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Det ligner efterhånden en tradition, 
at der hvert år holdes sognedag i 
Øse sogn. Sådan bliver det også 
i år, hvor sognedagen afvikles 
søndag den 23. september i forbin-
delse med høstgudstjenesten i Øse 
kirke kl. 14.00. Derefter inviteres 
til samtaledag i konfirmandstuen. 
Og hvad skal vi så tale med hinan-
den om?
Kirkeligt Samfunds folkeoplys-
ningsudvalg har opfordret til, at 
sognene ud over landet arrangerer 
en samtale mellem menigheds-

råd, menighed og præst om de 
udfordringer, som folkekirken står 
over for. Den opfordring har Øse 
menighedsråd taget op, og jeg vil 
gerne love, at de spørgsmål, der 
kommer på bordet, nok skal kunne 
få os op af stolene! Vi håber, at 
mange vil tage imod opfordringen 
til at deltage, så vi kan få en kon-
struktiv og udbytterig samtale til 
gavn for folkekirken i Øse sogn.
Se endvidere menighedsrådsfor-
mandens artikel på næste side.

Marianne Lesner

”Hvor ska´ vi hen, du?”
- høstgudstjeneste, sogne- og samtaledag i Øse sogn



2

I disse tider med travl aktivitet i 
byggebranchen har Erland Fyhn 
på rekordtid formået at bygge en 
model af Øse kirke, som han har 
overdraget til Marianne til "evig 
arv og eje", som han sagde ved 
afleveringen i juli måned.
Modellen er lavet af træ og er så 
malet, enten som kalkning eller 
med "kampesten". Man kan løfte 
blytaget af og få et kik ned i kir-
kerummet, der er fyldt med mange 
fine detaljer.

Ugeavisen havde i 
uge 29 en god arti-
kel om emnet. Den 
kan ses på: ansager.
ugeavisen.dk/ hvis 
man i søgefeltet 
skriver: ”Marianne 
har fået sin helt 
egen kirke”.

 Søren Thomsen, kirkeværge 
(dog ikke for modelkirken)

Kirkeligt Samfund opfordrer alle 
landets menighedsråd – og alle 
interesserede i øvrigt – til en lands-
dækkende samtaledag.
Kirkeligt Samfund foreslår, at 
samtalens emne skal dreje sig om 
sognets og sognekirkens fremtid i 
et samfund præget af stigende uba-
lance mellem de kirkelige udgifter, 
antallet af kirker, sognestørrelser, 
befolkningstal og skatteudskriv-
ningsgrundlag. ”Folkekirken – død 
eller levende?”, spørger de lidt 
udfordrende, for meget tyder på, at 
det mange steder bliver vanskeli-
gere at bevare en folkekirke på den 
gammeldags facon med hvert sogn 
sin kirke og egen præst.
Men hvad er i givet fald alternati-
vet?  Hvad kan vi gøre ved det?

I Øse menighedsråd synes vi godt 
om ideen. Derfor har vi besluttet at 
holde ”Samtaledagen” i forbindelse 
med høstgudstjenesten den 23. sep-
tember, hvor vi efter gudstjenesten 
går over i konfirmandstuen. Her vil 
menighedsrådet give en kop kaffe.
Menighedsrådet håber virkelig, at 
rigtig mange vil komme til høst-
gudstjenesten og deltage i efterføl-
gende samtaledag, så vi kan høre, 
hvad der rører sig i sognet – samta-
le fremmer som bekendt forståelsen 
og åbner for ny muligheder.

Se endvidere annonce i Ugeavisen.

