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I går, pinselørdag, var der en test på 
tv2's hjemmeside, hvor man blev 
spurgt: Hånden på hjertet, ved du, 
hvad pinsen handler om? I går for-
middags fordelte svarene sig med 
11% til ”Ja, da” – mens 89% svarede 
nej. Over middag havde det ændret 
sig til 20%, der vidste, hvad pinsen 
handler om, mens procenten for nej-
svar var faldet til 80%. Så det gik da 
i den rigtige retning! Men stadigvæk, 
4 ud af 5 ved ikke, hvorfor der er 
pinse...!
Det er nok ikke uden grund, at pinsen 
kaldes den oversete højtid.
Det er ellers en dejlig dag! Det er jo 
kirkens fødselsdagsfest.
Det er forskelligt, hvordan vi holder 
fødselsdag, nogle sender bydekort ud, 
andre inviterer til åbent hus, og den 

ene form er ikke mere rigtig end den 
anden. Hvad så, når kirken holder 
fødselsdag? Ja, der sendes i hvert fald 
ikke bydekort ud til kirkens fødsels-
dagsfest, men det oplyses i aviser og 
blade, hvornår der er gudstjeneste. Så 
her er der hvert eneste år åbent hus 
på kirkens fødselsdag, og det er op 
til menigheden, om den vil komme 
eller ej. 
Og så holdes der åbent hus ikke alene 
på kirkens fødselsdag, men hver 
eneste søndag. Hver eneste søndag 
kan vi mødes – som det hedder i den 
salme, børnene er så begejstrede for 
– her, hvor Helligånden holder åbent 
hus for høj og lav, så vi kan mærke, 
at her har dagen evighed, og her har 
kærlighed sit sted. 
Så selv om pinsen måske nok er den 

Stafetløb med brændende fakkel
(Prædiken til pinsedag 2006 over Joh. 14,15-21)

(fortsættes næste side)
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oversete højtid, så er det ikke små-
ting, der er på færde. Herinde hører vi 
om Guds store værker på vores eget, 
jævne modersmål, som vi sang før. 
Jævn betyder her ikke dårligt eller 
lignende, jævn betyder her: det, der 
hører jorden, vores sted, til. 
Meningen er, at her inde i kirken 
mødes det himmelske og det jordiske, 
det høje og det lave, Gud og men-
neske. Og det er bestemt ikke noget 
fra småtingsafdelingen. Det er et 
storværk!
I pinseevangeliet, taler Jesus om 
Helligånden, men han bruger et andet 
navn, som I sikkert lagde mærke til. 
Han sagde til sine disciple, at han selv 
rent fysisk skulle forlade dem, men at 
han alligevel skulle være dem nær i 
Talsmanden. 
En del af Det ny Testamente kaldes 
Apostlenes gerninger. Det er den 
del, der fortæller om, hvordan det 
gik med disciplene, som også kaldes 
apostlene, da Jesus var vendt tilbage 
til sin himmelske far. Det er derfra, vi 
har beretningen om Helligånden, der 
kom, mens de alle var forsamlede i 
et hus i Jerusalem, og der var en lyd 
som et kraftigt vindstød, og lyden 
fyldte hele huset, og tunger af ild 
viste sig for dem, og ildtungerne for-
delte sig i rummet og satte sig på hver 
enkelt af dem. Der står ikke noget 
om, hvor de satte sig, ildtungerne 
– måske var det på hjerterne? – men 
i kirketraditionen ser vi det altid for 
os, som at ildtungerne placerer sig på 
hovederne.
Der er ingen problemer for os i at 
forstå billedet helt umiddelbart. Der 
er ingen tvivl om, at de den dag blev 
tændt for en sag. Den sag, der for-
vandlede dem fra disciple til apostle, 
altså fra at være elever og lærlinge til 

