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Gudstjenester på Solhøj i 2020
Efter en gudstjeneste på Solhøj her i efteråret, hvor
vi sad ved kaffebordet, fik jeg en opfordring fra en
beboer til at skære ned på antallet af gudstjenester
på Solhøj i det nye år, da der igennem nogen tid
kun har været ret få beboere, der har kunnet magte
at komme til gudstjeneste.
Som det blev sagt: Så vil de, der stadig er mobile,
indimellem også kunne komme til gudstjeneste i
Øse kirke, hvad der naturligt nok er et ønske om, i de
måneder, hvor der ikke er gudstjeneste på Solhøj.
Vi har set det før med antallet af gudstjenestedeltagere på Solhøj – det går ligesom i bølger, i nogle

år kommer der rigtig mange, så kommer der nogle
år, hvor der kun kommer få, og så stiger det heldigvis igen. Vi har før haft skruet ned for blusset for så
igen at skrue op, når det blev efterspurgt.
Nu gør vi det så igen, altså skruer ned. I 2020 vil
der kun være gudstjeneste i »lige« måneder, altså i
februar, april, juni, august, oktober og december.
Næste efterår kan hyppigheden af gudstjenester så
tages op igen, og forhåbentlig vil der igen komme
behov for en månedlig gudstjeneste.

Marianne Lesner

Indlæg fra gravermedhjælper
Susanne Jepsen
Nu, hvor jeg har været gravermedhjælper siden
15. maj, har jeg hilst på mange på og om kirkegården og er taget godt imod.
Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg hedder Susanne Jepsen og bor i Årre med min mand. Vi
har et maskinværksted, hvor jeg også arbejder.
Vi har to voksne piger, som bor i København og
Aarhus. Jeg er aktiv i Årre Borgerforening, hvor
vi har gang i mange spændende ting.
Jeg har tidligere arbejdet som dagplejer og som
gardinmontør/sælger.
Susanne
Jepsen

Arbejdet på kirkegården er meget spændende,
da det er årstider, højtider og vejret, der bestemmer, at dagene bliver forskellige. Niels Ove er en
god læremester, så jeg får en god viden.

Babycaféen
Efter en rigtig fin opstart på Babycaféen i oktober fortsætter vi ind i det nye år. For lige at opsummere, hvad ideen bag cafeen 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 formid-

dag, hvor der mod en beskeden betaling serveres boller og te/kaffe/saft. 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.
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Benny Andersen
– Danmarks nationalskjald
Sogneaften torsdag 20. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen
Hans produktion af digte er enorm, og han har skrevet børnebøger, rejsebeskrivelser og ikke
mindst viser. Vi kender og elsker dem alle »Svantes lykkelige dag«, »Barndommens land« og
»Bjørnen vågner«.
Det hele kædes sammen af en fortælling om mere end 60 år som aktiv poet,
et spændende samarbejde med Povl
Dissing, et spændende liv, samt tre ægteskaber.
Flemming Både der er musiker, foredragsholder og troubadour akkompagnerer på harmonika og/eller klaver.
Flemming Både

Under det musikalske foredrag veksles
imellem fortællinger, sang og fællessang.

Benny Andersen

Livet som feltpræst blandt soldater
og andre syndere!
Sogneaften torsdag 23. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen
Knud Erik
Kristensen

Knud Erik Kristensen, sognepræst i Kølstrup, vil fortælle om sit
halve år i Afghanistan i 2011, hvor han var meget tæt på de soldater, som dagligt gik patruljer, og som ofte var i overhængende
fare, når der blev skudt på og efter dem.
Han vil komme ind på dagligdagen blandt soldaterne – de mange
fredelige perioder, som der også var midt i det altsammen. Han
vil berette om soldaternes mod, styrke, klogskab, modenhed og
udholdenhed, som langt hovedparten af de danske soldater er
udstyret med. Og om det at gøre en forskel, selvom pressen herhjemme ofte glemmer alt det positive, som faktisk sker i Afghanistan. Han vil komme ind på de mange samtaler, han har haft
med soldaterne, og om søndagenes meget velbesøgte gudstjenester.
Han fortæller også lidt om sine andre udsendelser til Bosnien,
Kosovo og Irak – og om de betydelige fremskridt, der er sket i
disse lande, hvor danske soldater har været med til at gøre en
mængde positive ting for de områder, de har befundet sig i.
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DET SKER
Så bli’r det december! - og som altid er der meget godt at komme efter i vores to skønne
kirker i advents- og juletiden. Først lidt om de tre første adventssøndage:

Første søndag i advent – den 1. december
Kl. 9.30: Krybbespil i Øse kirke – i samarbejde med
3. klasse fra Nordenskov skole.
Kl. 11.00: Krybbespil i Næsbjerg kirke - i samarbejde
med 3. klasse fra Næsbjerg skole.