Poul Erik Runge Sørensen, 
menighedsrådsformand 

Nyt fra Øse menighedsråd
Samtaledag

Model af Øse kirke
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Det er lykkedes at få en orgel-
kapacitet til Øse kirke tirsdag den 
4. september kl. 19.30, nemlig 
Emmanuele Gardi fra Baltipaglia 
(nær Napoli, Italien), hvor han er 
organist og korleder. Emmanuele 
Gardi har givet koncerter mange 
steder i Mellemeuropa, bl.a. i 
Tyskland, Holland, Belgien, 
Frankrig, Polen, England og Irland. 
Som noget nyt kommer han nu til 
Nordeuropa og spiller 4 steder i 

Danmark. Vi har været heldige at 
få tilbudt denne koncert med et 
stort organistnavn på favorable vil-
kår, da vi kunne puttes ind mellem 
de store steder, hvor Gardi ellers 
skal spille. Gardi kan fremtrylle 
smukke ting på såvel store som 
små orgler.
Der er gratis adgang. Se i øvrigt 
Ugeavisen, hvor programmet 
annonceres.

Menighedsrådene og organisten

En orgeloplevelse af de store!

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
Billeder fra gudstjenesten bringes i næste nummer af kirkebladet.

Marianne Lesner

2008
Næsbjerg kirke: den 1. maj, Kristi Himmelfartsdag
Øse kirke: den 4. maj
2009
Øse kirke: den 3. maj 
Næsbjerg kirke: den 10. maj

Marianne Lesner

Datoer for konfirmation i de kommende år
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Sognepræst og menighedsråd 
indbyder til en dejlig sangaften 
fælles for Øse og Næsbjerg sogne 
omkring den nye højskolesangbog, 
som vi fik indkøbt til konfirmand-
stuen ved udgivelsen sidste år i 
oktober. Kom og syng med i kon-
firmandstuen, tirsdag den 25. sep-
tember kl. 19.00.

Det er lyk-
kedes os at 
få en aftale 
med Jakob 
Bonderup, der 
sad i udvalget, 
der har redi-
geret den nye 
højskolesang-

bog. Han vil komme og fortælle 
om arbejdet med sangbogen og 
spille og synge for til fællessangen.
Vi har bedt Jakob Bonderup om at 
introducere både arrangementet og 
sig selv:

Farvel til 17. udgave 
– goddag til 18.!

Om sangbogen
I oktober måned 2006 udkom den 
nye, 18. udgave af Højskolesang-
bogen, som erstattede 17. udgave, 
der udkom i 1989. Den 17. udgave 
har vist sig at være den hidtil mest 
”holdbare” udgave, siden den før-
ste udkom i 1894.
Modtagelsen har været overvæl-
dende, og sangbogen har nu – helt 
uhørt – rundet 100.000 eksemplarer.

Højskolesangbogen er den i sær-
klasse mest udbredte sangbog i 
Danmark og dermed en af de vig-
tigste kulturbærere, vi overhovedet 
har.

Om sangaftenen
Der indbydes til en sangtime (eller 
to), hvor sangene bliver suppleret 
med undertegnedes beretninger om 
arbejdet med den nye sangbog.
Der vil både fremkomme overord-
nede betragtninger om udvælgel-
sesprocessen og mere specifikke 
anekdoter fra det 3 ½ år lange 
redaktionsarbejde.
Der vil primært blive sunget vel-
kendte sange, hvoraf nogle er nye i 
højskolesangbogens sammenhæng, 
men også et par smagsprøver på - 
formodentlig ukendte - nye sange.
Der vil undervejs være rig mulig-
hed for at stille spørgsmål.
Sangene akkompagneres af under-
tegnede på klaver.

Om mig selv
Mit navn er Jakob Bonderup, og 
jeg er/var medlem af redaktionsud-
valget på 18. udgave af  højskole-
sangbogen.
Jeg er uddannet på Det Jyske 
Musikkonservatorium i rytmisk 
kontrabas og sammenspil og har 
i 10 år været højskolelærer på 
Brandbjerg Højskole og de sidste 
1½ år på Engelsholm Højskole.
Jeg er opvokset på Ry Højskole, 
hvor min far var lærer og forstan-

Sangaften med den nye højskolesangbog

Jelling d.23.3.2006 

eller 
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der, så jeg er blevet ”bombarderet” 
med højskolesang hele mit liv.
Min spidskompetence i forbin-
delse med udvalgsarbejdet har 
været den musikalske dimension, 
og jeg stod bl.a. bag det såkaldte 

Hindsgavl-seminar med deltagelse 
af forskellige store personligheder 
fra forskellige poetiske og musiske 
miljøer i Danmark. 
Menighedsrådene byder alle inte-
resserede hjerteligt velkommen.

