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Det er den påstand, som Dan 
Browns bestsellerroman ”Da Vinci 
Mysteriet” er bygget op omkring. 
Bogen er en god og underholdende 
spændingsroman, og her i som-
mer havde filmversionen premiere 
verden over. Bogens plot er en af 
de sammensværgelsesteorier, som 
i disse år har vind i sejlene. Nogle 
kristne kredse, ikke mindst den 
katolske kirke, bekæmper bogens 
påstande eller bruger mange kræf-
ter på at modbevise dens påstande 
– men hvorfor ikke bruge den som 
et udgangspunkt for at diskutere 
mange af kristendommens hoved-
emner? – såsom kristendommens 

tilblivelse, Bibelens rolle, kristen-
dommens kvindesyn.
Bogens og filmens succes – sam-
menholdt med emnet – har fået 
menighedsrådene i Helle kom-
mune til at gå sammen om at 
arrangere en foredragsaften om 
”Da Vinci Mysteriet”. Der indby-
des til møde i Helle-Hallerne den 
10. oktober kl. 19.00 med Marie 
Vejrup Nielsen, som er cand. theol. 
og ph.d.-studerende ved Aarhus 
Universitet. Nogle har måske set 
hendes fremragende redegørelse 
for bogen på DR2 og har dermed 
fået appetit på at høre mere, og nu 
får vi lejlighed til det.

Da Vinci Mysteriet -
var Jesus gift med Maria Magdalene?

(fortsættes næste side)
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Når folk spørger præsten: hvad 
mener du om Da Vinci? – så er det 
ikke maleren, det handler om, men 
bogen og filmen. Bogens forfatter 
hævder jo, at alle påstande i bogen 
er sande. Men er de det? Eller 
er det sådan, som forfatteren til 
”Rosens navn”, Umberto Eco, har 
sagt, at sandhedskravet fra forfat-
terens side blot er et litterært trick, 
som man som læser ikke skal tage 
alvorligt?
Bogen hævder, at Jesus var gift 
med Maria Magdalene og efterlod 
sig ikke bare kone, men også børn, 
da han døde, og Maria Magdalene 
var ikke bare Jesu kone, men selve 
den kvindelige guddom. En sand-
hed, som den katolske kirke med 
vold og magt har forsøgt at holde 
skjult i 2000 år. Jesu biologiske 
slægt skulle stadig leve iblandt os 
som en særligt indviet skare. Er 
det sandt eller ej? Det virker vildt, 
men kunne der ikke være noget om 
det? Sådan er der vist mange, der 
spørger, og derfor synes vi, det var 
på sin plads at høre en kvalificeret 
analyse af bogen og dens påstande, 
og hertil er Marie Vejrup Nielsen 
den rette person.
Der er ingen tvivl om, at det er 
godt med interessen for kerne-
spørgsmålene i kristendommen, 
som jo hænger sammen med 
spørgsmålet ”Hvem var og er 
Jesus?” Kom og hør Marie Vejrup 
Nielsen i Helle-Hallerne, brug en 
efterårsaften på et væsentligt emne 

og kom klogere hjem – måske med 
fornyet lyst til at læse i Bibelen. 

Læs f. eks. i Matthæusevangeliet 
kap. 12,46-50, hvor Jesus under-
streger, at det ægte forhold til ham 
ikke går gennem biologisk slægt-
skab (så ville kirken godt nok være 
en lille, lukket forsamling!), men 
gennem discipelskab.

Marianne Lesner

P.S. Kan du godt lide gåder 
som dem, der er i ”Da Vinci 
Mysteriet”? Så er her en bibelsk 
gåde, du kan prøve kræfter med:

gd rvb g dg ngslv nrrH
gdn gd rv g gd rv sl tgsn ts dl nrrH
drf gd vg g gd p ns ts tfl nrrH

