeldt til dåb.

Det er også muligt at være med, selv om barnet
først er kommet til verden efter nytår, eller hvis
barnet ikke skal døbes, hvis man henvender sig til
sognepræsten på tlf. 40 40 78 13.
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Orienteringsmøder om
konfirmation 2019
Konfirmandfamilierne, både forældre og konfirmander, indbydes til orienteringsmøder om forårets konfirmationer.
Orienteringsmøderne holdes i konfirmandstuen.
For konfirmandfamilierne fra Øse sogn er det tirsdag den
29. januar, og for konfirmandfamilierne fra Næsbjerg sogn
er det onsdag den 30. januar, begge aftener kl. 19.00-20.30.
Det er vigtigt, at alle familier er repræsenterede.
Konfirmanderne har mødepligt.

Toner af Guld
- Matador i ord og toner
Sogneaften torsdag den 7. februar kl. 19.00
i Konfirmandstuen i Næsbjerg med
Helle og Dynes Skovkjær

Hvad får man, når man blander forkærligheden
for Matador med passionen for musik og interessen for historie? Man får følgende cocktail: »Matador i ord og toner – et koncertforedrag«.
Musikken, der indgår i Matador, er et relativt uudforsket område, som Toner af Guld med stor entusiasme har kastet sig over. Tidens toner med Marguerite Viby, Leo Mathiesen, Lulu Ziegler og Ib
Schønberg understreger stemninger af glæde, vemod, munterhed og drama. Det samme gør Rødes
bryllups-optræden, de tyske soldaters traurige
lieder samt indslag på Postgaarden af finkulturel
karakter.
Toner af Guld guider publikum på en musikalsk
tidsrejse fra 1929-1947, hvor genrerne er bredt
repræsenteret med alt fra operette til revyviser og
jazz. Numrene bindes sammen af små fortællinger
om tv-succesen, musikken og perioden, og de in-

tegrerede fællessange afrundes på festlig vis af
Konsulinde Holms sølvbryllupspoesi på »Sølvstænk i det gyldne hår«.
Den midtjyske duo, Toner af Guld, består af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær – en klassisk sopran og en klaverspillende bedemand. Parret har
gennem ni år optrådt sammen ved talrige kirkeog sognekoncerter og private og offentlige arrangementer med et bredt repertoire bestående af
operette, musical, wienermusik, viser og evergreens samt den danske salme- og sangskat. De
har begge en fortid som skuespillere på sommerspillet Busbjerg, hvor de traf hinanden i 2008.

Helle og Dynes Skovkjær
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Sognekalenderen
Det skal understreges, at alle, uanset alder og relation, er velkomne til de mange
arrangementer og gudstjenester, der er i adventstiden.
Søndag 2. december

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.a fra Næsbjerg skole.

Tirsdag 4. december

Julegudstjeneste i Øse kirke for dagplejebørn kl. 9.00
og for børnehavebørn kl. 10.30.

Fredag 7. december

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Lørdag 8. december

Dåbsjubilæum for årgang 2013 i Øse kirke kl. 9.30
og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.

Søndag 9. december

Anden søndag i advent. Familiegudstjeneste med krybbespil i Næsbjerg
kirke kl. 9.30 ved 3.b fra Næsbjerg skole, fælles for sognene.

Tirsdag 11. december

Julegudstjeneste i Næsbjerg kirke for dagplejebørn kl. 9.00 og for
børnehavebørn kl. 10.30.

Torsdag 13. december

Familiegudstjeneste i Øse kirke kl. 17.00, fælles for sognene.
Børn fra FDF medvirker. Sammenkomst i »brændeskuret« ved Kirkehuset
efter gudstjenesten.

Fredag 14. december

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Søndag 16. december

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.

Torsdag 20. december

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.

Fredag 21. december

Juleafslutning kl. 16.30 for eleverne på Øse Efterskole sammen med deres
forældre og lærere.

