
6. årgang nr. 1 december 2006 - januar - februar 2007

Det er store ord, vi hører, når vi 
kommer til kirke i juletiden, fan-
tastiske ord, der løfter os op og 
fylder os, bevæger os med deres 
skønhed og sandhed – midt i alle 
de små, nære juleglæder, som jo 
heller ikke er at foragte.

Stort og småt. Sådan er det med 
julen. Så stort og så småt. Julen er 
en familiebegivenhed og en ver-
densbegivenhed – på én gang! Det 
helt nære og det universelle er på 
én gang på færde. På den ene side 
har vi julefejringen i vores eget 
hjem, i vores egen familie og nære 
kreds. På den anden side har vi 

julefejringen ud over hele jorden, 
hvor kristne på alle kontinenter 
fejrer, at vores frelser er født. Eller 
– jeg burde jo netop ikke skrive: 
på den ene side og på den anden 
side, men i stedet skrive: på én 
gang. Julen er netop på én gang en 
familiefest og en fest ud over hele 
verden.

Stort og småt – på én gang.
Vi har barnet i krybben, Maria og 
Josef i Betlehem på et bestemt 
tidspunkt i historien, mens 
Augustus var kejser og Kvirinius 
statholder i Syrien. Det kan synes 
stort. Men det er jo kun, fordi vi 

Stort og småt

(fortsættes næste side)
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ved, hvad det betyder. I sig selv 
er det jo ikke stort, en mand og en 
kvinde og et barn, der fødes; hvor 
mange gange sker det ikke hver 
dag? Det er lige præcis ikke noget 
særligt bemærkelsesværdigt. Men 
samtidigt er det evighedens bragen 
igennem alt, hvad vi kender, det er 
Gud selv, der melder sig på jorden 
under englesang og himmelske 
hærskarers jubel.

Småt og stort!
Så lille, han er, den nyfødte, og 
dog har han et stort navn med sig, 
han kaldes Underfuld Rådgiver, 
Vældig Gud, Evigheds Far, Freds 
Fyrste. Det er dog noget af et navn 
til så lille et barn!
Så lille en familiebegivenhed, en 
ung pige bliver mor, og hendes for-
lovede må tage det på sig at blive 
far, og så stor en verdensbegiven-
hed, at dette barn er menneskenes 
frelser.

Sidste år var jeg i ugerne op til jul 
på besøg i børnehaveklassen på 
Næsbjerg skole. En af drengene 
havde svært ved at sidde stille ret 
længe ad gangen, men det var ham, 
der spurgte: ”Når Jesus er Guds 
Søn, hvorfor blev han så født her 
på jorden?” – ”Mener du, fordi 
Gud er i himlen?” spurgte børneha-
veklassens lærer. – ”Ja, hvorfor?” 
spurgte han mig igen. Han havde 
ikke forstået – men bestemt sanset 
denne dobbelthed, det helt store og 
det helt nære, Gud i himlen og bar-
net på jorden, og hvordan kunne 
det dog være, hvordan kunne det 
hænge sammen? Og jeg svarede 

ham: ”Fordi vi mennesker ikke 
kan komme til Gud, så ville Gud 
komme til os, og så kom han som 
Jesus, og det gjorde han, fordi han 
elsker os mennesker.” – ”Okay!” 
sagde drengen.

Helt stort og helt småt: det hele 
mødes i Barn Jesus. Han er lyset 
i sin mors øjne, da hun ser på sin 
nyfødte dreng, og han er lyset, der 
skinner i mørket for alle menne-
sker, fordi han er verdens frelser. 
Jesus er Ordet, og Ordet var hos 
Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet 
kom til verden som drengen Jesus 
for at tænde et lys for os, som kan 
skinne for os, så vi ser vejen til 
Himmerig.

Med ønsket om en adventstid fuld 
af håb og forventning og en glæde-
lig juletid til alle i sognene!