Anden søndag i advent – den 8. december kl. 10.00
Fælles gudstjeneste i Næsbjerg kirke, hvor Varde Blæseorkester medvirker.
Varde Blæseorkester består af 16 musikere og dirigent Kenn Højbjerg. Orkestret er et harmoniorkester med et bredt populært/klassisk repertoire. Varde Blæseorkester lægger vægt på
god musik og et godt socialt kammeratskab og er tilknyttet Varde Musik- og Billedskole.

Varde Blæseorkester
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Tredje søndag i advent – den 15. december kl. 19.30
»De Ni Læsninger« i Øse kirke 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.

Dernæst noget om juleafslutninger for børn – og enhver voksen, der har lyst til at være med!
Følg dit barn, dit barnebarn, dit oldebarn, dit nabobarn …
Fredag den 6. december er der hyggelig gudstjeneste med dukketeatret »Stjernelys i år 0«
i Øse kirke for dagplejebørn kl. 9.00 og for børnehavebørn kl. 10.30.
Fredag den 13. december er der hyggelig gudstjeneste med dukketeatret »Stjernelys i år 0«
i Næsbjerg kirke for dagplejebørn kl. 9.00 og for børnehavebørn kl. 10.30.
Torsdag den 19. december er det tid for folkeskolernes juleafslutning.
Kl. 9.00 i Næsbjerg kirke for Næsbjerg skoles mindste elever + taleklasse.
Kl. 10.00 i Næsbjerg kirke for Næsbjerg skoles mellemtrin + konfirmanderne.
Kl. 11.30 i Øse kirke for Nordenskov skole.
Fredag den 20. december holdes gudstjeneste kl. 16.30 i Øse kirke for elever, forældre og lærere
fra Øse Efterskole.
Alle, uanset alder, er velkomne til de 8 juleafslutninger!

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.

Lillejuleaften
Som de foregående år holder vi også i år
gudstjeneste den 23. december om eftermiddagen, i år er det i Næsbjerg kirke kl.
14.00 og i Øse kirke kl. 15.30.
Salmerne vil høre til i skellet mellem advent og jul.
Prædiketeksten bliver juleevangeliet, og
prædikenen er den samme som juleaften.
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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
Næsbjerg kirke kl.
14.00 og i Øse 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 holder
gudstjeneste nytårsaftensdag i stedet for
nytårsdag.

Babysalmesang
Orienteringsmøder
om konfirmation
2020
Konfirmandfamilierne, både forældre og konfirmander, indbydes til orienteringsmøder
om forårets konfirmationer. Orienteringsmøderne holdes i konfirmandstuen. For konfirmandfamilierne fra Øse sogn er det onsdag den 29. januar, og for konfirmandfamilierne fra Næsbjerg sogn er det torsdag den
30. januar, begge aftener kl. 19.00-20.30.
Det er vigtigt, at alle familier er repræsenterede, da der er en del, der skal aftales. Konfirmanderne har mødepligt. Er forældrene forhindrede, er en anden voksen meget velkommen til at følge med.

Omkring 1. februar udsendes indbydelse
til forårets babysalmesang til de familier,
der har fået barn i perioden 1. juli - 31. december 2019, 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.

GLIMT & GENSYN

Friluftsgudstjeneste
i Tambours
Have
25. august
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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 advents- og juletiden.
Søndag 1. 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. kl. fra Næsbjerg skole.

Fredag 6. december

Julegudstjeneste med dukketeater i Øse kirke for dagplejebørn kl. 9.00
og for børnehavebørn kl. 10.30.
Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Søndag 8. december

Anden søndag i advent. Fælles gudstjeneste for sognene i Næsbjerg kirke
kl. 10.00, hvor Varde Blæseorkester medvirker.

Fredag 13. december

Julegudstjeneste med dukketeater i Næsbjerg kirke for dagplejebørn
kl. 9.00 og for børnehavebørn kl. 10.30.
Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Søndag 15. 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 19. december

Juleafslutning i Næsbjerg kirke kl. 9.00 for de mindste klasser + taleklasse,
og kl. 10.00 for mellemtrinnet og 7. klasserne på Næsbjerg skole.
Juleafslutning i Øse kirke kl. 11.30 for eleverne på Nordenskov skole.