Lørdag 23. december

Lillejuleaften med eftermiddagsgudstjenester og juleprædiken,
Øse kirke kl. 14.00 og Næsbjerg kirke kl. 15.30.
Ibrugtagning af altersølv i Næsbjerg kirke.

Søndag 24. december

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 31. december

Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste i Øse kirke kl. 14.00 og
i Næsbjerg kirke kl. 15.30 med efterfølgende traktement.

Torsdag 10. januar

Sogneaften i konfirmandstuen kl. 19.00, se omtale andetsteds i bladet.

Fredag 11. januar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Fredag 18. januar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Onsdag 23. januar

Menighedsrådenes fællesmøde i konfirmandstuen kl. 18.30.

Fredag 25. januar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.
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Sognekalenderen
Tirsdag 29. januar

Informationsmøde for konfirmandfamilier fra Øse sogn i konfirmandstuen
kl. 19.00-20.30.

Onsdag 30. januar

Informationsmøde for konfirmandfamilier fra Næsbjerg sogn
i konfirmandstuen kl. 19.00-20.30.

Fredag 1. februar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Torsdag 7. februar

Sogneaften i konfirmandstuen kl. 19.00, se omtale andetsteds i bladet.

Fredag 8. februar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Fredag 22. februar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Flotte gaver skænket
til Næsbjerg Kirke
»Næsbjerg kirke« har fået foræret en utrolig flot
og unik gave. Som repræsentant for kirken i Næsbjerg er det menighedsrådet, der har fået overdraget gaven, som består af 50 stk. særkalke/alterbægere samt en smuk, enkel sølvdisk til alterbrødet. Som menighedsråd er vi glade og taknemmelige for gaven, som vil blive taget i brug ved Gudstjenesten med altergang søndag d. 23. dec. kl.
15.30. Vi håber gaverne vil komme til at pryde
Næsbjerg kirke i mange år fremover.
På rådets vegne, rigtig mange TAK. Jonna Bjerg
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GLIMT & GENSYN

Under
åben himmel
Friluftsgudstjeneste
i Tambours Have
den 26. august
2018

Høsten
i hus
Høstgudstjeneste i Næsbjerg
kirke søndag
den 16. august

NAVNENYT
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Næsbjerg Sogn 20. juni - 25. sept. 2018
Dåb
7. juli 	Laurits Rask Møgelvang, søn af Maria Rask Poulsen og Esben Møgelvang,
Næsbjerg.
19. august	Luna Uhre Madsen, datter af Rikke Uhre Larsen og Bo Madsen, Varde.
19. august	Sofie Veldt Rønberg, datter af Louise Kryger Rønberg og Jimi Veldt Kristensen,
Næsbjerg.
16. september	Erica Bruun Hygum Tagmos, datter af Louise Bruun Hygum Nielsen
og Kim Østergård Tagmos, Næsbjerg.
Vielse
25. august	Louise Juhl Hansen og
Bo Mikkelsen Jensen, Skonager.
Dødsfald og begravelse/bisættelse
20. juli 	Alexandra Bonde Henriksen, Næsbjerg.
Begravet den 4. august.
25. juli	Henning Søndergård Madsen, Næsbjerg.
Bisat den 4. august.

Luna Uhre Madsen med
forældrene Rikke Uhre
Larsen og Bo Madsen

Sofie Veldt Rønberg
med forældrene Louise
Kryger Rønberg og Jimi
Veldt Kristensen

Laurits Rask Møgelvang
med forældrene
Maria Rask Poulsen og
Esben Møgelvang

Erica Bruun Hygum
Tagmos med forældrene
Louise Hygum Nielsen og
Kim Østergård Tagmos

og Næsbjerg
Navnenyt fra Øse
signede
liste over døbte, viede, vel

Louise Juhl Hansen og
Bo Mikkelsen Jensen

vi en
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flere dåb, vielser m.m., en
forhåbentlig glemt.
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Øse Sogn 20. juni - 25. sept. 2018
Dåb
29. juli

 gnes Lund Conradsen, datter af
A
Dorte Lund Conradsen og Magnus Conradsen,
Shenzhen, Kina.

