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Farvel til præstesekretær
Gerda Frederiksen
Gerda Frederiksen
har sluppet tasterne
og er nu gået på
velfortjent pension.

kirkens virksomhed, som mange ikke tænker over i
det daglige.
En præstesekretær udfører nemlig et stykke arbejde, som er skjult for de fleste. Men sagsbehandlingen på et kirkekontor har ikke desto mindre stor
betydning for rigtig mange mennesker.
Gerda har med stor omhu og ordentlighed varetaget det vigtige arbejde med at føre den elektroniske
kirkebog, så alle kunne føle sig trygge ved, at fødsel, faderskab, dåb, navngivelse, navneændring,
konfirmation, vielse, dødsfald, begravelse og bisættelse blev registreret på bedste vis.
Gerda har også sørget for lister og indbydelser i forbindelse med babysalmesang, dåbsjubilæum og alle helgen med mere, har skrevet dåbshæfter og sørget for, at dåbsbibler og andet lå klar til gudstjenester, og i det daglige har Gerda også stået for kirkekontorets drift og vedligehold af maskinparken på
kontoret og i kopirummet, så alle brugere kunne
føle sig i gode hænder.

Gerda Frederiksen er efter 12 ½ år på posten som
præstesekretær gået på pension med udgangen af
juni.
Jeg vil gerne her sige en stor tak til Gerda for det
fortrinlige samarbejde, vi har haft.
Gerda kendte kirken indefra både som kirkegænger og som tidligere menighedsrådsmedlem, da
hun begyndte som præstesekretær. Med sekretærarbejdet fik Gerda nu indsigter i endnu en side af

Ja, der er meget at sige Gerda tak for. Især vil jeg
fremhæve den hjælpsomhed og den ordentlige,
venlige og glade tone, som Gerda har mødt sognenes beboere med, når hun har taget imod på kirkekontoret, og når hun har skullet ringe op eller blev
ringet op om en sagsbehandling, der gav vanskeligheder. Gerdas karakteristiske latter har lydt som
lærkesang i kirkekontoret og i telefonen!
Tak for dit arbejde for Øse og Næsbjerg sogne, Gerda.
Med de bedste ønsker for pensionisttilværelsen!
Marianne Lesner

Ny præstesekretær ansat
Med stor glæde kan vi fortælle, at vores organist
Anne Sofie Hansson Christiansen er blevet ansat som ny præstesekretær. Anne Sofie er i øjeblikket under uddannelse som præstesekretær. I
løbet af sommeren er Anne Sofie blevet sat ind i
en del af arbejdet, og nu venter så et kursus i
»Personregistrering« ved AMU Fyn, så Anne So-

fie derefter selv kan stå for alt det, som hører
præstesekretærarbejdet til.
Velkommen også til denne del af kirkens arbejde, Anne Sofie, jeg håber, du vil finde, at det er et
spændende og interessant arbejde!
Med de bedste ønsker for dig ved udvidelsen af
din ansættelse!
Marianne Lesner

DET SKER

Konfirmationsforberedelse 2020-21
Konfirmationsforberedelsen er tilrettelagt i samarbejde med skolen 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. Øse-konfirmanderne forberedes onsdag morgen kl. 8.00-9.30. Næsbjergkonfirmanderne forberedes torsdag kl. 8.00-9.30.
Begge ugedage foregår det i konfirmandstuen ved
Næsbjerg kirke.
Nogle uger vil morgenundervisningen i konfir-

mandstuen være aflyst af hensyn til skolens undervisning. Derfor vil en del af forberedelsen blive afviklet uden for skoletiden.
Konfirmationen afholdes i Øse kirke lørdag den 1.
maj 2021 og i Næsbjerg kirke lørdag den 8. maj
2021.
Da sognene står i et præsteskifte, er der i øjeblikket
ikke flere oplysninger.
Der vil komme information ud til eleverne i 7. klasserne, når konfirmationsforberedelsen er endeligt
på plads.
ML