Fredag 20. december

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

Mandag 23. december

Lillejuleaften med eftermiddagsgudstjenester og juleprædiken,
Næsbjerg kirke kl. 14.00 og Øse kirke kl. 15.30.

Tirsdag 24. december

Julegudstjeneste kl. 10.15 på Solhøj i Nordenskov
med efterfølgende lille traktement.

Julens øvrige gudstjenester + alle andre gudstjenester i kirkerne: se gudstjenestelisten på bladets bagside.
Tirsdag 31. december

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

Fredag 3. januar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Fredag 10. januar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Fredag 17. januar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Onsdag 22. januar

Menighedsrådenes fællesmøde i konfirmandstuen kl. 18.30.

Torsdag 23. januar

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

Fredag 24. januar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Onsdag 29. januar

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

Torsdag 30. januar

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

Fredag 31. januar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.
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Sognekalenderen
Fredag 7. februar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Torsdag 20. februar

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

Fredag 21. februar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

Fredag 28. februar

Babycaféen holder åbent i konfirmandstuen kl. 10.00-12.00.

GLIMT & GENSYN

Høstgudstjeneste
Øse kirke den 15. september

Menighedsmøde
I Næsbjerg sogn afholdt vi årets menighedsmøde søndag den 11. august. Menighedsrådet var vært for en
god frokost og efter maden, fik forsamlingen en orientering fra både kontaktpersonen og rådets kasserer.
Formanden berettede om udviklingsplanen og der blev svaret på de stillede spørgsmål. Vi havde nogle hyggelige timer med hinanden og menighedsrådet er glad for det flotte fremmøde.
Birgitte Iversen
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Caminovandringen maj
I foråret i år fik jeg muligheden for at udleve en
drøm – nemlig at gå den franske pilgrimsrute fra
Saint Jean Piet de Port i Sydfrankrig over Pyrenæerne og mod Santiago de Compostela i nordvest
Spanien. Da jeg kun havde knap 4 uger i alt til rejsen, nåede jeg 570 km til byen Ponferrada. Hele
den franske rute er ca 775 km i alt, og det ville
kræve 8 dage mere at fuldføre – måske til næste år.
Det er blevet utroligt populært at gå caminoen, og
der findes masser af vandreruter i hele verden, men
de 3 mest kendte ruter, når man snakker caminovandring er den franske rute, Nordruten i Spanien
og den portugisiske rute. Den franske rute har pilgrimme gået i over 1000 år for at komme til det
man tror, er apostlen Jakobs grav i katedralen i
Santiago de Compostela.

nicipals (kommunale vandrehjem) og sov i køjesenge i 6 til 48 personers rum. Det kan godt give
lidt snorken mm, men tit er man så træt af dagens
vandring på 20-30 km, at man sover fra det. Jeg
ville også gerne teste mig selv fysisk af som ny pensionist, og klarede det uden vabler eller skader af
nogen art. Endelig holder jeg rigtig meget af at gå i
naturen, og alle de smukke bjerge, klippestierne,
jord-skov og grusvejene, vinmarkerne, de romerske broer over floderne, byerne osv er affotograferet og lagret inde i hovedet som gode minder sammen med nogle hundrede billeder på PC’en.

Stilhed til at tænke tanker
Hvad var det, der fik mig til at tage sådan en tur 4
uger væk fra familien? Jeg er ikke katolik og havde
ikke et direkte religiøst formål med turen. Alligevel
nød jeg at se nogle de mange gamle kirker og klostre på ruten, sidde på kirkebænken og slappe af
med rygsækken ved siden af og tænke over livet,
familie og venner. Det samme på de mange kilometer på vejene sammen med andre. Du kan også
vælge at gå et stykke tid alene (uden at snakke med
andre). Her er stilheden til at tænke tanker og føle
at livet er stort.
Jeg ville gerne afprøve det primitive ligesom pilgrimmene, hvor du har alt med dig i din rygsæk (12
kg inklusiv vand), selv arrangere turen – finde
overnatning – finde vej – tage vare på dig selv osv.
Jeg valgte derfor at bo på alberger, klostre og Mu-

