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AKTUELT / DET SKER

Konfirmationsforberedelse 2018/19
Det var en god oplevelse at være igennem konfirmandforberedelsen. Vi lavede øvelser, og nogle fredage skulle vi til konfirmandforberedelse efter
skole i tre timer. En af gangene kom der en, der hed
Anders. Han snakkede om livet og alt muligt sjovt.
Graveren fortalte os også lidt om kirkens historie,
og hvad hans job er, når der er nogen, der er død og
skal begraves, hvad han skal grave og hvor lang graven skal være.
Den allersidste gang vi skulle i kirke efter skole
kom bedemanden. Hun fortalte, hvad hendes arbejde består i, for eksempel når der var nogle der
ringede og fortalte, at en de kendte, var død. Hendes job er at fortælle om, hvad der skal ske, når
han/hun lægges i kisten, hvordan kisten kan dekoreres, og at man både kan vælge at blive begravet i
en kiste, men også at man kan blive brændt.
Og så lærte vi om, hvad der skal ske, når konfirmationsdagen endelig kom. Vi snakkede også om Jesu Kristus og alle andre vigtige personer i den kristne skabelse, og også om hvordan Kristendommen
blev spredt verden rundt.

Bedemanden kom på besøg
Vi lærte også om Jesu død, og hvordan det var op til
dagene, hvor han døde, og også om hvordan alle ferierne blev skabt f.eks. alle helligdage og juleaften
blev skabt, fordi det var den dag, Jesus blev født.
Så til alle jer, der snart skal konfirmeres næste år,
så skal I glæde jer til konfirmandforberedelsen.
Magnus Bjerg Lambertsen

Derfor blev jeg konfirmeret
Jeg valgte at blive konfirmeret, fordi at jeg havde hørt, at man havde en helt fantastisk dag.
Inden vi blev konfirmeret skulle vi gå til konfirmations- forberedelse en gang om ugen i Næsbjerg og undervejs i forberedelsestiden fik vi
nogen forskellige opgaver som fx. at vi skulle
lave vores egen kirkebøn.
Min konfirmationsdag var virkelig en af de bedste dage i mit liv. Især fordi at man var sammen
med hele sin familie og fordi at man havde gået
og glædet sig til den dag i meget lang tid
Emma Rudebeck

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
Den årlige friluftsgudstjeneste i Tambours Have
holdes i år søndag den 25. august kl. 14.00.
Gudstjenesten afholdes i samarbejde mellem sognene i Øse, Næsbjerg, V. Starup, Fåborg, Årre,
Grimstrup, Rousthøje, Agerbæk, Thorstrup og Hor-

ne. Præsterne fordeler 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!
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Indskrivning til konfirmation 2020
Konfirmationsdatoer i 2020
Øse kirke . . . . . . . . . . . . . . . Lørdag den 2. maj
Næsbjerg kirke . . . . . . . . . . Lørdag den 9. maj
Indskrivning til konfirmation finder sted i forbindelse med familiegudstjenesterne den 1. 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 25. 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!
Vel mødt til årgang 2019-20! Jeg glæder mig meget
til at være sammen med jer omkring noget meget,
meget vigtigt: livet selv, kirken, kristendommen,
troen, håbet og kærligheden!ML

Høstgudstjeneste
Der er fælles høstgudstjeneste for vores to sogne i Øse
kirke den 15. september kl. 10.00.
Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i forbindelse med gudstjenesten, og bagefter er der kirkekaffe.

Babysalmesang efterår 2019
Sæsonen løber i dette efterår fra den 4. oktober til
den 29. november. Vi mødes fra både Øse og Næsbjerg sogne syv gange på fredage kl. 9.15-10.00 i
konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke, og efter babysalmesangen kan man fortsætte i »Babycaféen«.
Vi slutter med en festlig barnevognsgudstjeneste
fælles for alle i Næsbjerg kirke fredag den 29. november kl. 16.00.
Jeg har lov til at henvende mig direkte til forældre,
der er medlemmer af folkekirken, med tilbuddet
om babysalmesang, men ikke til forældre, der står
uden for folkekirken, f.eks. de udenlandske arbejdere, der bor og virker iblandt os.