at være sendebud. Fra nu af skulle de 
sendes ud i verden med en sag, der 
brændte i dem, eller som de brændte 
for, om I vil – og den sag var at for-
tælle om Jesus som Guds søn og ver-
dens frelser.
Det, der skete den dag i Jerusalem, er 
grunden til, at vi er her i dag, pinse-
dag den 4. juni 2006. Det er da lige til 
at blive svimmel af at tænke på!
Der har været et langt, uafbrudt sta-
fetløb med evangeliets ild lige siden 
dengang.
Stafet – det har vi nok 
alle prøvet, om ikke 
andet, så da vi løb stafet-
løb på hold i skolen eller 
til idræt, og det gjaldt om 
at komme først eller hur-
tigst i mål. Men stafetten 
behøver ikke være led i 
en konkurrence. Hvem 
kender ikke den olympi-
ske ild? Når der er olym-
piske lege, går faklen 
med den olympiske ild 
fra Olympen i Athen til 
det sted, hvor de olympiske lege skal 
holdes. Ilden er uden for konkurren-
cen, for det eneste, det gælder om, er 
at få ilden frem, videre og videre, ind-
til den når sit mål. Ilden går som en 
stafet fra hånd til hånd, fra idrætsgren 
til idrætsgren, fra mand til kvinde, 
fra ung til gammel, fra land til land, 
indtil flammen fra stafetten antænder 
den olympiske ild, der brænder lige så 
længe, som legene holdes.
Sådan er evan-
geliet gået fra 
menneske til 
menneske, fra 
generation til 
generation, 
mænd og kvin-
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der, gamle og unge, fra land til land; 
de har båret evangeliet som en stafet, 
der rækkes videre fra den ene til den 
anden. Og i modsætning til den olym-
piske ild, så har den aldrig været sluk-
ket, det er den oprindelige flamme 
fra dengang, som brænder endnu, når 
mennesker nu om dage hører evange-
liet og tager imod det med tro. Og vi 
må bede til, at den heller aldrig bliver 
slukket!
Men dét afhænger af den, som netop 
nu holder stafetten! Vil han eller hun 
sørge for at give stafetten, flammen, 
videre?
Dåbsforældrene må bære over med 
mig – nu gentager jeg nemlig noget 
fra dåbssamtalen, som vi har haft 
– nemlig at forældrene nu står som 
sidste led i den lange kæde af menne-
sker, der bringer deres børn til dåb, og 
som har gjort det, lige siden dengang 
Jesus befalede apostlene at gå ud i 
verden med evangeliet. 
Man kan også sige, at det nu er dåbs-
forældrene, der holder stafetten. Det 
er deres ansvar, at det nydøbte barn 
med tiden kommer til at høre om 
Jesus, at barnet får lov til at opleve 
den glæde, det er at vide, at man 
hører hjemme, ikke kun hos sin mor 
og far, men også sammen med sin 
mor og far hos vores fælles him-
melske far, som tager imod os med 
kærlighed og åbne arme, for Jesus har 
selv sagt, at han viser ikke den bort, 
der kommer til ham.
Det er forældrenes ansvar, at barnet 
lærer freden at kende og får roen 
og trygheden ved at kunne bede 
Fadervor. Det er forældrenes ansvar, 
at barnet får en tilknytning til den 
kirke, som det nu er blevet medlem 
af. Det er forældrenes ansvar, at bar-
net lærer gudstjenesten af kende og 

bliver fortrolig med den, så det kan 
opleve, hvordan det er at få lov til at 
fordybe sig og hente næring fra Guds 
ord, fra salmerne og fra altergangen.
Det er en kæmpe-opgave at oplære sit 
barn i den kristne tro, så vi bør alle 
gøre, hvad vi kan for at støtte foræl-
drene. Fadderne har et stort ansvar 
også. Fadderne kunne for eksempel 
sende en hilsen hvert år på dåbsda-
gen til barnet – eller lave noget med 
barnet hvert år på den dag – som en 
ekstra lille fødselsdag – for at lave 
en lille fest ud af, at det var den dag, 
man blev genfødt i kirken ved vand 
og Helligånd, og at det er værd at 
fejre. Også en fadder kan gå med til 
børnegudstjeneste.
Bedsteforældrene kender måske sal-
merne bedre end forældrene og kunne 
påtage sig, hver gang de er sammen 
med barnet, at synge for det og med 
det.
Som kirke tilbyder vi dåbssamtaler 
forud for dåben, vi indbyder til dåbs-
jubilæum og børnefamiliegudstjene-
ster, vi uddeler børnebibler og andet 
materiale, fordi vi gerne vil støtte 
forældrene på den måde.
Og alle sammen får vi hjælp af Hel-
ligånden, Talsmanden, som både taler 
vores sag over for Gud Fader, og, 
hvad der også er vigtigt, taler til os. 
Han er Guds mund, kan vi sige, eller 
Guds talerør. En, som ved, hvad vi 
trænger til, og som sætter os i gang 

(fortsættes side 9)
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”Præstegårdsaften” er fællesbeteg-
nelsen for 3 forskellige arrangemen-
ter i Øse præstegård i denne vinter. 
Indholdet er forskelligt hver gang.
Den første præstegårdsaften, hvor 
der var konfirmandundervisning 
for voksne under overskriften 
”Gudsbilledet”, blev afholdt i januar.