Hvordan var en typisk vandringsdag? For at kunne
overnatte på albergerne mm, skal man have et pilgrimspas. Når man ankommer til overnatningsstedet, bliver man indskrevet og får et stempel i sit pas.
Stemplerne fungerer som dokumentation på, at du
har gået turen når du kommer til Santiago og skal
have dit Compostella (vandrebevis) udstedt. Dernæst får man anvist sin køjeplads. Vandrestav og
støvler placeres udenfor sovesalene, og din rygsæk
må ikke komme i køjen af hensyn til evt. medbragte
væggelus. Næsten alle steder sover kvinder og
mænd i samme rum. Som pilgrim føler man sig som
en stor familie hvor man går, spiser og sover sammen, og efter et par dage føles det helt naturligt.
Kun få butikker
Nogle steder kan man spise på alberget, og andre
steder skal man ud i byen og finde noget. Det kan
godt være lidt hårdt om morgenen at skulle gå 5-7
km inden man kan få morgenmad og kaffe. Jeg havde tit en banan eller andet i rygsækken sammen
med vandflasker til at starte på i disse situationer.
Nogle steder er der et minikøkken, og kan man finde et lokalt minimarked og handle ind, er der mulighed for selv at lave aftens- og morgenmad. Hoved-
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2019 i Spanien
parten af byerne på pilgrimsruten er på størrelse
med Næsbjerg og Nordenskov eller mindre, så der
er kun ganske få butikker med det mest basale.
Jeg startede typisk vandringen senest kl 7.30 efter
morgenmad og pakning af rygsækken. Når det er
varmt, er det rart at få gået en masse kilometer inden middagsheden tager overhånd. Nogle starter
også ved 5-6 tiden med pandelygter. Her skal man
dog passe på ikke at overse ruteafmærkningen,
som typisk er gule pile malet på fortov, huse, stensætninger mm. Når man står tidligt op er det vigtigt at vise hensyn, så man ikke vækker hele sovesalen. Typisk bruger man det røde lys i sin pandelampe, da det ikke generer så meget.
Tøjvask i hårshampoo
Når man på ruten møder en bar (lille restaurant),
tager man typisk et hvil med en kop kaffe, en øl eller et glas vin sammen med flutes, tortilla, kage eller lign. og hyggesnakker med sine vandrefæller.
Normalt ankom jeg til alberget ved 15-tiden, og
efter indskrivning, udpakning og bad, hed det tøjvask i hårshampoo. Jeg havde 2-3 sæt skiftetøj
med, og jo før du fik vasket og hængt til tørre, jo
større chance var der for, at det nåede at blive tørt
til næste dag. Alternativt måtte det hænge udenpå
på rygsækken og tørre under vandringen.
Herefter kom planlægningen af næste dag med valg
og evt booking af alberge, evt handle aftens- og morgenmad ind og så det sociale liv med dem man har
fulgtes med. Oftest spiste vi ude og valgte peregrino
menuen til 10 euro inkl drikkevarer. Overnatningen
på albergerne kostede typisk 8-15 euro, og med mellem måltiderne på ruten var døgnprisen typisk 2530 euro. Ønsker man at overnatte mere luksuriøst
kan man vælge pensionater eller hoteller.
På de alberger hvor man kunne købe aftensmad,
sad man alle samlet ved langborde og spiste sammen ligesom på en anden sommerlejr, hvor der
blev sagt værsgo når alle sad ved bordet – rigtig
hyggeligt med mange gode snakke med mennesker
fra næsten hele verden, samtidigt med at værten
løbende kom med en kande ny rødvin. Også mange
dybere snakke med personer som havde andet end
deres bagage med i rygsækken. Det kunne være
sygdom og dødsfald der skulle bearbejdes, misbrug, kæresteproblemer, tro og identitetsspørgs-

mål mm. Især under vandringen var der ro og tid til
at åbne sig, hvis man ønskede dette, og det har givet mig en masse livsindsigt at lytte og snakke med
mange mennesker. Vi kommer fra forskellige lande
og ser forskellige ud, men på sådan en tur lærer
man, at alle har de samme behov. Samtalen er samtidig god træning for engelskkundskaberne. Normalt skulle der være ro på sovesalene kl. 22, og
nogle steder blev yderdøren låst kl. 23.
En oplevelse for livet
Denne camino har været et af mit livs aller største
oplevelser, som jeg kun kan anbefale andre, hvis de
tør komme ud af deres komfortzone. Noget af det
fantastiske ved sådan en tur er det fællesskab der
opbygges dag for dag. Vi kæmper fysisk sammen
(tabte mig 7 kilo) og har alle det samme mål (Santiago). Det opleves som en stor familie hvor alle
deler og hjælper hinanden. Man møder hele tiden
nye mennesker og nogle, man overnattede eller gik
sammen med for 3 dage siden eller for en uge eller
14 dage siden. Efter hjemkomsten skriver jeg stadig med et par stykker fra Canada og Norge.
Der er ikke plads til mere her i bladet, men jeg deler
gerne ud af de mange oplevelser og billeder.
Buen camino.

