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I disse Coronatider
Folkekirken er ligesom resten af samfundet lige nu
i en situation, hvor smittetrykket er stigende og
med de udmeldelser, der er lige nu er fra sundhedsmyndighedernes side, skal vi nok ikke regne med
lempelser i de restriktioner, vi er underlagt i folkekirken i forbindelse med Covid-19 foreløbig. I vil

derfor også se et lidt tyndt kirkeblad, fordi der ikke
er så meget at skrive om som ellers. Nogle af de kirkelige handlinger, der er i kalenderen kan blive aflyst eller flyttet.
Man kan altid følge med på ‘Øse Næsbjerg kirker’
på Facebook, hvor vi vil bekendtgøre ændringerne,
så snart vi ved det.
Da dette skriv er lavet noget før bladet kommer ud,
kan der allerede være noget der har ændret sig, for
i en tid hvor Covid-19 fylder rigtig meget, er det
svært at kigge to måneder frem og se hvordan
hverdagen ser ud.
Måske kommer julegudstjenesterne også til at blive meget anderledes, end de plejer. Lige nu bliver
der i hvert fald tænkt tanker omkring, hvordan
man kan samle folk i en tid, hvor man ikke må foresamles ret mange personer i kirken, hvilket vi jo ellers har stor tradition for i Øse og Næsbjerg kirker.

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.

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

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.
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Kære menigheder
i Øse og Næsbjerg!
Min vej her til jeres sogne går via Fanø, hvor jeg der noget i retning af både at være ekstrovert
har vikarieret de sidste 14 måneder, men der- og introvert, hver ting til sin tid, en balanceudover er mit kendskab til lige præcis jeres egn gang som det er godt at mestre. Jeg opfatter
ganske sparsomt; derfor glæder jeg mig meget det som et kæmpe privilegium at komme tæt
til at lære denne skønne del af Danmark bedre ind på livet af folk, og assistere i tider med sorat kende, og især at møde jer og for en tid blive ger og glæder, og at møde ethvert menneske
en del af kirkefamilien her. Jeg har familie i der, hvor det menneske er; at kunne inspirere
Sønderjylland og har tilbragt
og blive inspireret; og ligelemange af barndommens somdes er det kæmpe privilegium
»Jeg går ikke af
merferier op og ned af Vestkyat retirere til studerekammevejen for at danse
sten, dog aldrig lige her. Jeg har
ret og fordybelse for at kunne
et hjem i hovedstaden, som jeg
blive ved med at holde releen Sønderhoning og
har været væk fra længe, så jeg
vante, interessante, oplivende,
skåle i kaffepunch;
vil prøve at dele min tid både
oplysende, fornyende og ligemen elsker også
her og dér.
frem foryngende prædikener,
jo! – det er håbet og intentiona
tu
re
ns
stilhed
Jeg tog til Fanø som 49-årig i
nen!
Men det er et »work in
2019 og kom hjem som
og fordybelse«
progress«!
50-årig og – o skræk – i betydeligt dårligere form, end da
jeg tog afsted. I ly af corona-krisen indfandt en
vis dvaskhed sig, så det er min intention at iføre mig vandrestøvler og tophue (i ly for den barske Vestenvind), og gå rask afsted på landevejene og stierne omkring Øse og Næsbjerg, og
ser du mig, er du velkommen til at slå følge

Jeg glæder mig til at være en
del af menighedsfællesskabet her: I menigheden er vi alle i samme båd med hver vores historie, faglighed og menneskelige særegenhed, og
kursen er vi fælles om: Sammen går det mod
håb og solopgang: Ingen dømmes ude, og alle
inddrages, bidrager og inspirerer.

Jeg blev ordineret i 1999 og har slået mine pastorale folder i Roskilde stift og DSUK og nu
Ribe Stift. Jeg elsker den brogede verden og har
rejst og levet mange steder (præ-corona!) men
er rodfæstet i den sjællandske muld, og solidt
forankret i skrift, ord og tegn. Jeg går ikke af
vejen for at danse en Sønderhoning og skåle i
kaffepunch; men elsker også naturens stilhed
og fordybelse; jeg hørte for nylig en kollega bruge udtrukket »ambi-vert« om sig selv, det bety-

Tak til menighedsrådene for jeres beredvillighed til at tage imod en vikar, som I aldrig har
hørt eller mødt endnu. Jeg fortæller familie og
venner, at jeg skal til Øse-Næsbjerg i fire måneder, og min svigerinde minder mig om, at det
sagde jeg også om vikariatet på Fanø…
Vi ses, i Øse og Næsbjerg

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.