Næste præstegårdsaften, som holdes 
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 ægte-
skab. Bogen udkom i 1813 – men 
måske er dens budskab stadig aktu-
elt...? I hvert fald kan man konsta-
tere, at Jane Austens romaner i disse 
år oplever en renæssance. De gen-
udgives, nyoversættes og filmatise-
res. Med svingende held, efter min 
mening, men det er måske, fordi jeg 
i høj grad vurderer efter, hvor tro 
man er mod Jane Austens forlæg. 
Jane Austens største roman ”Stolthed 
og fordom” ligger også til grund for 
mange andre bog- og filmfortællin-
ger. Jeg tror, det ville overraske Jane 
Austen, hvis hun vidste, at der blev 
spundet så meget guld på hendes for-
tælling om Elizabeth og Mr. Darcy! 
Nogle af de største succeser i nyere 
tid er vel filmene ”You've got mail” 
med Meg Ryan og Tom Hanks og 
”Bridget Jones' dagbog”, samt ikke 
mindst Helen Fieldings bog, som er 
forlægget for sidstnævnte film. 
Da jeg for godt 10 år siden første 
gang genfortalte ”Stolthed og for-
dom” rundt omkring, var der stort 

set ingen, der havde hørt om hver-
ken den eller Jane Austen. Det har 
forandret sig. Og hvis man i dag 
søger på Internettet på Jane Austen 
eller på hendes romantitler, bliver 
man bestormet med henvisninger til 
utallige hjemmesider.

Torsdag, den 29. marts kl. 19.00 
vil jeg forsøge at redegøre for nogle 
tanker om mægling og konflikt-
løsning. Sidste år i februar var jeg 
på kursus i dette emne på præste-
højskolen (Teologisk Pædagogisk 
Center i Løgumkloster). Det var et 
givende kursus, og jeg vil forsøge at 
delagtiggøre de (forhåbentligt) frem-
mødte i noget af det, jeg lærte, og 
dermed give et indblik i emnet. 
Vi kender alle til det, at en enkelt 
bemærkning kan forgifte en situa-
tion – eller afgifte den. Hvad er det, 
der er på færde? Er konflikter altid 
noget, der skal undgås? Hvordan 
kommer vi ud af konflikter med 
positivt udbytte? Det er nogle af de 
spørgsmål, vi vil tage op.
Jeg skal måske lige understrege, at 
dette ikke er et ægteskabskursus. 
Mægling og konfliktløsning er der 
ganske vist også ofte brug for i et 
ægteskab – men det er der også i 
mange andre sammenhænge, i sko-
len, på arbejdspladsen, i forenings-
livet.

Jeg vil sammen med et menigheds-
rådsmedlem sørge for, at der er 
kaffe og te på kanden, og der bydes 
på lidt frugt eller et stykke kage.
Marianne Lesner

Præstegårdsaftener
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Søndag d. 4. marts 2007 arrangerer 
menighedsrådene i Øse og Næsbjerg 
indsamling for Folkekirkens 
Nødhjælp til fordel for mennesker, 
der lever i skyggen af aids-epidemien 
i Afrika.
Mange steder i Afrika er piger 
underlagt normer, traditioner og 
familiemønstre, som ikke giver dem 
ret til at sige nej til ældre drenges og 
mænds tilbud og pres. Sammen med 
fattigdommen har det givet hiv og 
aids særlig gode vilkår i Afrika.
Hvis aids-epidemien i verden skal 
standses, skal hiv-smitten hindres 
i at blive givet videre. Behandling 
med medicin gør det ikke.
Børn og unge kan standse aids-
epidemien med viden og styrke. 
De skal vide, hvordan de undgår 
at blive smittet – og de skal have 
styrke til at tage vare på sig selv. 
Samtidig skal de voksne vide, at 
de har et ansvar for at beskytte de 
unge. Det nytter ikke at lære de 
unge at sige nej, hvis ikke de voksne 
respekterer det.
• Hver eneste dag bliver flere end 

10.000 mennesker smittet med hiv. 
• Hver anden af de nysmittede er en 

ung mellem 14 og 24 år. 
• I Afrika er tre-fjerdedele af de 

nysmittede unge kvinder, som 
fristes til usikker sex på grund af 
fattigdom. 

• De bliver smittet, fordi de ikke 
ved nok om, hvordan man undgår 
at blive smittet, og fordi de ikke 
har mulighed for at få effektiv 
beskyttelse.