Afskeds- og friluftsgudstjeneste
i Tambours Have
Afskedsgudstjenesterne med Marianne Lesner er flyttet fra kirkerne den 23. august til
friluftsgudstjenesten i Tambours Have, der i
år holdes søndag den 30. august.
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, Marianne Lesner

holder sin sidste prædiken, kirkesangerne fra
de forskellige kirker danner kirkekor. Desuden medvirker »Pulpiturlærkerne« fra Grimstrup-Rousthøje. Efter gudstjenesten byder
Øse og Næsbjerg Menighedsråd på kaffe og
kage til alle.
Der er gratis adgang til haven fra kl. 13.0015.00 og man kan besøge og beundre den
smukke have. Alle er velkomne!
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Der er en tid for alt
- nu er det tid til afsked
Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt, som vi læser i Prædikerens
Bog i Det Gamle Testamente. Nu er det tid for mig
til at sige farvel til embedet som sognepræst i Øse
og Næsbjerg sogne.
Den 15. september er det 30 år siden, vi kom hertil,
min mand og jeg og vores dengang to små døtre.
Som mange af jer ved, er det også her, at vi, de gamle, bliver boende, men fra 1. oktober overgår jeg fra
at være sognepræst til at være pastora emerita.
I skrivende stund er der ikke fundet en efterfølger
i embedet. Da stillingen blev slået op i slutningen
af marts, var der ingen ansøgere. Det var midt i den
værste coronatid, men først og fremmest var årsagen jo nok den massive præstemangel, vi har i disse
år. Fra pålidelig kilde har jeg fået oplyst, at der sidste år var 148 ledige præstestillinger, mens kun 24
kandidater blev færdiguddannede til præstetjeneste, så det er klart for enhver, at her er der virkelig
tale om en mangelsituation. Forhåbentlig løser det
sig i løbet af efteråret, hvad embedet i Øse-Næsbjerg angår. Så gode sogne må kunne tiltrække en
ny præst!
Når jeg kigger tilbage på de 30 år, undrer jeg mig
over, at det er så længe siden, jeg kom, sikke meget
der er sket, og samtidig undrer jeg mig over, hvor
hurtigt tiden gik! Ja, tiden er en underlig og forunderlig størrelse.
Hvor mange gange har jeg ikke stået i Øse kirke og
kigget på præstetavlen, hvor mit navn fik nummer

25 efter reformationen i 1536. Nogle af præsterne
i de første par hundrede år efter reformationen var
her i pastoratet i lang, lang tid. Dengang levede
man af landbruget på præstegården og gik ikke på
pension! Skiftede man embede, blev man i det sidste embede til sidste åndedrag.

Mange af mine forgængere blev her dog kun i nogle
år, og i mange, mange år har det været sådan, at
man rejste videre til andre embeder, når man fandt
tiden inde til det. Derfor er det længe, længe siden,
at en præst blev her »tiden ud«. Man fandt andre
græsgange.
Men den tid, hvor man fik lyst til et andet embede,
kom så ikke for mig. Hvordan skulle jeg kunne finde et bedre sted? Jeg er med andre ord blevet en
mønsterbryder… !
Jeg kan se, at vi skal 199 år tilbage for at finde en,
der var her længere end mig, nemlig Hans Hjerrild,
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der var præst i Øse og Næsbjerg fra 1788 til 1821.
Vil der måske om 199 år stå en anden præst og
sende mig en tanke?
Præstetavlen har mindet mig om, at man som
præst er et led i en kæde. Eller med et andet billede:
præsten er én, der for en tid, kort eller lang, bærer stafetten videre. Tider skifter, vilkår ændres, men evangeliet skal forkyndes, og man skal
have Guds ord i munden og i hjertet.
Helligånden må hjælpe til med at
lægge det dér, for af egne kræfter
magter man ikke opgaven. Sådan er
det.
Jeg fik lov til at dele mange, mange
tider med jer, tider, hvor vi lo, og tider, hvor vi græd, tider, hvor vi stredes, og tider, hvor vi glædede os sammen. Hvor mange, mange gudstjenester blev det ikke til fra 1990 til 2020?
Hvor mange stykker alterbrød blev
delt ud, hvor mange gange holdt jeg en
fyldt alterkalk i min hånd? Hvor mange gange sang jeg trosbekendelsen og bad Fadervor
sammen med kirkegængerne? Hvor mange mennesker fik jeg ikke lov til at døbe, konfirmere, vie,

