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En pinsesalme
Naturen holder pinsefest
i blomstervirket smykke,
og lunden, som den kan det bedst,
fortæller om sin lykke.
Nu vårens vind
har ringet ind
dens fest i skovens kroner.
Guds åndes magt
har livet vakt;
ham priser tusind toner.

I trange svøb var bladet svøbt,
til døden overgivet;
med skyens vandbad blev det døbt,
da sprang det ud til livet.
Til kraft og håb
jeg fik min dåb;
Guds Ånd! du var til stede.
O, lad min tro
med løvet gro,
bevar dens sommerglæde!

Og hjertet holder pinsefest
med vang og mark og skove.
Den Helligånd, vor himmelgæst,
vi hilse nu og love.
Nu vift og vaj,
du grønne maj!
Min palmegren jeg svinger;
til kirkeby
med sang i sky
hans indtog højtid bringer.

Jeg ser, den grønne ager står
opstanden fra de døde;
jeg ved, min frelser år for år
vil også mig genføde.
Det gamle frø
dog måtte dø,
før marken fik sin grøde;
thi hjælp mig, du
Guds Ånd, min hu
til verdens lyst at døde!

Til Herrens pris hans fuglehær
udflagrer med sin trille.
Når Ånden med Guds kraft er nær,
kan jeg da tie stille?
Om Jesus Krist,
der lever hist,
mig lægges ord på tunge;
om livets vår,
jeg godt forstår,
de fugleflokke sjunge.

Af håbets grønne maj jeg vil
min pinseløvsal bygge
mod skylregn og mod dagens ild,
med hvile og med skygge.
Om kærlighed
bag gravens bred
med ren og evig lue,
om glæden hist
hos Jesus Krist
mig synger skovens due.

C.J. Boye 1834
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Konfirmandindskrivning
Konfirmationsforberedelsen 2019-20
er i skrivende stund endnu ikke endeligt fastlagt. Den vil i forhold
til kalenderen blive tilrettelagt
af præst og skole i fællesskab
ud fra den ramme, som skoleforvaltningen i Varde kommune og Varde provsti er enedes om.
Det ligger allerede nu fast, at
der bliver indskrivning til konfirmation efter gudstjenesterne søn-

dag den 1. september, i Øse Kirke kl.
10.00 og i Næsbjerg Kirke kl. 14.00.
Konfirmationsdatoer 2020 er også
fastlagt:
Øse Kirke: Lørdag den 2. maj
Næsbjerg Kirke:
Lørdag den 9. maj
Yderligere information til konfirmandfamilierne kommer senere,
når alt er forhandlet på plads med
skolen.
ML

Friluftsgudstjeneste
i Tambours Have
Den årlige friluftsgudstjeneste i Tambours Have
holdes i år søndag den 25. august kl. 14.00.

kirker danner kirkekor. Der er gratis adgang til
haven fra kl. 13.00-15.00.

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, og kirkesangerne fra de forskellige

Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe
kaffe og andre forfriskninger, og man kan besøge
og beundre den smukke have.
Alle er velkomne!
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Årets menighedsmøde
i Næsbjerg om
udviklingsplaner
Søndag den 11. august, efter gudstjenesten
kl. 11.00, vil Næsbjerg Menighedsråd orientere
om:

• Det daglige arbejde
• Regnskaber og budgetter
• Og især om det der fylder meget i disse år:
Udviklingsplaner

I den senere tid har menighedsrådet samarbejdet med landskabsarkitekt Karen Marie Fisker
Langkær i Århus om udviklingsplanen for Næsbjerg kirkegård og omliggende arealer, ejet af
kirken.
Planen blev i november 2018 godkendt i Varde
Provsti.
Inden for diget er det en langsigtet plan, der tager hensyn til gravstedet og fredninger. Som
det kan ses andet sted i bladet er graveren begyndt at lave ændringer, der tager hensyn til
den langsigtede målsætning.
Uden for diget er vi ikke begrænset af fredninger. Til gengæld er vi afhængige af økonomi og