Hans Ole

NAVNENYT
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Øse Sogn 8. juni - 30. september 2019
Dåb

Døbt 8. juni: Laura Asping
Jørgensen, d.a. Anne-Mette
Pedersen og Kim Asping
Jørgensen, Nordenskov.
Storebror Liam var med.

Døbt 6. juli:
Ella Nykjær Ebbesen,
d.a. Mette Nykjær Sørensen
og Niels Holm Ebbesen,
Bramming.

Døb 14. juli: Frederik Askjær
Hemme, s.a. Pia Askjær
Jørgensen og Thomas
Schelde Hemme, Sig. Storesøster Elisabeth var med.

Døbt 10. august: Sofia
Bissenbacker Heesgaard,
d.a. Trine Bissenbacker
Jørgensen og Henrik Knippel
Heesgaard, Vester Starup.
Storebror Milas var med.

Døbt 18. august:
Lucas Rejsenhus
Færgemann, s.a. Diana og
Martin Rejsenhus
Færgemann, Haltrup.

Døbt 1. september: Hugo
Lading Tegewaldt,
s.a. Sandra Lading Madsen
og Jacob Hohwü Tegewaldt.
Storebror Bastian var med.

Dødsfald og begravelse/bisættelse
19. august

Kurt Hansen, Nordenskov. Bisat den 29. august, Ansager Kirke og Kirkegård.

8. september Niels Bechsgaard, Nordenskov. Begravet den 13. september.
19. september Vera Flyvbjerg, Nordenskov. Begravet den 24. september.
21. september Greger Marinus Jessen, Tofterup. Begravet den 27. september.
23. september Signe Marie Lassen, Nordenskov. Begravet den 1. oktober. Borris Kirke og Kirkegård.
25. september Lis Sonja Klagenberg, Tofterup. Begravet den 1. oktober.
27. september Jens Møller, Nordenskov. Bisat den 4. oktober.

NAVNENYT
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Næsbjerg Sogn 8. juni - 30. september 2019
Dåb

Døbt 9. juni: Magne Refslund
Fetherstonhaugh, s.a. Tanya
Korfitz Refslund Fetherstonhaugh og Allan Refslund
Fetherstonhaugh, Tørring.

Døbt 29. september:
Austeja Marija Urup,
d.a. Gerda Alencikaite
og Flemming Urup,
Næsbjerg.

Døb 29. september:
Mads Øksenholt Reisenhus,
s.a. Kit og og Janus
Øksenholt Reisenhus,
Næsbjerg

Vielse

Navnenyt fra
Øse og Næsbjerg

Viet 10. august:
Line Ladegaard og
Lasse Helth Callesen,
Næsbjerg.

Viet 7. september:
Elisabeth Madsen og
Morten Baltzer Kristensen,
Aarhus N.

Dødsfald og begravelse/bisættelse
12. august	Elna Kristensen, Næsbjerg.
Bisat den 17. august.
1. september	Marie Merete Nielsen, Næsbjerg.
Begravet den 5. september.
13. september	Ellis Sylvia Hansen, Næsbjerg.
Bisat den 27. september.

I hvert kirkeblad bringer
vi en liste over døbte, viede, velsignede og døde og
begravede.
Af og til sker det, at nogle
minder sognepræsten om,
at der er en og anden, der
er glemt og ikke med på
listen. Men vi kan naturligvis kun bringe navne og
evt. billede, når der er givet tilladelse til det.
Der kan med andre ord
have været flere kirkelige
handlinger, end det fremgår af disse sider. Men ingen er forhåbentlig glemt.