Løsning findes på side 14.
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Dåbsjubilæum
Der holdes dåbsjubilæum for alle 
børn i sognene, født i 2001, den 8. 
oktober i Næsbjerg kirke kl. 11.00 
og i Øse kirke kl. 14.00.
Familierne vil få en særlig indby-
delse, men jeg skal understrege, at 
de to dåbsjubilæumsgudstjenester 
samtidig er sognenes almindelige 
søndagsgudstjenester, og derfor er 
de – naturligvis – for alle.
Det er en stor oplevelse at være 
sammen med de små på deres 
dåbsjubilæumsdag – gå ikke glip 
af den!
De små dåbsjubilarer får en gave 
fra kirken på den store dag. Det er 
billed- og fortællebogen ”Nu skal I 
bare høre”, som er skrevet til fami-
lier med børn i den spørgelystne 
alder fra 4 år og opefter. Den er 
en håndsrækning til forældre, som 
gerne vil fortælle deres børn om 
kristendom på en levende og livs-
nær måde.
I bogen følger vi Tine på 4 år og 
Michael på 5 år gennem et helt 
års oplevelser af glæder og sorger, 
drillerier og drømme. Vi citerer her 
lidt fra bogens omslag: ”Bibelske 
historier spiller sammen med bør-
nenes hverdage og fester, med 
årets rytme og med kendte sange. 
Tilsammen bliver det en fortælling, 
som udfolder den kristne tro i bør-
nenes egen verden.
Sådan kan vi bedst fortælle små 
børn om Gud. For det lille barn 
forstår på sin egen måde: indefra, 
gennem oplevelse.
Barnet forstår handling og følel-
ser langt bedre end forklaringer. 

Det kender forældre selv: når man 
synger for sit lille barn, har bar-
net kunnet ”forstå” noget ved det, 
længe før det forstod ordene i san-
gen. Og det forstår vældig meget 
gennem symboler (solen er f. eks. 
et vigtigt Guds-symbol for det lille 
barn).
Ukendte ord behøver heller ikke 
være noget problem, bare de får 
mening ud fra sammenhængen. Og 
man oplever tit, at barnet på sin 
egen måde finder vej til en indsigt, 
som får os voksne til at måbe.
Hvert af de 13 kapitler er tænkt til 
en dags læsning og skal nok give 
rigeligt at snakke om. Vores råd 
er: spar på forklaringerne, og lad 
barnet selv opleve og spørge i det 
tempo, det selv er parat til.
Det er en bog, man kan læse sam-
men flere gange. Den er ganske 
bevidst skrevet i flere ”lag”, så der 
også er noget at hente for de lidt 
større søskende. Og for den voks-
ne, der læser op.”

Marianne Lesner
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BUSK-dag er forkortelsen for 
Børn-Unge-Sogn-Kirke-dag, som 
hvert år fejres på den sidste søn-
dag i oktober, og hvor der i mange 
kirker landet over holdes særlige 
familiegudstjenester for alle, som 
har lyst til at deltage. Det er en 
stor glæde, at vi i år har både 
Familiespejderne i Næsbjerg og 
FDF Næsbjerg-Øse til at medvirke 

i henholdsvis Næsbjerg kirke og 
Øse kirke ved gudstjenesterne den 
29. oktober.
Gudstjenesteudvalget planlægger 
gudstjenesterne, der plejer at være 
nogle rigtig gode oplevelser, og de 
er naturligvis for alle i sognene, 
som har lyst til at være med.

Marianne Lesner

BUSK-gudstjenester

Der er i år høstgudstjenester den 
10. september, Øse kirke kl. 10.00 
(NB: klokkeslæt!) og Næsbjerg 
kirke kl. 14.00. Kirkerne vil være 
smukt pyntede, og der vil blive 
samlet ind til et godt formål (se 
senere annonce i Ugeavisen).
 
I Øse kirke tages den nye alter-
dug i brug ved høstgudstjenesten. 
Bladets læsere kan måske huske 
fra vores omtale i sidste nummer 
af kirkebladet, at Dora Bertelsen 
og Asta Vig Sørensen sammen har 
fremstillet den nye, smukke dug. 
Vi bragte også billeder af den knip-
lede bort og selve fremstillingspro-
cessen.
I våbenhuset vil der i forbindelse 
med høstgudstjenesten være en 
lille udstilling af gamle alterduge. 
Nedenfor bringer vi et billede af en 
af de alterduge, som er blevet så 
slidte, at de ikke længere kan bru-

ges. Vi ved ikke, hvem der har syet 
den, men vil gerne have oplysnin-
ger, hvis nogen kender til dugens 
fremstillingshistorie.