Marianne Lesner
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KRYBBESPIL 
I Næsbjerg kirke
4. klasse på Næsbjerg skole er ved 
at lave et krybbespil, som skal frem-
vises i Næsbjerg kirke 1. søndag i 
advent. 
Børnene synes, det er sjovt, og de 
går op i opgaven med liv og sjæl. 
Sidste år lavede klassen julepynt 
til kirken. Det startede med, at 
Marianne Lesner kom på besøg i 
klassen og levende fortalte børnene 
om kirken og de dertilhørende sym-
boler. 
Børnene syntes, det var meget 
spændende at høre Marianne 
Lesner fortælle, og det var også ret 
sejt, at de fik lov til at stå for jule-
pynten i kirken. De fik lavet alt for 
meget, og der var pynt til mange 
træer, men det var jo sjovt! 
Glæden og den nye viden, børnene 
fik sidste år, har inspireret os til at 
gå i gang med en ny opgave.
Lige nu er vi i gang med at øve et 
krybbespil, som børnene vil frem-
føre i kirken 1. søndag i advent. De 
glæder sig og læser/øver rollerne 
flere gange hver uge.
Stykket handler om Jesu fød-
sel, hans far Josef og mor Maria, 
Gabriel, der møder Maria og fortæl-
ler hende, fortæller hende, at hun 
skal føde Guds Søn, og om hyrderne 
ude på marken, englene og de vise 
mænd. Vi møder også kong Herodes 
og ypperstepræsten.
Imellem de forskellige akter synges 
et vers eller to fra salmerne: Et barn 
er født i Betlehem, Dejlig er den 
himmelblå, Det kimer nu til julefest 
samt Glade jul, dejlige jul.

4. klasse på Næsbjerg skole består 
af 20 elever, som alle har en 
rolle. Børnene laver selv kulis-
serne sammen med deres bil-
ledkunstlærer Mette Ljungquist. 
Håndarbejdstimerne og dansk med 
Kirsten Termansen er også involve-
ret i projektet.
Et godt samarbejde i lærerteamet 
gør, at et sådan projekt kan lade sig 
gøre, og vi håber, at alle, der kom-
mer i kirken 1. søndag i advent, får 
en god oplevelse sammen med de 
dejlige unger fra 4. klasse.

Inge-Lise Nissen

Også i Øse kirke skal der vises 
krybbespil 1. søndag i advent

Det er eleverne fra Nordenskov 
skoles 3. klasse, som optræder. De 
er i skrivende stund ikke begyndt at 
øve endnu, men plejer at gå meget 
op i kreativt arbejde.
Manuskriptet tager udgangspunkt i 
den traditionelle fortælling om Jesu 
fødsel, og i vores udgave møder 
vi: Maria, Josef, kroværten, kejser 
Augustus, 3 vise mænd, engle, 
hyrder samt fortællere, som binder 
historien sammen. Desuden indgår 
salmen Dejlig er den himmel blå.
I 3. klasse er der 27 børn, så der er 
mulighed for at se mange engle og 
hyrder.
Ud over fremvisningen af krybbe-
spillet d. 3. december, skal børnene 
også optræde ved indskolingens 
juleafslutning i kirken d. 20/12.

Anne Nykjær
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Som omtalt i sidste nummer af 
kirkebladet, vil der på opfordring 
i år blive arrangeret RAMS for 
voksne. Flere har ønsket, at også 
de voksne i sognene skulle have 
lejlighed til at få en form for delta-
gelse 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, begge aftner er det kl. 
19.00, og forløbene er identiske, så 
lad ikke sognegrænsen bestemme, 
hvor du deltager, men kom, hvor 
det passer dig bedst.

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 sal-
mer, som børnene sætter stor pris 
på – og såmænd også de voksne, 
når først vi har fået dem lært.
Vi slutter med kirkekaffe.

Marianne Lesner

RAMS for voksne – to salmesangsaftener

Præstegårdsudvalget har indkøbt 
40 højskolesangbøger til konfir-
mandstuen. Salmebogen har hos 
os i mange år været suppleret af 
den gamle, brune DDGU-sang-
bog, men vi har bestemt, at nu 
var tiden inde til at få anskaffet 
Højskolesangbogen, som netop 
er udkommet i en ny, 18. udgave.
Vi håber, den vil blive flittigt 
brugt ved møder og sammenkom-
ster.