Med venlig hilsen
Dorte Pedersen
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Afskedsgudstjeneste
Søndag den 30. august havde vi i Næsbjerg afskedsgudstjeneste for Marianne. Det var det
smukkeste solskinsvejr, og mange af sognets
medlemmer var mødt op for at være med til at
gøre Mariannes sidste gudstjeneste som sognepræst i vores sogn festlig.
Efter en højtidelig gudstjeneste, hvor Marianne
selvfølgelig gav os en fantastisk prædiken, var
menighedsrådet vært med lækker mad fra Næsbjerghus. Efter maden og en lille kop kaffe sang
kirkesangerne en sidste gang for Marianne,
hvorefter ordet var frit for dem, der havde noget

på hjerte til Marianne. Der blev blandt andre
holdt tale af Biskop Elof Westergaard, en sprudlende tale fra Mariannes kollega/veninde Charlotte Locht og Marianne selv.
TAK til alle, der mødte op. TAK til alle, der var
med til at give en flot sogneafskedsgave. TAK til
alle, der på den ene eller anden måde hjalp med
til, at det blev en smuk, smuk dag.
TAK TIL MARIANNE.
Birgitte Søndergård Iversen
Næsbjerg Menighedsråds formand

Tak for din indsats Marianne
Den 30. august måtte vi så i Øse tage afsked
med vores Sognepræst gennem 30 år.
I flot vejr foregik det i haven bag Kirkehuset.
Først med en gudstjeneste og efterfølgende

med bespisning fra en pølsevogn af de cirka
160 fremmødte.
På denne og de følgende sider bringer vi fotos
fra dagen.
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Vi bringer her menighedsrådsformand Birgitte Søndergård Iversens tale
Næsbjerg, søndag den 30. august 2020
Kære Marianne
Jeg har taget ordet her i dag, fordi jeg på hele Næsbjerg Sogn, Næsbjerg Menighedsråd og egne vegne, vil sige et par ting til dig – nu når du … sådan …
ikke længere skal være vores præst … for du har jo,
på eller anden måde, hele tiden (de sidste 30 år) –
været med på sidelinjen i vores liv (når jeg her siger: vores eller vi, så er det som »sognebørn« eller
medlemmer af Næsbjerg Sogn, jeg mener), men
altså, du har været med på sidelinjen i vores liv – og
så ind imellem trådt fra sidelinjen, direkte ind i, i
hvert tilfælde for en stund – direkte ind i centrum
af vores liv, og det har du gjort når: du har døbt
vores børn, konfirmeret vores unge, viet vores brudepar og begravet vores døde. Når de store bølger i
vores liv har rejst sig, hvad enten det har været bølger af glæde, eller bølger af sorg – så har du, som
vores præst, været der, klar til at hjælpe os og klar
til at handle ind i det vi er kommet med.
Tak fordi du, i alle årene, er trådt ind i vores liv.
Hvis vi eller vores har været syge, enten i sjæl og
sind eller kroppen har været pint, så har du, ringet
til os, skrevet til os, eller besøgt os og rettet din
opmærksomhed og omsorg mod os.
Vi har – i fortrolighed – kunnet ringe til dig, med
spørgsmål, uanset om de har været lette eller svære
at få stillet. Og du har efter bedste evne med det
samme svaret, vendt tilbage med svar, eller vi har

kunnet snakke om spørgsmålet. Tak for opmærksomhed og omsorg.
Og det er jo bare et lille udsnit af indholdet – i forholdet, mellem dig som præst – og os som menighed, jeg her har nævnt. Det er kun dig, der har
kendskab til omfanget af de her ting.
Og så er der hele pakken, eller kapitlet omkring: dig
som præst og os som øvrige menighedsrådsmedlemmer. Her har du også været med på sidelinjen
og ind i mellem, for en stund, været – om ikke an-
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Vejret viste sig fra sin fineste side,
da menigheden tog afsked med
Marianne Lesner som sognepræst
i haven bag Kirkehuset i Øse.
det, i nærheden af centrum, i vores liv. Og det har
du været, fordi sådan er det, i det samarbejde, der
nødvendigvis må være, for at få hele maskineriet
omkring og i kirken til at køre og fungere – og vi er
jo mange rådsmedlemmer, når man tænker på os,
der har været med gennem de sidste 30 år.
Jeg har kun været med de sidste knap fire år, og jeg
synes der har været en del, det har ikke været kedelig, slet ikke, men der har været en del at se til: med
møder, mails, praktiske opgaver, spørgsmål der er