• Og de bliver smittet, fordi kvin-
ders ret til at bestemme over egen 
krop ofte ikke respekteres.

”Aids kan standses - også i Afrika. 
Det viser de nyeste statistikker. 
Men viden, forebyggelse og effektiv 
beskyttelse koster penge. Derfor 
håber vi, at vi søndag den 4. marts 
kan sende så mange indsamlere på 
gaden, at alle i sognet får mulighed 
for at putte et bidrag i en indsam-
lingsbøsse,” siger menighedsrådene.
Indsamlinger kræver med andre ord 
indsamlere! Heldigvis er der nogle 
kvikke indsamlere, der gerne vil 
give deres hjælp. I Næsbjerg sogn 
er det DDS-spejderne, der bistår 
menighedsrådet med indsamlingen, 
og i Øse sogn er det FDF. Der er 
dog stadig brug for indsamlere, hvis 
alle husstande skal have besøg!!
Du kan melde dig som indsamler 
ved at kontakte Poul Erik Runge i 
Øse sogn på telefon 75298358 eller 
Hanne Skals i Næsbjerg sogn på 
telefon 75267167.

Sogneindsamlingen den 4. marts
- meld dig gerne som indsamler!
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Sognepræsten har udlånt præste-
gårdens konfirmandstue til lokal-
foreningen KLF Næsbjerg-Øse 
inden for KLF Kirke & Medier, 
som har bedt om lov til at holde 
årsfest for det sydvestjyske område 
i konfirmandstuen tirsdag, den 13. 
marts kl. 19.30. Landsformand 
Lars Peter Melchiorsen taler over 
emnet: KLF, Kirke & Medier gør 
stadig en forskel! Om foreningens 
arbejde og historie.
Redaktionen har bedt Lund 
Frederiksen fra lokalforeningens 
bestyrelse om at fortælle om KLF 
Kirke & Medier:

Formål 
Foreningen, der er fælleskirkelig 
og parti-upolitisk, har til formål at 
arbejde for, at der i de elektroniske 
medier skabes gode vilkår for pla-
ceringen af det kristne evangelium,  
samt at arbejde for, at der bringes 
udsendelser, som repræsenterer den 
kristne kulturarv. Foreningen skal 
ligeledes arbejde for, at der i medi-
ernes udsendelser udvises en etisk 
forsvarlig holdning over for men-
nesker, som medvirker, og emner, 
der behandles i udsendelserne.

Etik
Informationsformidling og etik er 
begreber, der hører nøje sammen. 
Alle påvirkes vi af den informa-
tion, der møder os i medierne. Vi 
skal forholde os til det, men gør 
det ikke altid - evner måske ikke 

at gennemskue den information, 
der kommer til os gennem æteren. 
Uheldig og kritisabel informations-
formidling kan der gives mange 
eksempler på. I overskriftsform og 
som eksempler anføres:
-  overfladisk og løsagtig journali-

stik. 
-  sensationsjag, hvor grænsen mel-

lem det offentlige og det private 
brydes ned. 

-  effektjag, hvor vægten lægges på 
modtagerens reaktioner og ikke 
på informationernes karakter. 

-  tendens til at finde og udstille 
syndebukke. 

-  sammenblanding af fakta og fik-
tion. 

-  tiltagende massiv pornoficering 
og voldsliggørelse. 

-  tiltagende forgrovelse og forfladi-
gelse af det danske sprog.

På den baggrund ønsker KLF 
Kirke & Medier at iværksætte og 
videreudvikle et medieetikprojekt, 
som kan ses som en udløber af den 
aktuelle værdikamp (politisk og 
alment), vi oplever i Danmark. En 
værdikamp KLF Kirke & Medier 
ønsker at bidrage til.
Vores mål er at tilbyde vejledning, 
viden og holdninger til alle børne-
familier i spørgsmål, der vedrører 
børns brug af tv og radio, Internet, 
mobiltelefon og computerspil.
Alle – også ikke-medlemmer - er 
velkomne til mødet!
På bestyrelsens vegne  
Lund Frederiksen