For femte gang tilbyder 
Menighedsrådenes Skoletjeneste 
Ribe Stift (RAMS) folkeskolernes 
3. – 6. klasser et salmeprojekt. 
Årets tema hedder GUD OG 
HVERMAND og indeholder mate-
riale til salmerne ”Op, al den ting, 
som Gud har gjort”, ”Nu bede vi 
den Helligånd”, ”Herre Gud! Dit 
dyre navn og ære”, ”Vor Gud han 
er så fast en borg”, ”Når jeg er 
træt og trist, når modet svigter” og 
”Uberørt af byens travlhed”. 
Efter efterårsferien starter pro-
jektet med salmerne på skolerne, 
hvor flere fag kan inddrages, f.eks. 
musik, kristendomskundskab og 
dansk. Eleverne arbejder med at 
lære salmerne, så de er fortrolige 
med at synge dem. Materialet 
består af et undervisningsoplæg 
med forslag til opgaver, en plakat 
samt en CD med de seks salmer. I 
løbet af ugerne 46 og 47 tager man 
i den lokale kirke for der at synge 
salmerne og tale med præsten 
og organisten om dem. Derefter 
– i perioden 20. november til 5. 
december – får deltagerne mulig-
hed for at opleve, hvordan det er at 

synge i et kæmpe kor ved en fælles 
afslutning i Ribe domkirke. Her vil 
to af præsterne i Ribe stift på skift 
fortælle og lede fællessangen. Den 
ene af dem er vores egen sogne-
præst.
Også i år betaler menighedsrådene i 
Næsbjerg og Øse bustransporten til 
Ribe for de klasser, der deltager fra 
Næsbjerg og Nordenskov skoler.
Deltagelsen til dette års salmepro-
jekt er ikke så stor, som tidligere år 
(godt 7.000 elever fordelt på 375 
klasser er tilmeldt). Men RAMS 
tilbyder også andre projekter. Bl.a. 
et tværfagligt skole-kirke-hjem-
projekt for 2. klasse: ”Noa og Josef 
og alle de andre”. Her er tilmeldt 
121 klasser med godt 2.400 elever. 
Desuden tilbydes materialet ”Kors 
for en hammer”, hvor ikke færre 
end 11.300 børn (601 klasser) er 
tilmeldt. Det drejer sig om et pro-
jekt med fokus på overgangstiden 
mellem troen på de nordiske guder 
og kristendommen – da danerne 
blev kristne. Det handler om Harald 
Blåtands tid og om vikingetiden.
Så der er mange spændende ting at 
arbejde med på skolerne.

Et møde med den danske salme 2007
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Flere undervisere
Som noget nyt vil konfirmanderne 
i den kommende sæson møde ikke 
kun mit, men også andres ansigter, 
når de kommer til forberedelse 
i konfirmandstuen. Godt og vel 
en tredjedel af konfirmanderne 
fra Næsbjerg skole har bopæl i 
Rousthøje kirkedistrikt. Derfor vil 
godt og vel en tredjedel af forbe-
redelsen af disse børn også blive 
varetaget af sognepræsten ved 
Rousthøje kirke, Charlotte Locht.
Også konfirmanderne i Øse sogn 
vil møde to undervisere. En sogne-
medhjælper vil gå ind og varetage 
en del af forberedelsen af Øse-kon-
firmanderne.
Dermed frigøres jeg til andre 
opgaver inden for det religions-
pædagogiske arbejde, nemlig 
RAMS- arbejdet, som knytter 
kontakten mellem kirke og skole. 
Her i efteråret skal jeg medvirke 
i salmesangsprojektet for 3.-6. 
klasserne i hele Ribe stift, som 
afsluttes med 10 formiddage i Ribe 
domkirke. Desuden vil jeg skulle 
stå for RAMS for konfirmander i 

Agerbæk kirke i begyndelsen af 
december, mere herom nedenfor.