Efter gudstjenesten er der mulig-
hed for at deltage i kirkefrokost i 
konfirmandstuen. Det koster 30 kr. 
at deltage i kirkefrokosten, hvor 
der serveres snitter, kaffe og en 
småkage. Der kan desuden købes 
øl og vand. Af hensyn til køkkenet 
vil vi gerne bede om, at man til-
melder sig senest den 7. september 
til Poul Erik Runge Sørensen, tlf. 
75298358 eller til præstegården, 
75298030.

Marianne Lesner

Høstgudstjenester 
- med ibrugtagning af ny alterdug i Øse kirke
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En høsttegning til børnene

- kan farvelægges
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Det er efterhånden blevet en tilba-
gevendende begivenhed, at skole-
tjenesten tilbyder et salmeprojekt: 
Et møde med den danske salme.
Også i år deltager eleverne i 3., 
4., 5. og 6. klasse fra Næsbjerg og 
Nordenskov skoler på forskellig 
måde i salmesangs-projektet: 
JUL I HIMMELBY
Skolerne modtager undervis-
ningsmateriale til de 6 salmer: 
”Velkommen igen, Guds engle 
små”, ”Det var ikke en nat som 
de andre”, ”Lad det klinge sødt i 
sky”, ”Den yndigste rose er fun-
den”, Mit hjerte altid vanker” og 
”Du kom til vor runde jord”. Det 
er så meningen, at man efter efter-
årsferien  begynder at arbejde med 
salmerne i klasserne. Det kan gøres 
på forskellig vis, men materialet 
lægger op til, at flere fag inddra-
ges: kristendom, dansk, musik, bil-
ledkunst, hjemkundskab og sløjd.

I uge 46 besøger børnene den loka-
le kirke for sammen med præsten 
og organisten at synge salmerne og 
tale om dem. I uge 47-48 kan man 
så deltage i et kæmpekor i Ribe 
Domkirke.
Efterfølgende er der lagt op til, at 
man fortsætter arbejdet på skolen, 
idet der i undervisnings-oplægget 
er mange ideer til klassens julefor-
beredelser.
I det hele taget er det et meget 
omfattende baggrundsmateriale, 
der sendes ud. Foruden tekster, 
noder og opgaver til hver enkelt 
salme indeholder hæftet emner 
som: - julepynt med kristne sym-
boler, - opskrifter på julebagværk, 
- hvordan børnestemmer fungerer, 

Alle helgens søndag fejres den før-
ste søndag i november. I kirkerne 
holder vi særlige gudstjenester, 
hvor vi på denne dag i særlig grad 
mindes de døde, og navnene på 
sognets døde og begravede siden 
sidste alle helgen læses op fra præ-
dikestolen. I år er det alle helgens 

søndag den 5. november, og der 
afholdes gudstjeneste i Næsbjerg 
kirke kl. 9.30 og i Øse kirke kl. 
11.00. Hos os har vi den skik, at de 
efterladte til de afdøde, hvis navn 
vil blive læst op ved gudstjenesten, 
forud får et brev med indbydelse.

Marianne Lesner

Alle helgen

RAMS for børn
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- julevarsler/solemærker, - eksem-
pel på krybbespil, - kirkemusikkens 
udvikling fra gregoriansk sang til 
nutidens salmesang.
Hæftet indeholder både oplæg til 
lærere og præster, og der medfølger 
en CD, hvor alle salmerne er ind-
sunget af Rødding kirkes børnekor. 

Desuden medsendes en plakat, som 
er udfærdiget af grafikeren Erik 
Skouboe.
I det hele taget et meget veltil-
rettelagt materiale. 
        

Anne Nykjær
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RAMS for voksne – en salmesangsaften

På opfordring bliver der i år 
også RAMS for voksne, da flere 
har ønsket, at også de voksne i 
sognene skulle have lejlighed 
til at få en form for deltagelse 
i børnenes salmesangsprojekt.  
Som præst er det rigtig dejligt at 
få sådan en opfordring, så den 
har jeg med glæde taget imod, 
så kom og syng med i Øse kirke 
den 30. november og i Næsbjerg 
kirke den 7. december.
Hvad er RAMS for voksne? – ja, 
traditionelt ville man jo kalde det 
en salmesangsaften, og temaet 
bliver ”Jul i Himmelby”. Der vil 
dog være færre salmer og mere 
historiefortælling, end der er på 
en traditionel salmesangsaften. 
Der bliver lejlighed til at synge 
både nogle af de gode, gamle 
julesalmer, en af dem endda på to 
forskellige melodier, og nogle af 
de nye. Vi bringer nedenfor en af 
de nye salmer.