29. juli 	Leonora Høgsvig Lorenzen, datter af Anne
Kathrine Høgsvig og Mogens Kæmsgaard
Lorenzen, Nordenskov.
29. juli 	Dagmar Høgsvig Lorenzen, datter af Anne
	Kathrine Høgsvig og Mogens Kæmsgaard Lorenzen, Nordenskov.
18. august 	Karl Schwartz, søn af Mette Schwartz og Daniel
Henning Schwartz, Nordenskov.
9. september	Theodor Beier, søn af Amanda Kirstine Thorup og
Søren Sydel Beier, Bolhede.

Kamma Esbjerg Kajhøj
med forældrene Carina
Esbjerg Kajhøj og Jonas
Lascinius Kajhøj samt
fadderne Michelle
Bodholdt, Mette Esbjerg
og Camilla Bodholdt, der
som faster og fadder også
fik lov til at bære barnet.

9. september 	Elin Ginnerup Poulsen, datter af Sophie Ginnerup Jørgensen og Troels Poulsen,
Vesterbæk.
22. september 	William Egon Mølgaard Wollesen, søn af Nanna Mølgaard Wollesen og
Martin Wollesen, Nordenskov.
23. september 	Kamma Esbjerg Kajhøj, datter af Carina Esbjerg Kajhøj og
Jonas Lascinius Kajhøj, Biltoft.
Vielse
23. juni 	Ann Marie Thorsager og Michael Halgård Jensen, Nordenskov.
30. juni 	Dorthe Lodahl Larsen og Per Østergaard Mathiasen, Havbjerg.
18. august 	Mette Schwartz og Daniel Henning Jørgensen, Nordenskov.
18. august 	Diana Rejsenshus Tastesen og Martin Færgemann, Varde.
25. august 	Karin Kjær Jensen og Tonny Andersen, Nordenskov.
25. august 	Anna Høyen Egholm og Christian Muff Hansen, Nordenskov.
22. september 	Nanna Deleuran Mølgaard og Martin Wollesen, Nordenskov.
Velsignelse
1. september 	Ditte Clausen og Rasmus Thorn, Nordenskov.
15. september 	Amanda Brinch Kruse og Rasmus Haun Hansen, Nordenskov.
Dødsfald og begravelse/bisættelse
17. juli 	Benny Mogensen, Nordenskov. Bisat den 24. juli.
5. september 	Karen Marie Andreasen, Nordenskov. Begravet den 11. september.

NAVNENYT
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Agnes Lund Conradsen
med forældrene Dorte
Lund Conradsen og
Magnus Conradsen

Dagmar og Leonora
Høgsvig Lorenzen

Karl Schwartz med forældrene Mette Schwartz og
Daniel Henning Jørgensen,
som samtidig blev viet

Theodor Beier
med forældrene Amanda
Kirstine Thorup og
Søren Sydel Beier

Elin Ginnerup Poulsen
med forældrene
Sophie Jørgensen og
Troels Poulsen

Dorthe Lodahl og Per
Østergaard Mathiasen

Diana Rejsenhus Tastesen
og Martin Færgemann

Karin Kjær Jensen og
Tonny Andersen

Anna Høyen Egholm og
Christian Muff Hansen

Nanna Deleuran Mølgaard
og Martin Wollesen,
med Waldemar (forlover)
og lillebror William Egon
Mølgaard Wollesen,
der samtidig blev døbt

Ditte Clausen og
Rasmus Thorn

Amanda Brinch Kruse og
Rasmus Haun Hansen

DIVERSE

14

Dåbsjubilæum for årgang 2013
I sidste nummer af kirkebladet kunne man læse, at
det stod hen i det uvisse, hvad der skulle ske i forhold til kirkens tilbud til de 5-årige, da det på det
tidspunkt forlød, at vi ikke kunne trække oplysningerne fra Kirkenettet til indbydelser til dåbsjubilæum. Det har vist sig, at det må vi godt! Derfor
holder vi alligevel dåbsjubilæum i år.
Dåbsjubilæet er en dejlig gudstjeneste! I år fejrer vi
årgang 2013, som her i 2018 er fyldt eller snart fylder 5 år.