5

velsigne og begrave gennem de år? Hvor mange
samtaler forud for dåb, vielse og begravelse, hvor
mange husbesøg i glæde og sorg, hvor mange konfirmationsforberedelser, plejehjemsgudstjenester,
sygehusbesøg, skolebesøg, stiftsmøder, provstimøder, præstemøder, menighedsrådsmøder og sognemøder blev det ikke til?
Der er ikke tal på det. Sikken rigdom.
Tiderne skiftede, årene gik, men det var
altid godt og berigende for mig at være
sammen med dem, der kom til kirke og
konfirmandstue. Fællesskabet ved
gudstjenesterne og de kirkelige handlinger går, sammen møder og samtaler
med mennesker, der åbnede dørene
både til deres hjem og deres tanker og
hjerter, som en rød tråd gennem det
hele. En tråd, som jeg nu kan holde
fast i og tænke på som et bånd af taknemmelighed, der går gennem mit
virke.
Ved mit 25-årsjubilæum skrev jeg her
i bladet om glæden ved det daglige
arbejde blandt de mennesker, der bor i sognene.
Nu ved afskeden kan jeg så sige tak for det virke i
Øse og Næsbjerg sogne, som jeg fik lov til at være
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en del af, og som nu slutter. Tiden er inde til at sige
tak til de mange, mange mennesker, jeg fik lov til at
møde ved vores forskellige gudstjenester, kirkelige
handlinger og kirkelige aktiviteter. Tak ikke mindst
for menighedernes opbakning omkring gudstjenesterne. Tak for samarbejdet med skoler, børnehaver og dagplejere, FDF og DDS, Solhøj og Helle Plejecenter, hvor jeg altid er blevet taget så godt imod,
og tak til de mere sporadiske
samarbejdspartnere.
Tak til de mange, mange menighedsrådsmedlemmer, der i forhold til
mig igennem 30 år har
sørget for et godt »bagland« for udfoldelsen af
præstejobbet, og hvor der

gennem glæder og besværligheder blev skabt mange venskaber. Tak til kirkebetjeningerne, som i den
grad bærer med på præstens opgaver i kirkerne og
blandt folk. Tak til alle frivillige, både de løse og de
faste, ved familiegudstjenester, babysalmesang,
rollespil og meget, meget andet, som bidrager til,
at vi har så mange gode, fælles oplevelser. Tak til
kollegerne og menighedsrådene i
nabosognene, for det gode samarbejde.
Først og sidst tak af hele mit
hjerte til alle jer i Øse og Næsbjerg sogne, der tog imod mig
og holdt fast ved mig.
Med de bedste hilsner
Marianne Lesner

DET SKER

Sognekalenderen
Søndag 30. august

Afskeds- og friluftsgudstjeneste i Tambours Have kl. 14.00.

Fredag 4. september

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

Fredag 11. september

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

Tirsdag 15. september Menighedsrådsmøde i Øse sogn i »Kirkehuset« kl. 16.30.
Valgforsamling i Øse sogn i »Kirkehuset« kl. 18.00.
Valgforsamling i Næsbjerg sogn i konfirmandstuen kl. 19.00.
Fredag 18. september

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

Tirsdag 22. september Menighedsrådsmøde i Næsbjerg sogn i konfirmandstuen kl. 17.00.
Fredag 25. september

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

Onsdag 30. september Kirkekoncert med Peter AG i Øse kirke kl. 19.00.
Fredag 2. oktober

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

Søndag 4. oktober

Fælles høstgudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 10.30
med indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.

Fredag 9. oktober

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

Tirsdag 20. oktober

Gudstjeneste på Solhøj kl. 15.00
med efterfølgende gratis kaffebord.

Onsdag 21. oktober

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

Torsdag 22. oktober

Konfirmanderne fra Næsbjerg sogn indleder deres forberedelse
i konfirmandstuen kl. 8.00.
Begge menighedsråd holder menighedsrådsmøde,
Øse i »Kirkehuset« kl. 16.30, Næsbjerg i konfirmandstuen kl. 17.00.

Fredag 23. oktober

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

Fredag 30. oktober

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

Onsdag 18. november

Øse menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde kl. 16.30
i Kirkehuset.

Torsdag 19. november Næsbjerg menighedsråd holder offentligt menighedsrådsmøde
kl. 17.00 i konfirmandstuen.
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Øse Sogn 11. marts - 31. maj 2020
Dåb

Døbt
15. marts:
Mille Marie
Møller Lund,
datter af Rachel
Møller Lund
og Peter Ravn
Lund,
Karlsgårde

Døbt 2. maj:
Christian Hendrik
Meppelink-Schmidt,
søn af
Hillichje Jantine
Meppelink-Schmidt
og Brian Engholm
Meppelink-Schmidt,
Nordenskov.

Dødsfald og begravelse/bisættelse
28. marts
8. april
28. april

Theodora Petrea Bertelsen, Nordenskov. Begravet den 3. april.
Rasmus Fredslund, Nordenskov. Bisat den 18. april.
Metha Nielsen, Nordenskov. Bisat den 9. maj.

Næsbjerg Sogn 11. marts - 31. maj 2020
Dødsfald og begravelse/bisættelse

Vielse

10. marts	Esther Sonne, Næsbjerg.
Bisat den 17. marts.
Viet
30. maj:
Ina Bech
Greisen og
Henrik Friis
Wollesen,
Næsbjerg

21. marts 	Hans Kristensen, Agerbæk.
Bisat den 28. marts.
24. marts 	Svend Hilmer Nielsen,
Næsbjerg. Bisat den 28. marts.
31. marts 	Karin Lauridsen, Næsbjerg.
Bisat den 3. april
Rousthøje kirke.