Marianne Lesner

1 Du kom til vor runde jord,
 barn, på bare fødder,
 midt i engles julekor,
 med Himlens frakkeskøder.
 Du var dreng i Nazareth,
 stod i tømrerlære,
 skar dit navn i stort og småt,
 Jesus, du min Herre!

2 Du sprang kådt i dåben ud,
 ingen ku’ dig kue,
 Helligånden fløj fra Gud,
 Johannes så en due.
 Var der ondskab, folk som led,
 djævelsk atmosfære,
 du gav al din kærlighed,
 Jesus, du min Herre.

3 Dagligt håb du tømred os,
 vildt fra korsets planker,
 døde for at være hos
 din Far, med vore tanker.
 Røveren fra Golgata
 loved du at bære
 med til Paradis den dag,
 Jesus, du min Herre!

4 Påskemorgen stod du op,
 du kan ikke bindes,
 gravens sten er ikke nok,
 og døden overvindes.
 Hver gang at jeg syns jeg ku’
 helt la’ vær’ at være,
 står du her med livets nu,
 Jesus, du min Herre!

Sten Kaalø 1990. 
Mel.: Hans Dammeyer 1990.
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Torsdag, den 7. september
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00. 

Søndag, den 10. september
Høstgudstjeneste i Øse kirke kl. 
10.00, hvor den ny alterdug tages i 
brug, og i Næsbjerg kirke kl. 14.00, 
se omtale andetsteds i bladet.

Torsdag, den 5. oktober
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Søndag, den 8. oktober
Dåbsjubilæum i Næsbjerg kirke kl. 
11.00 og i Øse kirke kl. 14.00, se 
omtale andetsteds i bladet.

Tirsdag, den 10. oktober 
Foredrag om bogen ”Da Vinci 
Mysteriet” ved Marie Vejrup 
Nielsen, Helle-Hallerne kl. 19.00, 
se omtale andetsteds i bladet.

Søndag, den 29. oktober
Familiegudstjeneste i 
Næsbjerg kirke kl. 11.00, hvor 
Familiespejderne fra DDS medvir-
ker, og i Øse kirke kl. 14.00, hvor 
børn og unge fra FDF medvirker. 
Se senere annonce i Ugeavisen.

Søndag, den 5. november
Alle helgens søndag, hvor vi min-
des de døde ved gudstjenesterne i 
Næsbjerg kirke kl. 9.30 og i Øse 
kirke kl. 11.00. Se omtale andet-
steds i bladet.

Torsdag, den 30. november
”RAMS for voksne” i Øse kirke 
kl. 19.00. Se omtale andetsteds i 
bladet. Redaktionen gør opmærk-
som på, at arrangementet gentages 
i Næsbjerg kirke torsdag, den 7. 
december kl. 19.00 i Næsbjerg 
kirke.

Sognekalenderen

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 
eller til et dødsleje.

Marianne Lesner



10

På opfordring vil jeg her skrive lidt 
om, hvorfor hestesko ikke er vel-
sete ved vielser i kirken.
I folketroen i vores tid opfattes 
hesteskoen stort set udelukkende 
som et symbol på lykke. Men går 
man lidt tilbage i tiden, viser der 
sig et andet og mere nuanceret bil-
lede. Så er hesteskoen ikke et sym-
bol for lykke, men en redskab til 
afværgelse af det onde.
Hesteskoen er nemlig et billede på 
Djævelen. I kirkekunsten kan man 
se, hvordan man i tidligere tider 
afbillede Djævelen med horn i pan-
den, hale og hestehove. Hesteskoen 
er et symbol på Djævelens fodspor. 
Folketroen siger, at hvis hesteskoen 
skal være rigtigt lykkebringende, 
så skal den være gammel og slidt. 
Hvorfor? – jo, for det er tegn på, at 
Djævelen skal rejse rigtig langt for 
at nå dig!
Når man i mange kirker har den 
holdning, at hesteskoen ikke hører 
hjemme i kirken, er det vel ikke 
så underligt, når man tænker det 
igennem. Hvad skal Djævelens 
symbol i en kristen kirke? Når 
brudgommen bukker sig ned og 
samler hesteskoen op for at række 
den til sin brud, rækker han hende 
Djævelens forbandelse. Den har 
hun da ikke brug for, endda lige 
efter at hun har fået Guds velsig-
nelse!