Marianne Lesner

Højskolesangbøger
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Øse og Næsbjerg gik denne søndag 
eftermiddag sammen om at holde 
friluftsgudstjeneste i Tambours 
Have. Der var ca. 175 deltagere. 
Det blev en stor og nærværende 
oplevelse midt i den smukke have, 
og heldigvis var vejret med os midt 
i en bygetid. Flere har efterfølgende 
sagt, at arrangementet gerne må 
gentages.
Ved gudstjenesten medvirkede tre 
messingblæsere fra Grindsted FDF-
orkester, som spillede sammen med 

vores organist Anne-Margrethe 
Bundgaard, der denne dag havde 
skiftet orglet ud med et elklaver. 
Kirkeklokken var en brugt bremse-
tromle fra en lastbil. Sådan bruger 
man det i mange afrikanske kirker.
Tambours Have havde valgt ikke at 
tage entre, så man frit kunne komme 
til gudstjeneste, og Radio & TV-
gården i Sig lånte os et lydanlæg og 
stillede det endda op. En stor tak 
herfor.

Hans Ole Fisker

Friluftsgudstjenesten den 28. august
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”Præstegårdsaften” bliver fællesbe-
tegnelse for 3 forskellige arrange-
menter i Øse præstegård i den kom-
mende vinter. Alle 3 aftener er ved 
mig, og man kan komme 1, 2 eller 
alle 3 gange, som man ønsker, da 
indholdet er forskelligt hver gang.

Torsdag, den 18. januar kl. 19.00 
bydes der på konfirmandundervis-
ning for voksne under overskriften 
”Gudsbilledet”. Hvordan kan det 
være, at vi ikke har et billedforbud 
i kristendommen? Hvilke billeder 
bruger vi om Gud? Begrænser et bil-
lede Guds væsen? Vi tager udgangs-
punkt i nogle af de materialer, som 
konfirmanderne bruger, og søger at 
finde svar på ovenstående og flere 
andre spørgsmål om vores brug af 
billeder, når vi taler om Gud.

Torsdag, den 1. marts kl. 19.00 
genfortæller jeg Jane Austens 
roman ”Stolthed og fordom”, som 
er en kærlighedshistorie, der vil 
give et bud på, hvad der gør et godt 
ægteskab. Bogen udkom i 1813 
– men måske er dens budskab sta-
dig aktuelt...?

Torsdag, den 29. marts kl. 19.00 
vil jeg forsøge at redegøre for 
nogle tanker om mægling og kon-
fliktløsning. Mere herom i næste 
kirkeblad.

Jeg vil sørge for, at der er kaffe og 
te på kanden, og der bydes på lidt 
frugt eller et stykke kage.

Marianne Lesner

3 præstegårdsaftener

I år falder julesøndag sammen med 
nytårsaften, og det har vi valgt at 
markere på følgende måde:
Formiddagsgudstjenesterne flyttes 
til om eftermiddagen, Øse kirke kl. 
14.00 og Næsbjerg kirke kl. 16.00, 
og efter gudstjenesterne er menig-
hedsrådene vært ved et traktement 

med kransekage og et lille glas i 
våbenhuset (og i den nederste del 
af kirken, hvis vi bliver mange), så 
vi kan ønske hinanden en god aften 
med en forhåbentlig lykkelig over-
gang til 2007.

Marianne Lesner

Nytårsaften



7

Kisteløft og arbejdsmiljø 
Med virkning fra midten af oktober 
har menighedsrådets formand og 
kontaktperson pålagt kirkens ansat-
te ikke at løfte eller bære på kister. 
Årsagen er, at Arbejdstilsynet har 
givet et sådant påbud ved besøg 
i en lang række kirker, og vi har 
derfor valgt at være på forkant, når 
Arbejdstilsynet kommer til os.

Flytning af kister ved henfølge, 
bisættelse og begravelse skal frem-
over foretages af familien og/eller 
bedemanden og dennes ansatte. 
Menighedsrådet kan ikke gøres 
ansvarlig for evt. ekstraudgifter for 
de efterladte.