andre myndigheders godkendelse af f.eks. tilkørselsforhold. Landskabsarkitekten er i gang
med at skitsere, vurdere økonomi og søge myndighedsgodkendelse på ændringerne.
Vi arbejder med 4 områder:
1. Det grønne område nord for kirkegården,
hvor der skal være ny depotplads og kreativt
område
2. Flisegang på kirkegårdens hovedstier
3. Parkeringsområde langs Hovedgaden
(»Brugsens parkeringsplads«)
4. Parkeringspladsen mod Agervigvej
Vi forventer på mødet at kunne fremlægge konkrete forslag til drøftelse med byens borgere.
Se også udviklingsplanen på Næsbjerg Kirkes
hjemmeside: www.naesbjergkirke.dk
Da vi starter med at spise frokost sammen, vil
vi gerne have en tilmelding (se borgerforeningens månedsomdeling).
Hilsen Næsbjerg Menighedsråd
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Udviklingsplan 2040
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Nyt fra Næsbjerg kirkegård
Vi har nu taget hul på det store arbejde med at realisere udviklingsplanen på Næsbjerg kirkegård. I området op til indgangen af kirken har Niels Ove sløjfet
et tomt gravsted og fjernet hækkene. Det har givet
en ny plads til bænken og lampen, og samtidig har
det gjort området mere åbent.

Langs diget øst for kirken, op mod Hovedgaden, har
Niels Ove sløjfet alle de tomme gravsteder, fjernet
hække og beplantning. I det her område skal der være en sti, der snor sig, og der skal plantes bunddække
og paradisæbletræer i små grupper.
De store birketræer mod nord er blevet fældet for at
give plads til en kommende vej og for at give et bedre
udsyn til det grønne område.
Der er også blevet fældet træer på kirkediget og de
tilbageblivende træer er blevet opstammet, både for
at skåne diget, bevare træerne og for at give mere lys
ind på østsiden af kirkegården.

Vi har haft besøg af en stenhugger. Stenhuggeren
har, ud af de mange gravsten, der stod i Lapidarium,
udvalgt 12 tidstypiske sten. Gravstenene vil få deres
plads i de nyanlagte bede nord for kapellet, ligesom
de gamle jernkors vil blive placeret her.

Sideløbende med at Niels Ove har haft travlt med
alle disse tiltag, har vi i menighedsrådet arbejdet videre på de store projekter. Det er et meget spændende arbejde og vi glæder os til at fortælle om det hele
her i kirkebladet efterhånden som planerne skrider
frem.
Gitte Iversen
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Jeg hedder Hanne Thomsen. Jeg bor
fem km nord for Varde, hvor vi har
en minkfarm. Jeg trængte til luftforandring, og da jeg er udemenneske
og kan lide at rode i jorden og få det
til at se pænt ud omkring mig, var
jobbet her lige noget for mig.

Velkommen og farvel
på Næsbjerg kirkegård
Ulla Christensen har været en trofast og værdsat gravermedhjælper på kirkegården i 15 år. Ulla har nu
valgt at gå på pension; derfor har vi søgt og fået en ny
medhjælper, Hanne Thomsen fra Mejls.
Velkommen til Hanne. Vi glæder os til at lære dig at
kende og møde dig på kirkegården, konfirmandstuen
og efterhånden også i kirken. Det er jo et meget varieret job, du er begyndt på, men vi er sikre på, at du vil
gå frisk til det hele.

Gravermedhjælper
i Øse
Fra 1. april har vi ansat Mona Aanum Nygaard
som gravermedhjælper ved Øse Kirke. Du vil møde Mona på kirkegården og med tiden også i kirken ved kirkelige handlinger.

Der skal lyde stor tak til dig Ulla, for din fleksibilitet i
alle årene. Du var altid klar til at møde op både til
aftalt tid, og sommetider med kort varsel. Det har
været en stor glæde for menighedsrådet at se Niels
Oves og dit fantastiske samarbejde.
Du ønskes alt det bedste i tiden, som kommer.
Menighedsrådet
ved kontaktperson Ruth Hofmann

Mona Nygaard
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Sognekalenderen
Fredag 7. juni

Kirkens fødselsdag for skolebørn, Næsbjerg Kirke kl. 9.00,
Øse Kirke kl. 10.30. Alle er velkomne til at deltage.

Tirsdag 18. juni

Menighedsrådsmøde i Øse, Kirkehuset kl. 16.30.

Torsdag 20. juni

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 17.00.

Tirsdag 25. juni

Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.

Søndag 11. august

Menighedsmøde efter gudstjenesten kl. 11.00 i Næsbjerg,
tilmelding til frokost i konfirmandstuen.

Tirsdag 20. august

Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00.

Onsdag 21. august

Menighedsrådsmøde i Øse, Kirkehuset kl. 16.30.
Derefter menighedsrådenes fællesmøde.

Søndag 25. august

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have kl. 14.00.

Tirsdag 27. august

Menighedsrådsmøde i Næsbjerg, konfirmandstuen kl. 17.00.