Fra gammel tid har man hængt 
hesteskoen op over hjemmets dør. 
Dørtrinnet var det farlige sted, dér, 
hvor Djævelen lurede på bruden 
for at tage den førstefødte, som 
skulle komme. Bruden flyttede ved 
giftermålet ind i sin svigerfamilies 
husstand (og det var uden tvivl ofte 
et farligt foretagende!), og for at 
hjælpe hende over den svære tær-
skel i god behold, hængte man som 
sagt en hestesko op over døren. Det 
var som en vaccine: tog man lidt af 
den onde til sig, kunne man bruge 
det mod den onde. Man kunne 
narre ham til at tro, at her havde 
han allerede magt, så han kunne 
godt rejse videre til nye jagtmarker. 
Som en ekstra hjælp bar brudgom-
men sin brud hen over dørtrinnet, 
så Djævelen ikke fik sin chance, 
når hun trådte på dørtrinnet.
Hvad gør vi så, når der er heste-
sko ved vielser i Øse og Næsbjerg 
kirker? Hvis hesteskoen lægges 
frem, inden vielsen begynder, læg-
ger vi den ud i våbenhuset eller ud 
på trappen til kirkegården. Lægges 
den frem undervejs, får den lov til 
at ligge. En hestesko i sig selv gør 
jo ingen skade. Men det skader på 
den anden side heller ikke at kende 
lidt til hesteskoens historie.

Marianne Lesner

Hestesko i kirken – ja eller nej?
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Sogneudflugten

Efter en dejlig gudstjeneste i 
Næsbjerg kirke den 11. juni satte 
38 deltagere sig til rette i bus-
sen for at køre til Christiansfeld. 
Buschaufføren forsøgte at tage en 
genvej gennem Lunden i Agervig, 
men det gik heldigvis ikke. Han 
fandt den rette vej, og kaffen og de 
hjemmebagte boller kunne så findes 
frem. Vi nød køreturen gennem det 
flotte solskins-sommerland og sang 
undervejs et par sange. 

I Christiansfeld viste en guide 
os rundt og fortalte om Brødre-
menigheden. 
Vi sluttede af i kirken.
Middagen og eftermiddagskaffen, 
selvfølgelig med honningkage, blev 
nydt på Den Gamle Grænsekro.
På vej hjem gjorde vi holdt ved 
Skamlingsbanken, og der var her 
mulighed for at nyde det flotte 
område.
Da vi var på vej hjem i bussen, 

blev der fortalt om 
Skamlingsbankens histo-
rie. Tak til alle, der del-
tog, I var med til, at det 
blev en dejlig dag.

Udflugtsudvalget
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Nyt fra menighedsrådene

Dåbsmagasin til dåbsforældre og faddere

Menighedsrådene har besluttet fremover at uddele 
bladet ”dåb & barnetro” til alle dåbsforældre og fad-
dere i forbindelse med barnedåb i vores to kirker.
Bladet er udgivet af Kristeligt Dagblad, og det 
fortæller på en spændende måde, hvordan dåben 
foregår, hvad den betyder, hvad det vil sige at være 
fadder, og om traditioner og skikke osv.

Kirken på Internettet

Øse og Næsbjerg kirke har nu i flere år haft deres egne hjemmesider.
Prøv at finde www.oesekirke.dk eller www.naesbjergkirke.dk. Her vil du 
kunne finde oplysninger om kirkernes historie, kirkelige handlinger, menig-
hedsrådet, kirkebetjeningen osv.
På Næsbjergs by-portal www.naesbjerg.dk vil du under foreninger kunne 
finde ”menighedsrådet”. Her er bl.a. datoer for og omtale af kommende 
arrangementer. 