Hans Ole Fisker

Øse sogn flyttes sammen med de 
øvrige sogne i Helle kommune 
til nyt provsti fra 1. januar 2007. 
Hidtil har vi hørt til Skads prov-
sti, som består af Fanø, Esbjerg 
og Helle kommuner. Men p.g.a. 
kommunesammenlægningerne har 
man valgt, at provstigrænserne, 
hvor det var muligt, skulle følge 
de nye kommunegrænser, hvorfor 
Øse sogn flyttes til Varde provsti, 
som får samme udstrækning som 
den nye Varde kommune. I Varde 
provstiudvalg sidder der 1 medlem 
fra hver af de gamle kommuner + 
provsten. Provsten er født medlem, 
og at de valgte medlemmer kom-
mer fra hver sin kommune er en 
tilfældighed. 

Der har været indkaldt til et eks-
traordinært orienterings- og opstil-
lingsmøde i oktober måned for 
sognene i det nye Varde provsti, da 
Kirkeministeriet har bestemt, at der 
skulle være nyvalg til provstiudval-
get. Der blev opstillet en kandidat-
liste med navnene på de nuværende 
medlemmer i Varde provstiudvalg 
+ et nyt navn, nemlig Erik Juhl. 
Erik Juhl er medlem af menig-
hedsrådet i Agerbæk og medlem 
af provstiudvalget i Skads provsti, 
hvor han fungerer indtil årsskiftet. 
Hvis ikke der opstilles flere lister, 
bortfalder valget, og personerne 
på den ovennævnte liste er dermed 
valgt.

Poul Erik Runge 

Nyt fra Øse menighedsråd

Nyt fra Næsbjerg menighedsråd
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Torsdag den 30. november
”RAMS for voksne” i Øse kirke 
kl. 19.00. Se omtale andetsteds i 
bladet.

Søndag, den 3. december
1. søndag i advent, hvor vi har 
krybbespil i begge kirker.
Først i Øse kirke kl. 11.00, hvor 3. 
klasse fra Nordenskov skole, ledet 
af Anne Nykjær, viser deres krybbe-
spil, og senere på dagen i Næsbjerg 
kirke – nærmere bestemt kl. 16.00 
– hvor 4. klasse fra Næsbjerg skole, 
ledet af Inge-Lise Nissen, viser 
deres. Krybbespilsgudstjenesten i 
Næsbjerg kirke indgår som led i 
sogneforeningens arrangement ”Jul 
i Næsbjerg”.
Kom og vær med, bak op omkring 
børnene, der gør en stor indsats for 
at give os en god oplevelse.

Torsdag, den 7. december
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-18.00. NB! Ændret klok-
keslæt.
Derefter ”RAMS for voksne” i 
Næsbjerg kirke kl. 19.00. 
Se omtale andetsteds i bladet.

Søndag, den 10. december
2. søndag i advent, hvor vi har to 
rytmiske musikgudstjenester på 
programmet.

Koret Vokalibitum, ledet af Søren 
Abel, medvirker i Øse kirke ved 
gudstjenesten kl. 14.00 og ved den 
efterfølgende sammenkomst for 
alle interesserede i konfirmand-
stuen. Der serveres kaffebord, 
og vi skal – ud over igen at høre 
Vokalibitum – også sammen synge 
advents- og juletidens dejlige sal-
mer og sange.
Om aftenen medvirker Helle 
Rytmiske Kor, ledet af Berit 
Burgård Larsen, ved gudstjenesten 
i Næsbjerg kirke kl. 19.00. Efter 
aftengudstjenesten serveres kirke-
kaffe i våbenhuset.

Torsdag, den 14. december
Hverdagsgudstjeneste i Øse kirke 
kl. 19.00 med juleafslutning for 
FDF. Børn og unge herfra med-
virker sammen med skolekoret fra 
Nordenskov skole. Temaet bliver i 
år ”De tre vise mænd”.
Efter gudstjenesten er der julehyg-
ge på FDF-gården på Kærgårdsvej.