Kender du nogen, der har fået en lille ny i løbet af
2019, om de så er medlemmer af folkekirken eller
ej, så gør dem opmærksomme på tilbuddet, for det
er et godt tilbud, som det er ærgerligt at gå glip af!
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
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Babycaféen i efteråret
Da der sidst på året 2018 var meget lidt aktivitet i Babycaféen, valgte vi at holde en pause,
indtil opstarten på babysalmesang oktober
2019. Det er så vort håb, at vi atter kan få liv i
Babycaféen.
Derfor starter en ny sæson efter babysalmesang fredag den 4. oktober kl. 10-12.
For lige at opsummere, hvad ideen bag caféen er, kan vi sige, at det er tænkt som et
tilbud til alle, som kunne tænke sig at
tilbringe et par hyggelige timer sammen i konfirmandstuen hver fredag
formiddag, hvor der mod en beskeden
betaling serveres boller og te/kaffe/saft.
Den oprindelige tanke var, at det var et tilbud
til forældre, som stadig var på barsel, og som

kunne tænke sig lidt socialt samvær
med »ligestillede«. Det har været en
stor succes; men desværre var der
for få, der mod slutningen af året
mødte op. Det hænger måske sammen med det forholdsvis lave fødselstal i
Næsbjerg/Nordenskov sidste år. Vi fornemmer
imidlertid, at fødselstallet er stigende i 2019, så
vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af
tilbuddet.
Caféen er åben for alle.
Det kan ikke pointeres kraftigt nok, at
caféen er for alle i alle aldre. Så går du
hjemme en fredag formiddag og kunne
tænke dig lidt hygge og samvær med andre, så er
du hjerteligt velkommen.

BUSK-familiegudstjeneste
Børn-Unge-Sogn-Kirke-dagen holdes i år den
27. 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

Alle helgen

Dåbsjubilæum

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.

Sognenes børn, der i år fylder 5 år, inviteres til dåbsjubilæum den 17. november.
Jubilæumsgudstjenesterne holdes i Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse kirke kl. 11.00.
Traditionen tro er der fortælling og leg omkring Noahs Ark. Alle, der har lyst, kan
komme og være med.
I år sendes skriftlig indbydelse til sognenes
børn født i 2014 med bopæl i Øse og Næsbjerg sogne - uanset, hvor de er døbt. ML

Den 3. november er der gudstjeneste i
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse kirke kl.
11.00. Konfirmanderne medvirker ved
lystænding.
ML
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Seniordag fredag 1. nov.
Konfirmandstuen i Næsbjerg

Den nye kirkekunst
Anne Mette Gundesen er sognepræst i Alslev, Janderup og Billum. I efteråret 2017
havde hun studieorlov til fordybelse i emnet Moderne kirkekunst – set som spejl af tro
og tendenser i tiden. I foredraget fortæller hun om udsmykninger fra de sidste 30 år,
som kaldes en renæssance indenfor kirkekunsten. Traditionen fortolkes på ny med
stor mangfoldighed i udtrykket. Det rejser spændende spørgsmål: Hvilke aftryk sætter vores generation sig i kirken? Og hvad er god kirkekunst? Er det kunst i kirken – eller kirke i kunsten? Skal kirkekunst være en ramme om forkyndelsen eller være en forkyndelse, der rammer?

Musikalsk foredrag over emnet »Sound of Music for two«
Vi har været så heldige at få et nyt musikalsk foredrag med Helle og Dynes Skovkjær, som skriver
følgende om arrangementet:
»2019 er 60-året for Rodgers og Hammersteins mesterværk, The Sound of Music. Musicalen havde premiere på Broadway i 1959 og blev senere filmatiseret med Julie Andrews og
Christopher Plummer i hovedrollerne. I koncertforedraget »Sound of Music for two« præsenteres melodierne fra musicalen og filmen. Havde der ikke været nogen Sound of Music,
havde Toner af Guld aldrig set dagens lys. Det var nemlig The Sound of Music, der i sin tid
førte os sammen, da vi spillede Kaptajn von Trapp og novicen Maria. Koncertforedraget
bygges op om musikken, og numrene bindes sammen af fortælling om den virkelige von
Trapp-familie, musicalen og filmens tilblivelse og vores eget eventyr. Sound of Music er
kendt og elsket og appellerer til mennesker i alle aldre.«

GLIMT & GENSYN

Konfirmander Øse

Konfirmander Næsbjerg

4. maj 2019 - Foto: Studie9

11. maj 2019 - Foto: Studie9
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Sognekalenderen
Søndag 25. august

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have kl. 14.00.

Søndag 1. september

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

Søndag 15. september

Fælles høstgudstjeneste i Øse kirke kl. 10.00 med indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp. Efter gudstjenesten serveres kirkekaffe.

Tirsdag 17. september Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00 med efterfølgende gratis kaffebord.
Onsdag 18. september Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde kl. 16.30
i Kirkehuset.
Tirsdag 24. september Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde kl. 17.00
i konfirmandstuen.
Fredag 4. oktober

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

Fredag 11. oktober

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

Tirsdag 22. oktober

Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00 med efterfølgende gratis kaffebord.
Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde kl. 16.30
i Kirkehuset.

Onsdag 23. oktober

Konfirmanderne fra Øse sogn indleder deres forberedelse i konfirmandstuen kl. 8.00.
Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde kl. 17.00
i konfirmandstuen.

Torsdag 24. oktober

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

Fredag 25. oktober

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00.
Babycaféen holder åbent kl. 10.00-12.00.
Konfirmandarrangement i konfirmandstuen efter skoletid og 3 timer frem.