DIVERSE
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Sikker henvendelse via e-mail
Henvendelser via e-mail til præsten om dåb, konfirmation, vielse og begravelse betragtes som henvendelser med personfølsomme oplysninger,
da de jo fortæller noget om afsenderens tro og medlemskab af folkekirken. Heldigvis er der mulighed for at beskytte sine personlige oplysninger, når man skriver til præst eller menighedsråd.
Du kan via hjemmesiden www.sogn.dk søge dit sogn frem, og på sognets
side er der en »knap«, der hedder »Sikker henvendelse«.
Her kan du logge på med dit nemID og vælge, om du skriver til præst eller menighedsråd.
Dermed bliver din mail krypteret. Du får svar på din mail i din e-boks.

Gudstjenester
på Solhøj
Tirsdag den 24. dec. kl. 10.15
Tirsdag den 25. feb. kl. 15.00
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten på juleaftensdag er der juleknas. Efter gudstjenesten i februar mødes vi til kaffebord, som er gratis. Alle er meget velkomne.

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

Kørsel til kirke

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

I øjeblikket har vi ikke en ordning med taxa,
men ønsker man kørsel, kan man ringe til
Marianne Lesner – tlf. 40 40 78 13.

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
Træffes bedst efter aftale
Præstesekretær
Gerda Frederiksen
Træffes tirsdag kl. 9.00-10.00 på
kirkekontoret · Tlf. 75 29 80 30
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
Tlf. 26 21 38 27
Kirkesangere
Else Marie Vagtborg · Tlf. 21 53 90 02
Lund Frederiksen · Tlf. 75 29 85 82
Menighedsrådsformand
Bjarne Hestbech
Menighedsrådsnæstformand
Birgitte Iversen · Tlf. 27 52 76 77

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
Tlf. 26 21 38 27
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

Kirkeværge
Jonna Bjerg · Tlf. 29 43 36 22

Øvrigt
FDF
Kredsleder:
Jesper Beck Jensen · tlf. 31 16 88 61
Indre Mission
Formand:
Søren Arnbjerg · tlf. 75 29 81 52

Kirkebladet
Redaktion
Finn Bech-Petersen (ansvarshavende),
Malene Østergaard, Birgitte Iversen og
Gurli Ladefoged.
Materiale til kirkebladet
Sendes til: finn@bech-petersen.dk
Deadline til næste nummer
2. januar 2020
Layout og produktion
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

01. dec.

1. s. i advent

09.30 KA

11.00 KA

Ingen

2. s. i advent

09.00
10.30
Se Næsbjerg
Ingen

09.00
10.30
Se Øse

Familiegudstjenester med krybbespil ved 3. kl. fra Nordenskov
skole i Øse kirke og fra Næsbjerg skole i Næsbjerg kirke
Julegudstj. for dagplejebørn.
Julegudstj. for børnehavebørn
Fælles for sognene.
Varde Blæseorkester medvirker
Julegudstj. for dagplejebørn.
Julegudstj. for børnehavebørn
Fælles for sognene.
»De Ni Læsninger«, Øse Sangkor medvirker. Kaffe i kirken
Juleafslutningsgudstjenester
for skoleelever
Juleafsl. for efterskoleelever
Lillejuleaftensgudstjenester
Indsamling til Kirkens Korshær
Indsamling til Kirkens Korshær
Fælles gudstjeneste
Der henvises til nabokirker
Indsamling til Bibelselskabet.
Champagne og kransekage

06. dec.
08. dec.
13. dec.
15. dec.
19. dec.

3. s. i advent

19.30
11.30 NO

10.00

20. dec.
23. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
29. dec.
31. dec.

16.30 ØE
15.30 KA
Juleaften
14.00
Juledag
09.30 A
2. juledag
Se Næsbjerg
Julesøndag
Ingen
Nytårsaftensdag 15.30 KA

09.00 NÆ
10.00 NÆ
Ingen
14.00 KA
15.30
11.00 A
10.00 A
Ingen
14.00 KA

01. jan.
05. jan.
12. jan.
19. jan.
26. jan.

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

Ingen
11.00 A
Ingen
Ingen
09.30 A

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

02. feb.
S. s. e. H3K
09.30 A
11.00 A
09. feb.
Septuagesima 11.00 A
09.30 A
16. feb.
Seksagesima
09.30 A
11.00 A
23. feb.
Fastelavn
Ingen
Ingen
Der henvises til nabokirker
Gudstjenesterne er ved Marianne Lesner · KA = Kontinuerlig altergang · A = Altergang
NO = Nordenskov skole · NÆ = Næsbjerg skole · ØE = Øse Efterskole
Gudstjenester på Solhøj: Se side 10