Søndag, den 17. december
3. søndag i advent, hvor vi igen har 
fornøjelsen af at kunne deltage i to 
musikgudstjenester.
Om formiddagen medvirker 
Næsbjerg skoles kor, ledet af Vita 
Guldbjerg, ved gudstjenesten i 
Næsbjerg kirke kl. 11.00. Efter 

Sognekalenderen
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gudstjenesten serveres kirkekaffe 
med juleslik. 
Om aftenen holder vi den traditi-
onsrige gudstjeneste med deltagel-
se af Øse Sangkor i Øse kirke kl. 
19.30, og vi fortsætter med sam-
menkomst i konfirmandstuen med 
kaffe, julehistorie og fællessang.

Tirsdag, den 19. december
Juleafslutning for dagplejebørn i 
Næsbjerg kirke kl. 9.00.
Juleafslutning for børnehavebørn 
og Næsbjerg skoles børnehave-
klasse, 1. og 2. klasse i Næsbjerg 
kirke kl. 10.00. Krybbespillet vises 
endnu engang.
Alle voksne – forældre, bedstefor-
ældre, naboer osv. er velkomne til 
begge juleafslutninger!

Onsdag, den 20. december
Juleafslutning for dagplejebørn i 
Øse kirke kl. 9.00. 
Juleafslutning for børnehavebørn og 
Nordenskov skoles børnehaveklasse, 
1., 2. og 3. klasse i Øse kirke kl. 
10.00. Krybbespillet vises endnu 
engang.
Alle voksne – forældre, bedstefor-
ældre, naboer osv. er velkomne til 
begge juleafslutninger!
Juleafslutning for elever, forældre og 
lærere fra Øse Efterskole i Øse kirke 
kl. 16.30. Skolens kor medvirker.

Torsdag, den 21. december
Juleafslutning for Nordenskov sko-
les 4.-7. klasse i Øse kirke kl. 9.00.
Juleafslutning for Næsbjerg skoles 
3.-7. klasse i Næsbjerg kirke kl. 
10.15. 
Skolekorene medvirker.

Søndag, den 24. december
Om formiddagen er der mulighed 
for at komme til gudstjeneste på 
Solhøj kl. 10.15. Alle er velkomne. 
Nogle benytter sig af muligheden 
for at komme til denne gudstjene-
ste, hvis de ikke kan komme i kirke 
om eftermiddagen, andre kommer 
for at være sammen med Solhøjs 
beboere. Efter gudstjenesten ønsker 
vi hinanden glædelig jul med et 
lille glas hedvin og lidt julegodter.

Søndag, den 31. december
I år falder julesøndag sammen med 
nytårsaften. Se omtale af gudstje-
nesterne andetsteds i bladet.

Torsdag, den 4. januar
Der er hverdagsgudstjeneste i 
Næsbjerg kirke kl. 14.00 i forbin-
delse med pensionistforeningernes 
nytårsmøde. Efter gudstjenesten 
underholder Marianne Lesner ved 
sammenkomst i Næsbjerg forsam-
lingshus.
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Torsdag, den 18. januar
Præstegårdsaften med konfir-
mandundervisning for voksne om 
”Gudsbilledet” i konfirmandstuen i 
Øse præstegård kl. 19.00, se omtale 
andetsteds i bladet.

Søndag, den 28. januar
Salmesangsgudstjenester i 
Næsbjerg kirke kl. 16.00 og i Øse 
kirke kl. 19.00. Se senere annonce-
ring i Ugeavisen.

➩fortsættes
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Mandag, den 29. januar
Konfirmandfamilieaften i konfir-
mandstuen kl. 19.00 for de kon-
firmander, der skal konfirmeres i 
Næsbjerg kirke, og deres forældre.

Onsdag, den 31. januar
Konfirmandfamilieaften i konfir-
mandstuen kl. 19.00 for de konfir-
mander, der skal konfirmeres i Øse 
kirke, og deres forældre.

Torsdag, den 1. februar
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Torsdag, den 1. marts
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-18.00. NB! Ændret klok-
keslæt.
Præstegårdsaften med genfor-
tælling af Jane Austens roman 
”Stolthed og fordom”, i konfir-
mandstuen i Øse præstegård kl. 
19.00, se omtale andetsteds i bla-
det.