blevet stillet, beslutninger der skulle tages … osv –
og når jeg så tænker på: du har været med ... hele
tiden, de sidste 30 år, i to menighedsråd – ja så kan
jo godt regne ud, at det har været … meget, meget
at se til – meget arbejde, meget samarbejde, mellem alle mulige mennesker. Mange beslutninger.
Tak for samarbejdet i rådet, og tak for de gode råd,
du – i den forbindelse – også har givet mig.
Sideløbende, med alt det – og det er jo hel vildt,
meget, vi her snakker om ... sideløbende med alt
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det, har du uge efter uge, måned efter måned, år
efter år, gudstjeneste efter gudstjeneste: forkyndt
os Guds ord, du har givet os brød og vin og du har
videregivet os Herrens velsignelse. Og du har bare
gjort det, rigtig ... rigtig godt.
Det jeg siger nu er helt på egne vegne. For jeg ved jo
ikke, hvordan resten af menigheden har haft det og
oplevet en gudstjeneste med dig ved roret.
Men jeg tror alligevel, de fleste kan genkende det meste og vil give mig ret i, at det har været sådan her:
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serveret, så vi alle har en mulighed for at forstå …
men – man er bare nødt til at være opmærksom
hele tiden for at få alle guldkorn med.
Det har været rigtig gode prædikerne, tak for dem
Marianne – de vil blive savnet.
Så har der også været nadveren, som er så central
– måden du altid har indstiftet og holdt nadveren
for og med os, synes jeg har været, højtidelig, værdig og vigtig (og hvor vi bare savner nadveren, her i
Coronatiden).

Når jeg er kommet til gudstjeneste i Næsbjerg eller
Øse ... ved dig, så har jeg bare været helt rolig, rolig
og forventningsfuld. Rolig fordi, det her kommer
til at køre, der er ikke overladt noget til tilfældighederne og forventningsfuld, fordi jeg ved, jeg får noget med hjem. Jeg ved, at nu skal jeg deltage i en
gudstjeneste, hvor der vil være noget højtideligt,
noget værdigt, noget vigtigt, noget indholdsrigt,
noget helligt og noget kærligt.
Nå men jeg er kommet ind i kirken, fundet min
plads og så har jeg taget min salmebog frem … for
hvilke salmer skal vi synge i dag??
Og jeg må bare sige: du er god til at vælge salmer, vi
har 9 ud af 10, altid sunget de bedste og flotteste
salmer.
Jeg elsker de flotte salmer i salmebogen så meget,
at jeg engang (der var engang) kunne finde på at
sidde og læse, nogen af dem under prædiken …
men det skal man ikke gøre, det skal man ikke gøre
og slet ikke når det er dig der prædiker Marianne.
Dine prædikerne er så gennemarbejdede, omhyggelige og komprimeret sammensat – og alligevel

Biskop Elof Westergaard holdt tale.
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Jeg har også altid haft en hel klar fornemmelse af,
at velsignelsen, selvfølgelig – har ligget dig meget
på sinde. Her har vi, din menighed, via dig og den
måde du altid har gjort det på, fået en kærlig og
hellig hilsen fra Vorherre. Det har været en varme,
der har slået ind imod os.
Jeg har tit tænkt på, når vi er kørt hjem fra gudstjeneste: hvor er det ærgerligt, at ikke alle hørte den
prædiken, var med til den nadver, fik den velsignelse – så ville livet bare blive så meget nemmere,
sjælefreden så meget større.
Marianne, alle de her gudstjenester, du har stået for
– år ind og år ud, og vi har haft sammen, dig og os,
din menighed, gennem smukke højtider: påske, høst,
jul selvfølgelig og de lidt mere »almindelig« tiders
gudstjenester, med spændende og også ind imellem
tunge tekster, hvor vi har haft svært ved at forstå
Vorherre, men hvor du har forklaret teksten for os.
Alle de gudstjenester – dem alle sammen, ind imellem hinanden: De har været som en rejse, de har
været og er en gave. Og det har været godt. Tak for
alle de gudstjenester.
Og nu, nu holder du så … Nu går du på pension. Du
vil have fri, du vil være fri og nyde tiden sammen
med John og jeres børn, børnebørn og familien.
Og vi, vi kan godt forstå dig, vi synes, det er dig
velundt – det er jer velundt.