RAMS for konfirmander
Fredag den 7. december kører bus-
serne fra Nordenskov, Næsbjerg, 
Årre, Grimstrup og Starup skoler 
til Agerbæk kirke – børnene fra 
Agerbæk skole vil naturligvis gå 
til kirken! Alle konfirmanderne 
vil på forhånd have lært salmerne 
fra årets salmesangsprojekt, og vi 
håber, de vil få en god oplevelse 
ved at synge mange sammen. Alle 
præsterne fra den gamle Helle 
kommune deltager naturligvis, og 
vi vil indbyde børnenes lærere til 
også at være med.
Vi præster håber på, at vi med 
tiden kan lave flere fælles arran-
gementer for vores konfirmander. 
Holdene er flere steder ret store i 
disse og i de kommende år, og de 
forholdsvis små konfirmandstuer 
giver ikke rum til ret meget spræl 
for de enkelte hold. Vi håber på, at 
forberedelsen med de fælles aktivi-
teter kan få nye dimensioner.

Marianne Lesner

Konfirmationsforberedelsen 2007-8
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Efter flere års pause afholdes igen 
i år efterårsmøde fælles for Øse og 
Næsbjerg sogne med gæstepræ-
dikant og foredrag. Vi har invi-
teret pastor emeritus Erik Paabøl 
Andersen, Hvide Sande, til at 
besøge os, og til vores store glæde 
sagde han ja tak. Efter gudstjene-
sten i Næsbjerg kirke kl. 19.00 er 
der kaffe og foredrag i Næsbjerg 
forsamlingshus, hvor Paabøl vil 
fortælle om sit liv.
Paabøl har skrevet følgende til kir-
kebladet:

Fra fisker til præst
Mange i Øse og Næsbjerg vil sik-
kert kende mig, efter at jeg gennem 
24 år har været afløser for deres 
sognepræst. Min fortid som fisker 
vil der sikkert også være nogle, der 
har hørt mig fortælle om. Så for en 
del er det måske blot et gensyn, der 
bydes på, når jeg den 7. oktober 
først skal prædike i Næsbjerg kirke 
og dernæst fortælle om indtryk og 
oplevelser her fra Holmsland Klit.
I særdeleshed om, hvordan det 
var at være fiskerdreng i den i 
min barndom meget lille og nyligt 
grundlagte by, som manglede 
meget i at være så kendt og besøgt, 
som den er i dag. Den lå med sine 
mere end 20 kilometer til nærmeste 
myndighed helt bogstaveligt uden 

for lov og ret, og den fremmede 
nåede først frem efter en lang køre-
tur ad en smal og snoet grusvej.
Kun for at blive modtaget med et 
vist forbehold; for man vidste jo 
aldrig, hvad det var for ”nowwer, 
dem inn fra æ land aw.”
Om vore egne kvaliteter var vi ikke 
i tvivl, om vi ellers var af gammel 
klitboslægt, og det er jeg. Lige så 
længe, som man har ført kirkebø-
ger, har mine forfædre levet herude 
mellem hav og fjord.
De har fisket, og min far og hans 
tre brødre blev fiskere, min mors 
fire brødre blev alle fiskere, og det 
blev jeg også, da jeg sidst i 50´erne 
forlod skolen. Ikke så meget på 
grund af et valg, som fordi det bare 
var sådan dengang, at man blev 
fisker, hvis man ikke var undskyldt 
med, at man fejlede noget.
Om min tid som dreng og ung i 
den tids små vestkystbåde vil jeg 
fortælle, og også kort skitsere det 
videre forløb til et præsteembede i 
Vestjylland som en station på vejen 
tilbage til Klitten.