NÆSBJERG KIRKEGÅRD

Udviklingsplanen for kirkegården
er i gang med at blive udført
Først var det det syd/østlige hjørne, der blev omlagt til parklignende område med slyngede stier og
beplantning i hjørnet, hvor der tidligere var tomme
gravsteder. Yderrækkerne af gravsteder har ikke
været i brug i mange år, 25 år el. mere, og inddrages nu til beplantning, så det er dejligt at gå tur på
kirkegården. Derfor forskønnes områderne.

Senest er det så syd/vesthjørnet, der er blevet omlagt, og det er vores håb, at man synes, at det bliver
dejligt at komme der.
Gravsteder, der er i brug og støder op til – eller befinder sig i – de berørte områder, vil ikke blive omlagt og kan benyttes så længe, de respektive familier ønsker det. Det er alene allerede tomme gravsteder, der omlægges.

Information fra graverne
Kurve, skåle ol., der har været dekorationer i på gravene, og som ikke er hjemtaget, vil for fremtiden
blive samlet i en beholder, der står ved gravernes oplagsplads Derfra kan de tages af alle, så mangler
man en kurv/skål, er man velkommen til at se i beholderen. Det er synd at kassere det, hvis nogen
kan gøre brug af det.
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Babysalmesang i efteråret 2020
Babysalmesangen varetages af organist Anne Sofie Hansson Christiansen.
Her ved tidspunktet for bladets produktion gør coronarestriktionerne, at det ikke er muligt at
fastsætte forløbet nøjere. Vi må også tage forbehold for lokaler,
møderestriktioner og endda aflysning. Men her er, hvad vi håber
på: Babysalmesangen finder sted i konfirmandstuen, og den forBabycaféen åbner
igen i forløber over fredagene i september og oktober. Dog ikke i uge 42,
bindelse med baby
sa
lmesanog der vil muligvis være endnu en fredag, hvor der aflyses på
gen. Der er åbent
for alle kl.
grund af kursus. Klokkeslæt hver gang kl. 9.15-10.00.
10.00-12.00 på de
fredage,
Hold øje med annoncering i Ugeavisen, på hjemmesider og på
hvor der er babysa
lmesang.
Facebook.

Babycaféen

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.

Gudstjeneste
på Solhøj
Tirsdag den 20. oktober
kl. 15.00
Efter gudstjenesten mødes
vi til gratis kaffebord.
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.

Kørsel til kirke
Har du brug for kørsel til gudstjeneste, er du velkommen til at ringe og bestille
kirkebil hos Starup Taxi, tlf. 21 79 35 45. Skal bestilles inden kl. 16.00 lørdag.

NAVNE & NUMRE

Fælles for sognene
Kirkekontoret
Sønderskovvej 121 · Øse · 6800 Varde
Tlf. 75 29 80 30
Præstesekretær
Anne Sofie Hansson Christiansen
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

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

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
Birgitte Iversen · Tlf. 27 52 76 77
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

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

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
20. september 2020
Layout og produktion
Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Øse

Næsbjerg

06. sept.

13. s. e. trin.

Ingen

09.00 DP

13. sept.

14. s. e. trin.

09.00 DP

Ingen

20. sept.

15. s. e. trin.

Ingen

09.00 DP

27. sept.

16. s. e. trin.

09.00 DP

Ingen

04. okt.

17. s. e. trin.

Se Næsbjerg

10.30 A

11. okt.

18. s. e. trin.

10.30 A

09.00 A

Ingen

Ingen

18. okt.
25. okt.

20. s. e. trin.

09.00 A

10.30 A

01. nov.

Allehelgen

10.30 A

09.00 A

08. nov.

22. s. e. trin.

09.00 A

10.30

15. nov.

23. s. e. trin.

10.30 A

09.00 A

Ingen

Ingen

09.00 A

10.30 A

22. nov.
29. nov.

1. s. i advent

Bemærkninger

Høstgudstjeneste fælles
for sognene
Der henvises til nabokirkerne

Der henvises til nabokirkerne

A = Altergang · DP = ved Dorthe Pedersen
Prædikanter i øvrigt vil offentliggøres løbende

Høstgudstjeneste
Der er fælles høstgudstjeneste for vores to sogne i Næsbjerg kirke den 4. oktober kl. 10.30.
Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i
forbindelse med gudstjenesten.

Gudstjenester på Solhøj: Se side 10