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
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

Traditionen tro skal vi opleve Noahs Ark, også selv
om vi i år af ovennævnte grund har rykket dåbsjubilæet helt hen til december måned.
Dåbsjubilæet holdes
lørdag den 8. december i Øse kirke kl. 9.30
og i Næsbjerg kirke kl. 11.00.
Der sendes skriftlig indbydelse til børnene og deres
forældre i løbet af november måned. Den sendes til
alle døbte børn årgang 2013 med bopæl i Øse eller
Næsbjerg sogne.

Gudstjenester
på Solhøj
Mandag den 24. dec. kl. 10.15
Tirsdag den 29. jan. kl. 15.00
Tirsdag den 26. feb. kl. 15.00
Pianist og kirkesanger medvirker. Juleknas
efter gudstj. juleaftensdag. Efter gudstj. i januar og februar mødes vi til kaffebord, som
koster 10 kr. Alle er meget velkomne.

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.

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:
Jesper Beck Jensen · tlf. 31 16 88 61
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
2. januar 2019
Layout og produktion
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
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Dato

Kirkeåret

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

02. dec.
04. dec.

1. s. i advent

09.30 KA
09.00 *
10.30 **
09.30
Se Næsbjerg
Ingen

11.00 KA
Ingen

Familiegudstj. med krybbespil
* Julegudstj. for dagpleje
** Julegudstj. for børnehave
Dåbsjubilæum
Fælles for sognene. Krybbespil.
* Julegudstj. for dagpleje
** Julegudstj. for børnehave
Fælles familiegudstj. FDF medvirker. Sammenkomst i »bræn
deskuret« ved Kirkehuset.
»De Ni Læsninger«. Øse Sangkor medvirker. Kirkekaffe.
Juleafslutningsgudstjenester
for skoleelever
Juleafslutn. for Øse Efterskole
Ibrugtagning af altersølv
i Næsbjerg kirke.
Indsamling til Kirkens Korshær
Indsamling til Kirkens Korshær
Fælles gudstjeneste
Der henvises til Grimstrup 10.30
Indsamling til Bibelselskabet.
Champagne og kransekage.

08. dec.
09. dec.
11. dec.

17.00 KA

11.00
11.00 KA
09.00 *
10.30 **
Se Øse

19.30

Se Øse

20. dec.

12.00 NO

21. dec.
23. dec.

16.30 ØE
14.00 A

09.30 NÆ
10.30 NÆ
Ingen
15.30 A

15.30
11.00 A
Se Næsbjerg
Ingen
14.00 KA

14.00
09.30 A
10.00 A
Ingen
15.30 KA

2. s. i advent

13. dec.
16. dec.

3. s. i advent

Lillejuleaften

24. dec.
25. dec.
26. dec.
30. dec.
31. dec.

Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaftensdag

01. jan.
06. jan.
13. jan.
20. jan.
27. jan.

Nytårsdag
Ingen
Helligtrekonger 09.30 A
Ingen
Ingen
3. s. e. H3K
11.00 A

03. feb.
10. feb.
17. feb.
24. feb.

4. s. e. H3K
09.30 A
11.00 A
Sidste s. e. H3K 11.00 A
09.30 A
Septuagesima 09.30 A
11.00 A
Ingen
Ingen
Der henvises til nabokirker
A = Altergang · KA = Kontinuerlig altergang · NO = Nordenskov skole
NÆ = Næsbjerg skole · ØE = Øse Efterskole

Ingen
11.00 A
Ingen
Ingen
09.30 A

Se gudstjenester 31. dec.
Der henvises til nabokirker
Der henvises til nabokirker

Hvor ikke andet er nævnt, er gudstjenesterne ved Marianne Lesner

GUDSTJENESTER