Søndag 27. oktober

BUSK-familiegudstjeneste med Crux Band, Øse kirke kl. 14.00, hvor FDF
medvirker sammen med konfirmanderne. Fælles for sognene.

Fredag 1. november

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

Søndag 4. november

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

Fredag 8. november

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

Fredag 15. november

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

Søndag 17. november

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

Onsdag 19. november

Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde kl. 16.30
i Kirkehuset.
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Sognekalenderen
Torsdag 21. november Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde kl. 17.00
i konfirmandstuen.
Fredag 22. november

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

Tirsdag 26. november

Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00 med efterfølgende gratis kaffebord.

Fredag 29. november

Babysalmesang i konfirmandstuen kl. 9.15-10.00.
Babycaféen holder åbent i kl. 10.00-12.00.
Barnevognsgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 16.00.

GLIMT & GENSYN

Kirkens fødselsdag
Næsbjerg

Kirkens fødselsdag
Øse – 7. juni
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Minikonfirmander
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Næsbjerg Sogn 18. marts - 4. juni 2019
Dåb
14. april	Lucia Valenzuela Jensen, datter af Dina og
Juan Manuel Valenzuela Moreno, Varde.
19. maj 	Thor Kronvald Blad, søn af Ida Blad Hansen og
Kenneth Kronvald Karlskov, Tistrup.
Vielse
6. april

Camilla Staunstrup Svensson og Bjarne Juul Fahnøe, Årre.

Lucia Valenzuela Jensen med
storesøstre, gudmor og forældrene Dina og
Juan Manuel Valenzuela Moreno.

Bjarne Juul Fahnøe og
Camilla Staunstrup Svensson

Øse Sogn 18. marts - 4. juni 2019
Dåb
19. maj 	Mie Karlskov Sørensen, datter af
Maja og Jørgen Karlskov Sørensen,
Starup
Dødsfald og bisættelse
18. marts	Vera Møller, Nordenskov.
Bisat den 30. marts.
Mie Karlskov Sørensen
storebror Rasmus og
forældrene Maja og Jørgen
Karlskov Sørensen.

14. maj 	Meta Johanne Nielsen, Nordenskov.
Bisat den 25. maj fra
Treenighedskirken, Esbjerg.
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Til langtidsplanlægningen!
75-året for befrielsen den 5. maj
I Varde provsti arbejdes der på en fælles markering af befrielsesjubilæet.
Hvordan og hvorledes er endnu ikke planlagt, men hold øje med annoncering
i dagblade/ugeaviser og senere meddelelser her i Kirkebladet.

Sæt allere
de nu
X i kalend
ere
for maj 20 n
20!

»Grænsen« – 100-året for genforeningen
Ribe stift arrangerer i et bredt samarbejde med foreninger og kommuner et folkemøde i Ribe den
21.-24. maj 2020 i anledning af Genforeningsjubilæet. Det er i de dage, som populært kaldes Kristi
Himmelfarts-ferien. Også her vil der blive orienteret yderligere i pressen og i Kirkebladet.
Forhåbentlig vil mange være med til at fejre de to jubilæer!

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

ML

Gudstjenester
på Solhøj

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

Tirsdag den 17. sept. kl. 15.00
Tirsdag den 22. okt. kl. 15.00
Tirsdag den 26. nov. kl. 15.00
Efter gudstjenesten mødes vi til gratis
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. 29 43 36 22

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. oktober 2019
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Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

25. aug.

10. s. e. trin.

14.00 KA

14.00 KA

Fælles friluftsgudstjeneste
i Tambours Have

10.00 KA

14.00 KA

Familiegudstjenester med
konfirmandindskrivning

01. sept.
08. sept.

12. s. e. trin.

09.30 A

11.00 A

15. sept.

13. s. e. trin.

10.00 KA

Se Øse

Fælles høstgudstjeneste med
indsamling, derefter kirkekaffe.

22. sept.

14. s. e. trin.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker

29. sept.

15. s. e. trin.

11.00 A

09.30 A

06. okt.

16. s. e. trin.

09.30 A

11.00 A

13. okt.

17. s. e. trin.

11.00 A

09.30 A

20. okt.

18. s. e. trin.

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker

14.00 KA

Se Øse

Fælles BUSKfamiliegudstjeneste
Morgensangsgudstjeneste
ved seniordag

27. okt.
01. nov.

Fredag

Se Næsbjerg

09.30

03. nov.

Alle helgens
søndag

11.00 KA

09.30 KA

10. nov.

21. s. e. trin.

09.30 A

11.00 A

11.00

09.30

Dåbsjubilæum

17. nov.
24. nov.

S. s. i kirkeår

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker

29. nov.

Fredag

Se Næsbjerg

16.00

Fælles barnevognsgudstjeneste

Gudstjenesterne er ved Marianne Lesner
KA = Kontinuerlig altergang · A = Altergang

Gudstjenester
på Solhøj:
Se side 10