KLF Kirke & Medier 
– årsfest i konfirmandstuen
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Billeder fra juleafslutning 2006  i Øse kirke for børnehaven Teglhuset 
og de mindste klasser på Nordenskov skole. 
3. klasse lavede krybbespil både ved juleafslutningen og ved gudstje-
nesten 1. søndag i advent, og det var en stor succes.
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Graverhus taget i brug
Trods den megen regn i efter-
året er det lykkedes JM Byg, 
Heager Tømrer og Snedker og 
Nordenskov-Næsbjerg El-service 
at få en ny tilbygning lavet til 
graverhuset. Der er lagt nyt tag 
på de bestående bygninger, så nu 
har taget på alle bygninger samme 
hældning, hvilket giver mere 
harmoni. Til foråret skal murene 
vandskures og kalkes. Flemming 
Nielsen (graver) er meget glad for 
det nye hus. Nu kan alle maskiner 
stå inde, også de, som stod i gara-
gen i Øse præstegård. Ja, nu kan 
vi køre ind med traktor og vogn 
uden at skulle spænde fra, siger 

Flemming stolt. Hvis I er på kir-
kegården, så kik forbi. Flemming 
åbner gerne porten og viser frem.
 
Beslutningsprotokol
Hvis nogle gerne vil vide mere om, 
hvad der sker i Øse menighedsråd, 
er der i våbenhuset referat fra vore 
menighedsrådsmøder. En kopi 
sidder i opslagstavlen fra sidste 
møde. Herefter bliver de samlet i 
en A4 mappe på hylden ovenover. 
Endvidere er man altid velkommen 
til møderne - de er offentlige - eller 
til at ringe til menighedsrådsmed-
lemmerne.

Poul Erik Runge, formand

Nyt fra Øse menighedsråd

Parkeringspladsen ved Næsbjerg 
Kirke
Som alle nok har lagt mærke til, 
er der kommet ny asfaltbelæg-
ning på kirkens parkeringsplads 
ud mod Hovedgaden. Udgifterne 
hertil blev i fællesskab dækket 
af Brugsen, Forsamlingshuset, 
Andelskassen samt Næsbjerg kirke, 
da det jo ikke kun er besøgende 
til kirke og kirkegård, der bruger 
parkeringspladsen. På et møde 
med de involverede parter var der 
enighed om, at Bogbussens brug af 
parkeringspladsen også var skyld 
i nedslidningen. Der blev derfor 
i efteråret sendt en ansøgning til 

Helle Kommune i håb om, at den 
også ville yde et økonomisk til-
skud. Kommunen valgte at give 
afslag, og menighedsrådet har 
derfor bedt kommunen finde en 
anden holdeplads til Bogbussen. 
Vi håber, at der findes en løsning, 
så Bogbussens brugere stadig kan 
betjenes tilfredsstillende.
Hanne Skals, på vegne af kirke- og 
kirkegårdsudvalget

Ny kirkegårdsvedtægt og klok-
keringning
I forbindelse med kommunesam-
menlægningen pr. 1. jan. i år, 
har kirkerne i det gamle Helle 

Nyt fra Næsbjerg menighedsråd
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Kommune samtidig skiftet fra 
Skads til Varde Provsti.
Der var i det nye provsti et udbredt 
ønske om ens kirkegårdsvedtægter 
og takster for alle kirker. Dette 
ønske har Næsbjerg menighedsråd 
- i lighed med de øvrige - tilsluttet 
sig, og de nye takster er gældende 
fra 1.1.2007. Det drejer sig ikke 
om store prisudsving, men er man 
interesseret i nøjagtige tal, kan de 
oplyses af graver, kirkeværge eller 
undertegnede. 

Arbejdstilsynet var den 2.11.2006 
på besøg ved Næsbjerg kirke. 
Besøget er et led i en landsdækken-
de screening af alle virksomheder/
arbejdspladser. Besøget resulterede 
i et påbud om løsning af ergono-
miske belastninger i forbindelse 
med klokkeringning. Kirke- og kir-
kegårdsudvalget er allerede i gang 
med at finde mulige løsninger.

Hans Ole Fisker, formand

Friluftsgudstjeneste
Lidt til langtidsplanlægningen: Reservér allerede nu søndag den 
26. august kl. 14.00 til friluftsgudstjeneste i Tambours Have.

med livet og dets opgaver, en, som 
holder øje med os på bedste måde, 
trøster og giver os mod, puster nyt 
liv og ny energi i os, når vi tappes for 
kræfter, vækker livsglæden i os, så 
vi får mod til at gå i gang med det, 
vi skal – og i dag har jeg så især lagt 
vægten på dåbsoplæringen af bør-
nene. 
Vi har meget at takke for, livet, 
glæden og kærligheden. Vi har også 
meget at give videre.
Vi har en stafet, som skal gives 
videre, en flamme, der har brændt 

siden den første pinsedag, hvor Gud 
betroede os den. Lad os aldrig glem-
me vores ansvar for at give stafetten 
videre.
Gør vi det, gør vi vores efterkommere 
fattigere. Gør vi det, slukker vi ilden 
for dem. 
Så derfor beder vi:
Herre, hjælp os med at række evan-
geliet videre fra menneske til men-
neske, gør os åbne for dit budskab og 
din kærlighed, lad os aldrig glemme, 
at Jesus er vores og verdens frelser. 
Amen.
Marianne Lesner

…fortsat fra side 3
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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.