Søndag 1. september

Gudstjenester med efterfølgende indskrivning til konfirmation,
Øse Kirke kl. 10.00, Næsbjerg Kirke kl. 14.00.

GLIMT & GENSYN

Matador i ord og toner
En fortryllende sogneaften med
Helle og Dynes Skovkjær

NAVNENYT

Næsbjerg Sogn 19. dec. 2018 - 19. marts 2019
Dåb
27. januar 	Lærke Blunel Dammark, datter af Karin Brydsø Dammark
og Jonas Blunel, Hurup Thy.
10. marts 	Alberte Kathrine Søvig Hansen, datter af Sarah Boiskov Hansen
og Morten Søvig, Skonager.
Dødsfald og begravelse/bisættelse
26. februar

Maren Karstoft Ellegaard, Årre. Begravet den 2. marts.

Øse Sogn 19. dec. 2018 - 19. marts 2019
Vielse
26. januar

Veronika Christina Viuf Bukdahl og Anox Rasksen, Øse.

Velsignelse
22. februar

Annelise Grand Møllegaard Jensen og Finn Møllegaard Jensen, Haltrup.

Dødsfald og begravelse/bisættelse
19. januar
4. februar

Jørn Matthiesen, Nordenskov. Begravet den 25. januar.
Svend Leegaard, Næsbjerg. Bisat den 15. februar.

Veronika Christina Viuf Bukdahl og
Anox Rasksen med børnene
Alba, Matti, Ava og Milche.

Annelise Grand
Møllegaard Jensen og
Finn Møllegaard Jensen.
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Til langtidsplanlægningen!
1. september:	Konfirmandindskrivning efter gudstjenesterne
i Øse Kirke kl. 10.00 og i Næsbjerg Kirke kl. 14.00.

Sæt allere
de nu
X i kalend
eren
15. september:	Fælles høstgudstjeneste for sognene i Øse Kirke kl. 10.00,
med efterfølgende kirkekaffe.
1. november: Seniordag i Næsbjerg Kirke og konfirmandstuen kl. 9.30-15.00.
3. november: Alle helgen.
17. november: Dåbsjubilæum i Næsbjerg Kirke kl. 9.30 og i Øse Kirke kl. 11.00.

Bliv frivillig!
Hvis du har lyst til at være
frivillig ved Næsbjerg Kirke,
er du meget velkommen.

Gudstjenester
på Solhøj

Henvendelse kan ske
til Ruth Hofmann,
Møllebakken 30,
tlf. 51 20 43 95.

Tirsdag den 25. juni kl. 15.00
Tirsdag den 20. august kl. 15.00
Pianist og kirkesanger medvirker.
Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord.
Alle er meget velkomne.

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:
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
1. juni 2019
Layout og produktion
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

02. juni

6. s. e. påske

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirkerne

07. juni

Fredag

10.30

09.00

»Kirkens fødselsdag« - pinsegudstjenester for skolebørn

08. juni

Lørdag

11.00

Ingen

Dåbsgudstjeneste
med pinsetema

09. juni

Pinsedag

09.30 A

11.00 A

10. juni

2. pinsedag

10.30 i V. Starup Kirke:
Fællesgudstjeneste for sognene i Helle-området

16. juni

Trinitatis

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirkerne

23. juni

1. s. e. trin.

Ingen

11.00 A

Fælles for sognene

30. juni

2. s. e. trin.

11.00 A

Ingen

Fælles for sognene

07. juli

3. s. e. trin.

Ingen

11.00 A

Fælles for sognene

14. juli

4. s. e. trin.

11.00 A

Ingen

Fælles for sognene

21. juli

5. s. e. trin.

Ingen

09.00 CL

Fælles for sognene

28. juli

6. s. e. trin.

09.00 CL

Ingen

Fælles for sognene

04. aug.

7. s. e. trin.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirkerne

11. aug.

8. s. e. trin.

09.30 A

11.00 A

Menighedsmøde i Næsbjerg
efter gudstjenesten
med kirkefrokost

18. aug.

9. s. e. trin.

11.00 A

09.30 A

25. aug.

10. s. e. trin.

14.00 Friluftsgudstjeneste i Tambours Have KA

01. sept.

11. s. e. trin.

10.00 KA

14.00 KA

Konfirmandindskrivningsgudstjenester

Hvor ikke andet er nævnt, er gudstjenesterne ved Marianne Lesner
CL = Charlotte Locht · A = Altergang · KA = Kontinuerlig altergang
Gudstjenester
på Solhøj:
Se side 14