Nyt fra Øse menighedsråd

På det seneste menighedsrådsmøde blev vi enige om, at der godt måtte stå 
lidt i Kirkebladet om, hvad vi arbejder med i Øse menighedsråd. 
Til dette blad har vi valgt to emner ud. Det første er trappen til prædikesto-
len.
For ca. 2 år siden blev vi ved præstens arbejdspladsvurdering gjort opmærk-
somme på, at den var for stejl og farlig, og at den burde ændres. Vi satte 
arkitekt Anker Knudsen, Rødding, på opgaven. Det tager lang tid og 
koster penge, da mange instanser, bl.a. Den Kgl. Bygningsinspektør og 
Nationalmuseet, har skullet godkende ændringerne, - men nu er håndvær-
kerne færdige, og sagen afsluttet.
Det andet, vi vil nævne er, at vi har fået godkendt om- og tilbygning af 
graverfaciliteter. Der bliver lavet et nyt redskabsrum på 42,5 m2. Samtidigt 
bliver taget på de eksisterende bygninger udskiftet. 
Vi regner med, at arbejdet påbegyndes i efteråret.

Poul Erik Runge Sørensen
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Maj - juni - juli

Øse sogn

Dåb
Clara Lykke Sørensen, den 12. maj
 (Marlene Sørensen og Kim Erik Lykke Sørensen, Esbjerg)
Julius Sevelsted Nielsen, den 12. maj
 (Charlotte Sevelsted Nielsen og Flemming Nielsen, Nordenskov)
Tobias Lindholdt Rasmussen, den 21. maj
 (Lene Lenette Lund Nielsen og Keld Lindholdt Rasmussen, Heager)
Maja Lykke Østergaard, den 4. juni
 (Malene Lykke Østergaard og Bent Østergaard, Nordenskov)
Marco Vibe Sørensen, den 18. juni
 (Helene Vibe Steffensen og Bo Sørensen, Nordenskov)
Yena Kathrine Qvist, den 16. juli
 (Gina Paola Qvist, Nordenskov)

Vielser
Mette Søbye Andreasen og Thomas Kjærgaard Rosendal, Varde, den 20. maj
Hildigerd Johansen og Thomas Støttrup Nielsen, Nordenskov, den 8. juli

➡

Nyt fra Næsbjerg menighedsråd

I løbet af vinteren og foråret er der 
opstået store huller i asfaltbelægningen 
på Næsbjerg kirkes p-plads ud mod 
Hovedgaden. Da belægningen mange 
steder er nedslidt, er det besluttet at 
få p-pladsen repareret hurtigst muligt. 
P-pladsen ejes af kirken, men bruges 
også som kundeparkering til Brugsen, 
Andelskassen og forsamlingshuset. 
Udgiften deles derfor mellem de pri-
mære brugere af pladserne.
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Begravelser
Signe Jakobsen, Nordenskov, den 17. maj
Karl Ladefoged Jensen, Tofterup, den 23. maj
Harry Magnus Gregersen, Nordenskov, den 13. juni
Karen Pedersen Sørensen, Nordenskov, den 14. juni
Kristense Kubel, Nordenskov, den 17. juni
Magny Irene Andersen, Tofterup, den 5. juli
Vagn Lauridsen, Tofterup, den 27. juli 

Næsbjerg sogn

Dåb
Christian Grønkjær Grand, den 4. juni
 (Heidi Grønkjær Jensen og Esben Grand, Næsbjerg)
Sara Herold Joensen, den 4. juni
 (Christina Herold Joensen og Claus Joensen, Næsbjerg)
Matilde Juul Søndergaard Hansen, den 25. juni
 (Lene Søndergaard Hansen og Bjarne Juul Hansen, Næsbjerg)
Esben Krogh Christensen, den 25. juni
 (Mette Krogh Larsen og Brian Krüger Christensen, Biltoft)
Mira Halskov Andersen, den 9. juli
 (Malene Halskov Andersen og Søren Andersen, Skonager)

Vielser
Trine Majlund Vestbo og Jacob Sølgaard, Holstebro, den 6. maj
Karina Eline Thorø og Christian Riber Christensen, Skovlund, den 24. juni