Søndag, den 4. marts
Sogneindsamling til fordel for 
Folkekirkens Nødhjælp. Se omtale 
andetsteds i bladet.

Tirsdag den 13. marts
KLF Kirke & Medier holder års-
møde i konfirmandstuen kl. 19.30. 
Se omtale andetsteds i bladet.

Søndag, den 18. marts
Forårsfamiliegudstjenester om 
Babelstårnet i Øse kirke kl. 14.00.
Alle aldersgrupper er meget vel-
komne. FDF Næsbjerg-Øse og 
skolekoret fra Nordenskov skole 
medvirker. 

Torsdag, den 29. marts
Præstegårdsaften kl. 19.00 i kon-
firmandstuen om mægling og kon-
fliktløsning. Se omtale andetsteds 
i bladet.

Søndag, den 1. april 
Palmesøndag holdes musikguds-
tjenester med sangerne Else Marie 
Vagtborg og Erik Wind og organist 
Anne-Margrethe Bundgaard. Det er 
i Næsbjerg kirke kl. 14.00 og i Øse 
kirke kl. 19.00.
Programmet bliver en optakt til 
påskeugen.

Fredag, den 6. april 
Langfredag holdes sædvanen tro 
såkaldt liturgiske gudstjenester, 
hvor Bibellæsninger veksler med 
salmesang. Langfredag er sorgens 
dag, hvor vi mindes Jesu lidelse og 
død. Derfor er der ingen lys eller 
blomster på alteret.

Torsdag, den 3. maj
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Lørdag, den 5. maj
Telegramaflevering til konfirman-
derne i Øse sogn på FDF-gården 
kl. 10.00-13.00. Se omtale andet-
steds i bladet.

Lørdag, den 12. maj
Telegramaflevering til konfirman-
derne i Næsbjerg sogn ved graver-
huset kl. 10.00-13.00. Se omtale 
andetsteds i bladet.

Sognekalenderen
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Konfirmation 2007

Øse kirke, den 6. maj

Malene Arnbjerg-Nielsen, Egevej 2, Oved
 (Johanne Marie og Leif Arnbjerg-Nielsen)
Simon Bak, Vesterbækvej 44, Sig
 (Kirsten Bak Hansen og Bjarne Bak)
Malene Hjerrild Bertelsen, Bolhedevej 12, Bolhede
 (Linda og Jan Bertelsen)
Casper Krell Hallengreen Eskildsen, Heagervej 1, Nordenskov
 (Pia Eskildsen og Per Rasmussen) 
Joachim Juul Feyerholm, Sønderskovvej 23, Nordenskov
 (Jytte Juul Feyerholm og Steen Feyerholm) 
Rikke Brogaard Skovbo Hansen, Blüchers Alle 3, Nordenskov
 (Sanne og Mogens Hansen)
Thomas Valentin Worm Hovgaard, Egelykkevej 9, Bolhede
 (Marianne Worm Hovgaard og Klaus Bylov Hovgaard)
Steffen Hungeberg, Heagervej 5, Nordenskov
 (Mary og Jørn Hungeberg)
Alex Skjøth Jepsen, Tranbjergvej 39, Øse
 (Linda Skjøth Jepsen og Brian Jepsen)
Sofie Ahrens Jørgensen, Bolhedevej 20, Nordenskov
 (Pernille Jørgensen og Anders Ahrens)
Morten Jim Kristensen, Lindegårdsvej 4, Heager
 (Anne Marie og Hans Flugt)
Rasmus Heick Lambek, Solsortevej 4, Nordenskov
 (Ulla og Jesper Lambek)
Henriette Lauridsen, Rønrøgel 33, Nordenskov
 (Ida og Frode Lauridsen)
Annette Benner Lundgaard, Bolhedevej 10, Nordenskov
 (Karin og Marius Benner Lundgaard)
Didde Munch Madsen, Sønderskovvej 111, Nordenskov
 (Birte og Orla Madsen)
Kian Hermann Mouritzen, Kragekærvej 5, Øse
 (Betty og Paw Mouritzen)
Alice Rask Vinther Nielsen, Heagervej 16, Nordenskov
 (Helle Vinther Nielsen og Poul Rask Nielsen) 