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.

Marianne Lesner
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I mit arbejde med udviklingshæm-
mede i Grindsted kommune berøres 
ofte essentielle emner. Jeg er ansat 
som hjemmevejleder i en café. Vi 
kalder os hjemmevejledere, fordi 
vi også kommer hjem til nogle af 
brugerne og hjælper med det, der 
for dem er svært. 
Ca. en gang om året laver vi sam-
men med dem en plan for, hvad de 
vil bruge os hjemmevejledere til. 
Et af tilbudene til brugerne er, at 
vi sammen udfylder et skema vedr. 
dødsfald. Dette emne er for mange 
rigtig svært at berøre, hvilket er let 
at forstå, da der jo er lang tid til, 
”at vi bliver gamle”. Og man dør 
jo da først, når man er gammel! 
Mange kommer dog i tanke om, at 
en af deres kammerater kun var 24 
år, da han pludselig døde.
I starten vil de slet ikke, at der skal 
skrives noget i skemaet, men de 
ved alligevel godt, hvem der skal 
stå for deres begravelse, og hvor de 
vil begraves, hvilke blomster der 
skal bruges osv. Så efter lidt snak 
om, at hvis man ved, hvordan det 
skal være, og selv vil bestemme, 
når vi frem til, at så kan det jo lige 
så godt stå nedskrevet et sted. 

Det gælder jo også for alle os 
andre. Jeg ved, at der hos bede-
manden kan hentes en folder, der 
hedder ”Min sidste vilje”. Folderen 
kan så udfyldes og opbevares sam-
men med andre personlige papirer, 
og man kan evt. lægge kopier hos 
præsten og andre, man har tillid til.
Onsdag d. 1.11.2006 havde de 
udviklingshæmmedes brugerråd 
arrangeret en aften i Caféen med 
Frands Pedersen, som er præst i 
Hejnsvig. Emnet var ”At miste”. 
Der kom mange, og vi havde en 
rigtig god aften. Der var mulighed 
for at fortælle om, hvilke oplevel-
ser man havde haft i forbindelse 
med at miste. Vi snakkede om, 
hvordan vi kunne hjælpe hinanden, 
når nogle var kede af det og meget, 
meget mere. Frands Pedersen for-
talte om lille digtsamling ”Digte til 
trøst”, skrevet af Solvejg Noer fra 
Hejnsvig. Citat fra hæftet: ”Betænk 
Livets korthed, Dødens vished og 
Evighedens længde”. De ord kan 
nok være til eftertanke for os alle.

Hanne Skals

”Betænk Livets korthed, 
Dødens vished og Evighedens længde”
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Søndag den 10. september blev 
en ny alterdug taget i brug ved 
høstgudstjenesten i Øse kirke. 
Dugen er fremstillet af Dora 
Bertelsen, Asta Vig Sørensen 
og Inge Poulsen. Vi bringer her 
Marianne Lesners tale ved den 
efterfølgende kirkefrokost:

Som I alle ved, er det en stor dag, 
hvor Øse kirke for første gang i 
mange år har fået en ny alterdug.
Tre kvinder har lagt deres indsats ind 
på at skabe et smukt stykke hånd-
værk til gavn og glæde for menig-
heden, og deriblandt da ikke mindst 
for mig, som får lov til at se den på 
nærmeste hold mange gange i løbet 
af året.
Jeg ringede til et af de firmaer, som 
leverer kirketekstiler og spurgte, 
hvad man skal betale for sådan en 

alterdug, hvis man skulle købe den, 
og jeg beskrev størrelse og udstyr, 
ikke mindst, at det skulle være en 
dug med kniplinger. Nu ved jeg 
godt, at ingen af de tre damer bry-
der sig ret meget om, at jeg sådan 
begynder at tale om penge – men 
jeg vil nu alligevel fortælle, hvil-
ket svar jeg fik. Damen sagde, at 
sådan en alterdug var det næsten 
umuligt for firmaet at få nogen til 
at fremstille. De havde simpelthen 
ikke nogen tilknyttet til at fremstille 
kniplinger som håndarbejde. For 
ingen ville betale den pris, firmaet 
så ville være nødt til at fremstille. 
Maskinfremstillede kniplinger kunne 
man dog godt levere! 