Kirkelig velsignelse
Lene Kirkegaard Hofmann og Søren Hofmann, Næsbjerg, den 8. juli

Begravelser
Søren Terkelsen Nielsen, Næsbjerg, den 18. juli
Niels Jensen, Næsbjerg, den 22. juli

Løsning på den bibelske gåde på s. 2: Den aronitiske velsignelse læst 
bagfra og uden vokaler – som man læser på hebraisk.
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Præstesekretæren
Alle henvendelser om attester og nav-
nesager kan med fordel rettes til præ-
stens sekretær, som træffes på præste-
gårdens telefon hver tirsdag formiddag, 
bedst mellem kl. 9-10.

Menighedsrådsmøder
Øse menighedsråd: 13. september og 
28. november kl. 19.00 i konfirmand-
stuen.
Næsbjerg menighedsråd: 12. septem-
ber og 16. november kl. 16.30 i for-
samlingshuset.

Kirkebil
Der kører gratis kirkebil til alle guds-
tjenester. Bestilles hos:
Næsbjerg Taxi, tlf. 75 26 75 00,
senest kl. 16.00 dagen før.

FDF
Kredsleder: 
Viggo Iversen, tlf. 75267677

Indre Mission 
Formand: 
Søren Arnbjerg, tlf. 75 29 81 52

KLF kirke og medier

Villy Lauridsen, tlf. 75 26 70 30 

Redaktion
Marianne Lesner (ansvarshavende), 
Mary Søndergård, Hanne Skals, 
Anne Nykjær Larsen og Bodil Søbye 
Andreasen.

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Marianne Lesner
Sønderskovvej 142, Øse,
6800 Varde
tlf. 75 29 80 30, fax: 75 29 80 08
E-mail: mhl@km.dk
Træffes bedst tir-fre kl. 12-13
Træffes ikke mandag

Præstesekretær 
Bodil Larsen træffes tirsdag 
kl. 9-10, tlf. 75298030

Øse sogn
www.oesekirke.dk
Graver
Flemming Nielsen
tlf. 75 29 84 63,
på kirkegården: 75 29 82 50
Organist
Anne-Margrethe Bundgaard,
tlf. 75 26 71 61
Kirkesanger
Else Marie Vagtborg,
tlf. 75 21 08 48
Kirkesanger
Lund Frederiksen,
tlf. 75 29 85 82
Menighedsrådsformand
Poul Erik Runge, 
tlf. 75 29 83 58
Kirkeværge
Søren Thomsen,
tlf. 75298305

Næsbjerg sogn
www.naesbjergkirke.dk
Graver 
Niels Ove Andersen
tlf. 75 26 73 76
på kirkegården: 23 71 74 50
Organist fælles med Øse
Kirkesangere fælles med Øse
Menighedsrådsformand
Hans Ole Fisker,
tlf. 75267349
Kirkeværge
Jonna Bjerg,
tlf. 75267305



Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 13. september, den 25. oktober og den 22. 
november  kl. 14.30. 
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. 
Alle er meget velkomne.

Indlæg til kirkebladet kan sendes til sognepræsten.
Deadline til næste nummer: 1. november 2006 

Tryk: PE Offset, Varde

Signaturer: a = altergang.  CL = Charlotte Locht. 

Gudstjenesteliste 
for Øse og Næsbjerg kirker

Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger 
03.09. 11.00 a Ingen 12. s. e. trin.

10.09. 10.00 a 14.00 a 13. s. e. trin.   
   Høstgudstjenester

17.09. Ingen 9.00 CL 14. s. e. trin.

24.09. 9.00 CL Ingen 15. s. e. trin.

01.10. Ingen 9.00 CL 16. s. e. trin.

08.10. 14.00 11.00 Dåbsjubilæum for 
   årgang 2001

15.10. 11.00 a 9.30 a 18. s. e. trin.

22.10. 9.00 CL Ingen 19. s. e. trin.

29.10. 14.00 a 11.00 a Familiegudstjenester

05.11. 11.00 a 9.30 a Alle helgen

12.11. 9.30 a 11.00 a 22. s. e. trin.

19.11. Ingen  11.00 a 23. s. e. trin.

26.11. 9.00 CL Ingen Sidste s. i kirkeåret