(fortsætter næste side)
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Anders Bovbjerg Nielsen, Vesterbækvej 49, Sig
 (Susanne Buhl Nielsen og Kristian Bovbjerg Nielsen)
Louise Ohlsen, Norddalsvej 4, Haltrup
 (Gitte og Palle Ohlsen)
Stine Paterek, Tranbjergvej 36, Øse
 (Bente og Ole Paterek)
Claus Horsbøl Steffensen, Norddalsvej 2, Haltrup
 (Lene og Niels Christian Steffensen)
Jim Vad Sørensen, Kamphøjvej 1, Helle
 (Bente og Kresten Sørensen)
Christina Schou Thomsen, Egelykkevej 6, Bolhede
 (Jette og Søren Thomsen)
Janni Kathrine Thomsen, Sønderskovvej 74A,1, Nordenskov
 (Doris Thomsen og Leo Thomsen) 

Næsbjerg kirke, den 13. maj

Juliane Ghoufran Al Omar, Møllebakken 52, Næsbjerg
 (Dianna Haydan og Josef Al Omar)
Kristian Lykke Andersen, Skoleparken 56, Næsbjerg
 (Herdis Lykke Andersen og Kennet Pilgaard Andersen)
Stinna Sofie Væggerskilde Bøjsen, Hovedgaden 66, Næsbjerg
 (Gitte og Michael Bøjsen)
Martin Helth Callesen, Biltoftvej 22, Næsbjerg
 (Bente og Keld Callesen)
Simon Flydtkjær, Skoleparken 57, Næsbjerg
 (Dorthe og Hans Henrik Flydtkjær)
Katrine Holdensen, Skoleparken 33, Næsbjerg
 (Irene Holdensen og Henrik Hvid Thomsen)
Sanne Kirstine Høgh, Møllebakken 47, Næsbjerg
 (Linda og Knud Høgh)
Jesper Søndergård Iversen, Hedevangvej 2, Biltoft
 (Birgitte Søndergård Iversen og Viggo Lymann Iversen)
Mads Mikkelsen Jensen, Agervigvej 18, Næsbjerg
 (Hanne Mikkelsen og Lars Jensen)
Maria Louise Juhl Jensen, Dyrbækvej 1A, Rousthøje
 (Maibrit Juhl Jensen og Christian Jensen)
Mathias Rubin Jensen, Sønderskovvej 84, Nordenskov
 (Majbrit Rubin Jensen og Lars Jensen)
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Kevin Dyg Johansen, Bakkevej 4, Næsbjerg
 (Dorthe Nielsen og Brian Johansen )
Chalotte Kronvald Karlskov, Poppelvej 10, Tistrup
 (Anja Kronvald Larsen og Henrik Karlskov )
Kenneth Kronvald Karlskov, Poppelvej 10, Tistrup
 (Anja Kronvald Larsen og Henrik Karlskov)
Allan Kristensen, Biltoftvej 4, Næsbjerg
 (Jane og Kurt Kristensen)
Mads Kristensen, Villavej 11, Næsbjerg
 (Vibeke og Kjeld Kristensen)
Mads Møller Kristensen, Møgelbjergvej 18, Næsbjerg
 (Kirstine Møller Kristensen og Steen Andreas Kristensen)
Rikke Lambertsen, Tranbjergvej 25, Biltoft
 (Gitte og Allan Lambertsen)
Elena Lindhart Madsen, Roustvej 156, Roust
 (Nina Lindhart Madsen og Jan Kristian Andreasen)
Julie Ryttergaard Madsen, Biltoftvej 11, Næsbjerg
 (Helle Ryttergaard Madsen og Bertel Kristian Madsen)
Kristina Hess Møller, Vestervangvej 4, Næsbjerg
 (Birgitte Hess og Jens Møller)
Rikke Marie Nielsen, Hovedgaden 52, Næsbjerg
 (Lene og Carsten Nielsen)
Alin Salman Petros, Hovedgaden 21, st, Næsbjerg
 (Kheloud Karim Dano Hirmiz og Salman Petros Hanna)
Tanja Noer Simonsen, Vardevej 31, Rousthøje
 (Hanne og Freddy Simonsen)
Alex Pagh Svendsen, Biltoftvej 20, Næsbjerg
 (Birgit Svendsen og Ole Pagh Svendsen)