Jeg har så spurgt mig for hos de 
3 damer her, og de er jo vældig 
beskedne. 

Tusind tak!

Fra venstre mod højre: Marianne Lesner, Dora Bertelsen, 
Asta Vig Sørensen, Inge Poulsen og Poul Erik Runge Sørensen
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Dora vil under pres godt oplyse, 
at det har taget hende 180 timer at 
kniple. 11.880 knappenåle er blevet 
sat i og taget af igen, for hver knap-
penål er der lavet diverse slag, og 
der var 60 pinde at holde styr på. 
Fint – min vurdering er nu, at time-
tallet er i underkanten, selv om Dora 
jo er vældig fiks på fingrene – for 
der er jo også gået tid til planlæg-
ning, valg af mønster, opsætning, 
rådgivning hos Inge, klipning (ikke 
knipling, men klipning!) og monte-
ring osv. 
Inge siger, at hendes arbejde udgør 
kun en bagatel af det, de andre to har 
lagt i det, det skal overhovedet ikke 
nævnes. Men Asta siger, at hun, altså 
Inge, har lavet mønsteret i den nøj-
agtige størrelse, har fundet den pas-
sende kant, er kommet med forslag, 
hjalp, når de to andre kørte fast, gen-
nem hele forløbet været en støtte, og 
at de to andre har ringet og besøgt 
hende flere gange for at få hjælp.
Asta siger, at nej, nej, hun har ikke 
brugt ret lang tid, det var ingenting 
at montere knipling og lave overdug. 
Kniplingskanten er syet på et stykke 
stof med nonnesting, og der er 3 m 
og 15 cm bort. For hver cm er der 
ca. 4 nonnesting, som igen består at 
3 sting i samme hul. På selve over-
dugen er der syet en kvadratkant 
med takker. Først syr man en række 
knaphulssting, som udgør takkerne, 
så bukkes stoffet om, og der sys med 
en form for kvadrathulssøm. 12.420 
sting er det blevet til, bittesmå, og 
6 gange er der stukket i hvert hul. 
Det er svært at gætte på antal timer, 
siger Asta, men 100 timer gør meget 
ved det – bare hver aften i hele maj 

måned og langt hen i juni, og sådan 
ind imellem et kvarter eller en halv 
time, og mens der var gæster eller 
fjernsyn, man kunne lytte til, og det 
meste af august og ind i september, 
og tre gange vask og tørring og mål-
tagning og prøvning osv.
Hvis du absolut vil regne en pris ud, 
sagde Asta, så må du kun tage ud fra 
mindstelønnen.
Hvis jeg nu selv begynder at regne 
lidt videre på det, og siger, at Dora 
nok nærmere har brugt 200 timer, og 
Asta sikkert 150, så bliver det til 350 
timer. Inges er så ikke engang regnet 
med. Men jeg kunne nu nok roligt 
sætte det til 20 timer. Og hvorfor 
skulle vi ikke tage timelønnen, som 
mureren trækker for en svendeløn, 
når der skal repareres noget i kirken?
Så er arbejdslønnen 118.400 kr. + 
materialer...!
Hvilken værdi har sådan en dug? 
Den er umulig at fastsætte.
Hvilken værdi har alle de tanker, 
som er kniplet og syet ind i vores 
nye alterdug? Enhver, der laver 
håndarbejde kender til alle de mange 
gode tanker, der kommer frem, når 
vi har noget mellem hænderne – det 
er ikke det ringeste ved at have et 
håndarbejde. 
Hvilken værdi har den kærlighed 
til kirken og til gudstjenesten, der 
får mennesker til at bruge så mange 
timer? De 3 vil sige, at de bare har 
gjort det, fordi de kan lide det. 
Hvilken værdi har det at elske at 
bruge sine hænder på et håndarbejde?
I skal have tak, fordi I gjorde det. 
Vi kan ikke sætte en pris på jeres 
arbejde, så vi vil nøjes med at sætte 
pris på det!
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August – september - oktober