E. Paabøl Andersen

Efterårsmøde
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Tirsdag, den 4. september
Kirkekoncert i Øse kirke kl. 
19.30 med den italienske organist 
Emmanuele Gardi.
Arrangeret af organisten i samar-
bejde med menighedsrådene. Se 
omtale andetsteds i bladet.

Torsdag, den 6. september
Babysalmesang i præstegården kl. 
9.45.
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Torsdag, den 13. september
Babysalmesang i præstegården kl. 
9.45.

Torsdag, den 20. september
Babysalmesang i præstegården kl. 
9.45.

Søndag, den 23. september 
Formiddagskaffe med rundstykker i 
våbenhuset ved Næsbjerg kirke kl. 
10.15. Høstgudstjeneste i Næsbjerg 
kirke kl. 11.00 med indsamling 
af høstoffer til Folkekirkens 
Nødhjælp.
Høstgudstjeneste i Øse kirke kl. 
14.00 med indsamling af høstof-
fer til Folkekirkens Nødhjælp. 
Efterfølgende kaffe i konfirmand-
stuen som led i sogne- og samta-
ledagen. Se omtale andetsteds i 
bladet.

Tirsdag, den 25. september
Sangaften med den nye højskole-
sangbog, ledet af Jakob Bonderup, 
i konfirmandstuen kl. 19.00, fæl-
les for Øse og Næsbjerg sogne. Se 
omtale andetsteds i bladet.

Torsdag, den 27. september
Babysalmesang i præstegården kl. 
9.45.

Søndag, den 30. september
Dåbsjubilæum for børn født i 2002. 
Øse kirke kl. 11.00 og Næsbjerg 
kirke kl. 14.00. Tema bliver Noahs 
ark, og det er planen, at konfirman-
derne skal medvirke.

Torsdag, den 4. oktober
Babysalmesang i præstegården kl. 
9.45 – efterårssæsonen afsluttes.
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Søndag, den 7. oktober
Efterårsmøde fælles for Øse og 
Næsbjerg sogne med gæstepræ-
dikant og foredrag. Der indledes 
med gudstjeneste i Næsbjerg kirke 
ved pastor emeritus Erik Paabøl 
Andersen, Hvide Sande. Derefter 
er der kaffe og foredrag i Næsbjerg 
forsamlingshus, hvor Paabøl vil 
fortælle om sit liv, ”Fra fisker til 
præst”. Se omtale andetsteds i bla-
det.

Sognekalenderen
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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

Søndag, den 28. oktober
BUSK-dag (Børn – Unge – Sogn 
– Kirke) med familiegudstjene-
ster i Næsbjerg kirke kl. 11.00, 
hvor DDS-familiespejderne fra 
Næsbjerg medvirker, og i Øse kirke 
kl. 14.00, hvor FDF Næsbjerg-Øse 
medvirker. Der henvises til senere 
annoncering i Ugeavisen.

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

Søndag, den 4. november
Alle helgens søndag, som hvert år 
fejres den første søndag i novem-
ber. I kirkerne holder vi gudstjene-
ster, hvor vi på denne dag i særlig 
grad mindes de døde. Navnene på 
sognets døde og begravede siden 
sidste alle helgen læses op fra 
prædikestolen ved gudstjenesterne 

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. Men dagen er 
naturligvis en dag for alle, der vil 
mindes deres døde.

Onsdag den 14. november
Elever fra Næsbjerg skole besø-
ger Næsbjerg kirke kl. 8.15-9.15 i 
forbindelse med årets salmesangs-
projekt med skolerne og RAMS 
Menighedsrådenes Skoletjeneste i 
Ribe stift. Alle er velkomne.