Telegramaflevering

Telegrammer, hilsner og gaver til konfirmanderne i Øse sogn kan afle-
veres lørdag, den 5. maj kl. 10.00-13.00 på FDF-gården i Nordenskov. 
Man bedes betale 2 kr. pr. afleveret telegram til FDF Næsbjerg-Øse.
Telegrammer, hilsner og gaver til konfirmanderne i Næsbjerg sogn 
kan afleveres den 12. maj kl. 10.00-13.00 i graverhuset ved Næsbjerg 
kirke. Man bedes betale 2 kr. pr. afleveret telegram til DDS-spejderne 
Næsbjerg gruppe.
NB! Klokkeslæt bedes overholdt. Konfirmanderne afhenter deres tele-
grammer m.v. præcis kl. 13.00.
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Øse sogn

Dåb
Jeppe Egholm Mathiasen, den 10. december
 (Anna Høyen Egholm og Per Østergaard Mathiasen, Nordenskov)
Jonathan Førrisdahl Christensen, den 7. januar
 (Helle Christensen og Ejnar Christian Christensen, Sig)
Mads Kjær Jørgensen, den 14. januar
 (Heidi Kjær Olesen og Jørgen Jørgensen, Nordenskov)

Vielser
Karin Hungeberg og Per Thomsen, Skovlund, den 25. november
 
Dødsfald og begravelser
Hilda Emilie Brink, Varde, den 14. november
Marie Kirstine Kristensen, Ansager, den 23. december
Svend Orla Bjerre, Nordenskov, den 29. december
Kristian Haahr Larsen, Haltrup, den 12. januar
Inge Jæger Manøe Hansen, Gårde, den 26. januar (jordfæstelse på Ølgod kirke-
gård)
Esther Jensen, Nordenskov, den 31. januar

Næsbjerg sogn
Dåb
Amalie Rosendal Gerken, den 12. november
 (Lone Rosendal Gerken og Tonny Søllingvraa Gerken, Næsbjerg)
Marikka Veldt Christiansen, den 12. november
 (Joan Veldt Kristensen og Alan Christiansen, Næsbjerg)
Leah Tosti, den 19. november
 (Mette Tosti og Hans Tosti Pedersen, Næsbjerg)
Isabell Fredensborg Vind, den 19. november
 (Tina Fredensborg Vind og Anders Vind, Horsens)
Kristine Tving Bruun, den 19. november
 (Tina Tving Therkildsen og Martin Bruun, Næsbjerg)
Silas Christian Nørregaard Jensen, den 24. december
 (Søs Kristine Nørregaard Jensen og Mikkel Christian Jensen, Knoldeflod)
Tobias Ladefoged Jessen, den 7. januar
 (Stine Bendorff Ladefoged Jessen og Jacob Nicolaj Jessen, Næsbjerg)
Christian Quist Schultz, den 14. januar
 (Janne Schultz og Poul Quist Iversen, Skonager)

Dødsfald og begravelser
Else Kirstine Vind Nielsen, Varde, den 12. januar
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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: 15. marts, 12. april 
og 23. maj kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Næsbjerg menighedsråd: 14. marts og 
18. april kl. 16.30 i Næsbjerg forsam-
lingshus.

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 & 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 14. februar, den 14. marts og den 18. april kl. 
14.30. 
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. 
Alle er meget velkomne.

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

Signaturer: a = altergang.  K = kollekt i forbindelse med sogneindsamling.
M = musikgudstjenester. CL = Charlotte Locht. 

Gudstjenesteliste 
for Øse og Næsbjerg kirker

Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger 
04.03. 11.00 a K 9.00 a K 2. s. i fasten
11.03. Ingen 11.00 a 3. s. i fasten
18.03. 14.00 a Ingen  Familiegudstjeneste
25.03. 11.00 a 9.30 a Mariæ bebudelses dag
01.04. 19.00 M 14.00 M Palmesøndag
05.04. 11.00 a 19.00 a Skærtorsdag
06.04. 9.30  11.00 Langfredag
08.04. 11.00 a 9.30 a Påskedag
09.04. Ingen 9.00 CL 2. påskedag
15.04. 14.00 a 11.00 a 1. s. e. påske
22.04. 9.00 CL Ingen 2. s. e. påske
29.04. Ingen 9.00 CL 3. s. e. påske
04.05. 11.00 a 14.00 a Bededag
06.05. 9.15 og 11.00 Ingen Konfirmation
13.05. Ingen 9.15 og 11.00 Konfirmation
17.05. 9.00 CL Ingen  Kristi himmelfarts dag
20.05. Ingen  9.00 CL 6. s. e påske
27.05. 9.30 a 11.00 a Pinsedag
28.05. 11.00 a Ingen  2. pinsedag