Øse sogn

Dåb
Magnus Bæk Termansen, den 6. august
 (Dorte Michelle Bæk Termansen og Ole Bæk Termansen, Varde)
Tobias Alexander Lassen, den 13. august
 (Karina Kristensen og Jesper Lassen, Nordenskov)
Mai Hallenberg Grejs Bendixen, den 3. september
 (Mie Hallenberg og Robin Grejs Bendixen, Nordenskov)
Pernille Møller Laustrup, den 15. oktober
 (Anne Grethe Møller og Michael Laustrup, Øse)

Vielse
Lula Vinther og Claus Vaarning Mathiasen, Nordenskov, den 5. august
Charlotte Ransby Juhl og Torben Mikkelsen, Kvong, den 2. september 
 
Dødsfald og begravelse
Else Cecilie Sørensen, Sig, den 19. september
Kristian Marinus Jensen Kajhøj, Esbjerg, den 26. september
Egon Søndergaard Pedersen, Nordenskov, den 29. september
Kirsten Elise Knudsen, Nordenskov, den 5. oktober
Gerda Kirstine Madsen, Nordenskov, den 13. oktober
Elna Jensen, Tofterup, den 21. oktober

Næsbjerg sogn

Kirkelig velsignelse
Linda Juel Ahrenfeldt og Rasmus Olsen, Næsbjerg, den 5. august
Tanja Momme og Kevin Momme, Dubai, den 12. august

Dødsfald og begravelse
Niels Severin Berthelsen, Tofterup, den 22. august
Rigmor Pedersen, Næsbjerg, den 26. september
Elna Rasmussen, Næsbjerg, den 28. september
Anna Johanne Marie Hansen, Varde, den 10. oktober
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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
Ved redaktionens slutning var den 
kommende periodes menighedsråds-
møder endnu ikke aftalt. Oplysninger 
kan fås hos menighedsrådsformæn-
dene.

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 tirsdag kl. 9-10, 
onsdag til fredag 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 24. december kl. 10.15, den 17. januar og den 
14. februar kl. 14.30. 
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. 
Alle er meget velkomne.

Deadline til næste nummer: 1. februar 2007 
Tryk: PE Offset, Varde

Signaturer: a = altergang.  CL = Charlotte Locht. 

Gudstjenesteliste 
for Øse og Næsbjerg kirker

Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger 
26.11. 9.00 CL Ingen Sidste s. i kirkeåret
30.11. 19.00 Ingen RAMS for voksne
03.12. 11.00 16.00 1. s. i adv. Krybbespil
07.12. Ingen 19.00 RAMS for voksne
10.12. 14.00 19.00 2. s. i adv. Musikgudstjenester
14.12. 19.00 a Ingen Hverdagsgudstjeneste med 
   juleafslutning
17.12. 19.30 11.00 a 3. s. i adv. Musikgudstjenester
19.12. Ingen 9.00 Hverdagsgudstjenester
  +10.00 med juleafslutning
20.12. 9.00+10.00  Hverdagsgudstjenester
 +16.30  med juleafslutning 
21.12. 9.00 10.15 Hverdagsgudstj. med juleafsl.
24.12. 16.00 14.00 Juleaften
25.12. 11.00 a 9.30 a Juledag
26.12.  9.30 CL Ingen 2. juledag
31.12. 14.00 a 16.00 a Julesøndag – og nytårsaftensdag
01.01 19.00 a 14.00 a Nytårsdag
04.01. Ingen 14.00 Hverdagsgudstj. med nytårsmøde
07.01. 11.00 a 9.30 a 1. s. e. h. 3 k.
14.01. 9.30 a 11.00 a 2. s. e. h. 3 k.
21.01. 9.30 CL Ingen 3. s. e. h. 3 k.
28.01. 19.00  16.00  Salmesangsgudstjenester
04.02. 11.00 a 9.30 a Septuagesima søndag
11.02. 11.00 a Ingen Seksagesima søndag
18.02. Ingen 9.30 CL Fastelavn
25.02. 9.30 CL Ingen 1. s. i fasten