Torsdag, den 15. november
Elever fra Nordenskov skole besø-
ger Øse kirke kl. 10.00-11.00 i for-
bindelse med salmesangsprojektet, 
jf. ovenfor.
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Maj - juni - juli

Øse sogn

Dåb
Rune Gier Ventzelsen, den 8. juli
 (Lars og Charlotte Ventzelsen, Vesterbæk)
 
Vielser
Gitte Charlotte Stenbæk Nielsen og Jonas Bach Jensen, Nordenskov, den 5. maj
Tanja Marstrand Mechlenborg Christensen og Kenneth Helligsø, Haltrup, den 9. juni
Lisbeth Ibsen og Mogens Heedegaard Madsen, Øse, den 7. juli
Tina Juel og Thomas Steen Andersen, Øse, den 7. juli

Kirkelig velsignelse
Lone Christensen og Mogens Christensen, Vesterbæk, den 14. juli

Dødsfald og begravelser
Paul Erik Schou, Varde, 1. maj (fra sygehuskapellet i Esbjerg)
Holger Jepsen Pedersen, Oved, den 8. maj
Knud Erik Marcher, Sig, den 3. juni (fra Østerlund kirkesal)

Næsbjerg sogn

Dåb
Benjamin Toft Nielsen, den 27. maj
 (Stine Jacobsen og Torben Gunnar Nielsen, Næsbjerg)
Hjalte Brink Nikolajsen, den 10. juni
 (Inger Nikolajsen og Torben Brink Thomsen, Varde)
Anne-Kathrine Bøgh Hansen, den 1. juli
 (Nete Bøgh Frederiksen og Ole Hansen, Agervig)
Marius Hofmann, den 15. juli
 (Lene Kirkegaard Hofmann og Søren Hofmann, Næsbjerg)

Vielser
Sanne Søndergaard Hansen og Ricki Elbæk, Skonager, den 9. juni
Nina Truelsegaard Møller og Kristian Lykkestrand Sørensen, Næsbjerg, den 30. juni

Kirkelig velsignelse
Pernille Hedevang Erck-Termansen og Steffen Erck-Termansen, Frederikssund, den 
26. maj

Dødsfald og begravelser
Anna Kirstine Gregersen, Varde, den 8. maj
Søndergaard Madsen, Næsbjerg, den 9. juli
Hanna Kristine Jensen, Ansager, den 26. juli
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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: 10. oktober og 
29. november kl. 19.00 i konfirmand-
stuen.
Næsbjerg menighedsråd: 20. septem-
ber, 25. oktober og 27. november kl. 
16.30 i Næsbjerg forsamlingshus.

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 ved Marianne Lesner den 12. september, den 10. 
oktober og den 14. november kl. 14.30. 
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. 
Alle er meget velkomne.

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

Signaturer: a = altergang. K = kollekt til Folkekirkens Nødhjælp. 
CL = Charlotte Locht. PA = E. Paabøl Andersen

Gudstjenesteliste 
for Øse og Næsbjerg kirker

Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger 

02.09. 11.00 a 9.30 a 13. s. e. trin.

09.09. Ingen 9.00 14. s. e. trin.

16.09. 9.00 CL Ingen  15. s. e. trin.

23.09. 14.00 a K 11.00 a K 16. s. e. trin.    
   Høstgudstjenester

30.09. 11.00 14.00 Dåbsjubilæum

07.10. Ingen 19.00 PA Efterårsmøde

14.10. 9.00 CL Ingen 19. s. e. trin.

21.10. Ingen 9.00 CL 20. s. e. trin.

28.10. 14.00 a 11.00 a Familiegudstjenester

04.11. 11.00 a 9.30 a Alle helgen

11.11. 11.00 a Ingen 23. s. e. trin.

18.11. 9.30 a 11.00 a 24. s. e. trin.

25.11. Ingen 9.00 CL Sidste søndag i kirkeåret