Så vi har … Vi er gået sammen, hele Næsbjerg Sogn,
vi har samlet ind til en sognegave til dig. Og du får
den lige om lidt.
Og sammen med denne gave, på hele Næsbjerg
Sogns, Menighedsrådet og egne vegne, vil jeg sige
til dig: Tak for de 30 år, tak for dem alle sammen, med
alt det, af forskellig art de har indeholdt. Og så vil vi
ønske dig: held og lykke i fremtiden, i din pensionstid
og Gud i vold.
Birgitte Søndergård Iversen
Næsbjerg Menighedsråds formand
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Øse Sogn 1. juni - 26. september 2020
Dåb

Døbt 29. august:
Felix Mau Breinsborg,
søn af
Signe Mau Thomsen og
Kasper Breinsborg Poulsen

Vielse

Døbt 5. september:
Cody Moslund Rødgaard
Jimma, søn af
Karina Hagsten Moslund
Rødgaard og Einar Jimma

Døbt 20. september:
Anker Haun Kruse,
søn af
Amanda Brinch Kruse og
Rasmus Haun Hansen

Konfirmation i Øse Kirke 15. august

Viet 22. august:
Malene Hjerrild Nielsen og
Poul Erik Nielsen

Dødsfald og begravelse/bisættelse
13. juni

Henry Hansen, Holsted. Begravet den 23. juni.

30. juni

Jens Kristian Jensen, Nordenskov. Begravet den 8. juli.

3. juli

Kristense Horsbøll Madsen, Agerbæk. Begravet den 10. juli.
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Næsbjerg Sogn 1. juni - 26. september 2020
Dåb

Døbt 9. august:
Lauge Gejl Schultz,
søn af
Malene Gejl Schultz og
Jakob Gejl Schultz

Vielse

Døbt 22. august:
Hjalte Westh Jakobsen,
søn af
Lise Jakobsen og
Jimmi Westh Madsen

Døbt 26. september:
Alfred Koue Rasmussen,
søn af Kristina Anne
Kathrine Rasmussen og
Søren Houe Rasmussen

Konfirmation i Næsbjerg Kirke 16. august

Viet 20. juni:
Dorte Toftgaard Klausen og
Søren Julius Knudsen

Dødsfald og begravelse/bisættelse
27. juni

Anny Marie Wejs Andersen, Agerbæk. Begravet den 2. juli.

10. juli

Aase Marie Linding Pedersen, Næsbjerg. Bisat den 16. juli.

NAVNE & NUMRE

Fælles for sognene
Kirkekontoret
Sønderskovvej 121 · Øse · 6800 Varde
Tlf. 75 29 80 30
Sognepræst, konstitueret
Dorte Pedersen
Tlf. 61 18 20 95
Træffes bedst efter aftale
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. 29 70 85 82

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. 29 70 85 82
Menighedsrådsformand
Birgitte Iversen · Tlf. 27 52 76 77
Kirkeværge
Jonna Bjerg · Tlf. 29 43 36 22

Øvrigt
FDF
Kredsleder:
Thomas Christensen · Tlf. 29 93 84 34
Indre Mission
Formand:
Søren Arnbjerg · Tlf. 75 29 81 52

Menighedsrådsformand
Finn Bech-Petersen · Tlf. 23 42 21 02
Kirkeværge
Jan Jensen · Tlf. 23 61 06 51
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GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Øse

Næsbjerg

Bemærkninger

06. dec.

2. s. i advent

11.00 A

Se Øse

Fælles for sognene

13. dec

3. s. i advent

Se Næsbjerg

11.00

Fælles for sognene,
de 9 læsninger

20. dec.

4. s. i advent

11.00 A

09.30

23. dec.

Lillejuleaftensdag

14.00

15.30

Lillejuleaftensgudstjenester

24. dec.

Juleaftensdag

15.30

14.00

Indsamling til Kirkens Korshær

25. dec.

1. juledag

09.30

11.00 A

Indsamling til Kirkens Korshær

26. dec.

2. juledag

11.00

Se Øse

Fælles gudstjeneste

27. dec.

Julesøndag

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker

31. dec.

Nytårsaftensdag

14.00

15.30

Indsamling til Bibelselskabet

01. jan.

Nytårsdag

Ingen

Ingen

Der henvises til nabokirker

03. jan.

H3K

10.30 A

09.00

10. jan.

1. s. e. H3K

09.00

10.30 A

17. jan.

2. s. e. H3K

10.30 A

09.00

24. jan.

S. s. e. H3K

Ingen

Ingen

31. jan.

Septuagesima

10.30 A

09.00

07. feb.

Seksagesima

09.00

10.30 A

14. feb.

Fastelavn

10.30 A

09.00

21. feb.

1. s. i fasten

09.00

10.30 A

28. feb.

2. s. i fasten

Ingen

Ingen
A = Altergang

Der henvises til nabokirker

Der henvises til nabokirker

