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Juleevangeliet på nudansk:
På den tid gav Kejser Augustus 
ordre til at der skulle holdes en 
folketælling i hele Romerriget. Det 
var den første folketælling der blev 
holdt mens Kvirinius var guvernør i 
Syrien. Alle skulle rejse hjem for at 
blive registreret i den by deres fami-
lie kom fra. Det gjaldt også Josef, 
der rejste fra byen Nazaret i Galilæa 
til Betlehem i Judæa. Det var Davids 
by, og Josefs familie nedstammede 
direkte fra David. Josef blev skrevet 
på folketællingslisten sammen med 
sin forlovede Maria. Hun var høj-
gravid med sit første barn og mens 
de var i Betlehem, fødte hun sin 
søn. Hun lagde et tæppe om ham og 
lagde ham til at sove i en krybbe i en 
stald, for der havde ikke været plads 
til dem på kroen.

I nærheden var der nogle hyrder 
der overnattede på marken mens de 
vogtede deres får. Pludselig blev de 
badet i et guddommeligt lysskær, 
og en af Guds engle stod foran dem 
på marken. De var lammet af frygt, 
men englen sagde: “I skal ikke være 
bange, for jeg kommer med en god 
nyhed. Den vil blive til stor glæde 
for folk. I dag har I fået en frelser. 
Det er Messias, jeres herre, og han 
er blevet født i Betlehem, Davids 
by. I kan kende ham på at han ligger 
i en krybbe, med et tæppe om sig.” 
I det samme var der en hel hær af 
himmelske væsener sammen med 
englen, og de sang:
“Vi hylder Gud i den højeste himmel.
Han kommer med fred til mennesker 
på jorden,
til dem som han har udvalgt.”

Den nye aftale

…fortsætter næste side
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Lige siden Luthers tid har det 
været en vigtig opgave at oversætte 
Bibelen til et velkendt, dagligdags 
sprog. Bibelselskabet har taget den 
udfordring op med udgivelsen Den 
Nye Aftale – Det Nye Testamente 
på nudansk, som udkom den 16. 
november. 
Den Nye Aftale er formidlet i et 
mundret, nutidigt dansk. Derfor 
kan folk, der ikke er vant til at læse 
religiøse tekster, også læse tek-
sten. Og de, der kender teksterne, 

vil opleve teksterne på en helt ny 
måde og måske opdage nuancer, de 
aldrig før har set.
Ingen særlige forudsætnin-
ger er nødvendige for at forstå 
denne oversættelse af Det Nye 
Testamente. På forsiden af kirke-
bladet kan du læse juleevangeliet 
i den nye oversættelse med den 
originale tegnsætning efter de nye 
regler.

Marianne Lesner

Den nye aftale 
– det Nye Testamente på nudansk

Vi har haft den store sorg at miste 
vores dygtige og pligtopfyldende 
gravermedhjælper Egon Hansen.
Vi har ansat Birgitte Nielsen, Øse, 
som vikar for gravermedhjælper 

indtil 1. december 2007. Til foråret 
vil vi så søge en ny gravermed-
hjælper.

Poul Erik Runge Sørensen

Nyt fra Øse menighedsråd
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Med stor sorg modtog menig-
hedsråd og ansatte ved Øse kirke 
meddelelsen om, at vi den 19. 
september i år mistede vores gra-
vermedhjælper Egon Hansen. Som 
mindeord over ham her i kirkebla-
det har vi fået lov til at bringe den 
tale, som graver Flemming Nielsen 
holdt ved mindesamværet:

”I dag har vi måttet tage afsked 
med Egon, vores trofaste, pligtop-
fyldende, afholdte kollega og med-
arbejder. Ja, det blev til knap 20 
års venskab, hvoraf de 14 år også 
var som arbejdskollegaer ved Øse 
kirke.
Egon var utrolig pligtopfyldende. 
Uanset hvad hans arbejdsopgaver 
var, gik han op i disse med liv 
og sjæl. Om det var: jobbet på 
teglværket, at få lavet en værktøjs-
kasse, at gå med løvsugeren, slå de 
mange græsplæner, kreativt og med 
stor omhu sætte fyr, så det lunede 
på kirkegården, deltage i bedste-
forældredag hos sine 5 dejlige 
børnebørn…ja, meget mere kunne 
nævnes.
Samtidig var han altid arbejdsvillig 
og parat til opgaverne i fællesskab 
med dig, Jytte, både i jeres hjem 
med den dejlige have på Vibevej, 
i Agerbæk, i Klink og hos venner. 
Altid var han på pletten uden at 
være tøvende eller afvisende over 
for, hvad dagen måtte bringe.
 – Samtidig vil jeg også nævne en 

helt speciel ting ved Egon – han 
fandt sig i meget, men når han 
nåede til grænsen, udviste han en 
” respekt med stort bestemthed”, 
hvor der ikke var brug for kompro-
misløsninger.
Egons korte sygdomsforløb og 
efterfølgende dødsfald kom bag på 
os alle!
Det giver forladthedsfølelse og 
utrolig afmagt.
Kæreste Jytte, vi ved, hvor svær 
tiden er for dig – jeg ved også, 
at Egons holdning var, at vi skal 
videre, og han har med sit liv givet 
os meget at tale videre om.
Jeres 40 års ægteskab, 2 dejlige 
piger, 2 svigersønner, som er lige-
som sønner. Børnebørnene Camilla, 
Allan, Kasper, Julia og lille Emma. 
I var ”KERNEN” i hans liv.
I dag var så Egons time kommet,
han blev stedt til hvile på sin ar-
bejdsplads, tæt ved graverhuset og 
sine svigerforældre. Kirkeklokken 
sluttede med de 9 bedeslag.
Kæreste Jytte. Vi ved godt, det kan 
være svært at komme tilbage på din 
arbejdsplads – som du og Egon har 
haft sammen i så mange år, men 
jeg håber, du er klar over, at vi alle 
har stor forståelse for din situation, 
og vi vil alle støtte dig.
Kæreste Jytte med familie, vi føler 
alle med jer.
Skal vi rejse os og sammen mindes 
Egon.
Æret være Egons minde!”

Mindeord
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Så kom pensioneringen….!

Automatisk ringeanlæg er installeret 

ved Næsbjerg kirke

Niels Ove Andersen, graver 

ved Næsbjerg kirke, ringer 

for sidste gang ind til guds-

tjeneste ved at trække i ”trå-

den ovenfra”, alle helgens 

søndag 2007.
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Sådan er det i hvert fald hos os!
Det rytmiske kor Vokalibitum, 
som ledes af Søren Abel, har vi 
haft besøg af flere gange i både 
Næsbjerg og Øse kirker. I år syn-
ger koret begge steder. 1. søndag i 
advent medvirker Vokalibitum ved 
gudstjenesten i Næsbjerg kirke kl. 
15.�0, som er en del af arrange-
mentet ”Jul i Næsbjerg”. Det bliver 
en gudstjeneste for øjne, ører og 
mund – og for sind og hjerte – med 
adventstidens Bibeltekster, korsang 
og fællessalmer, i form af ”De ni 
læsninger”.
2. søndag i advent kan Vokalibitum 
høres i Øse kirke kl. 10.�0.
Om aftenen samme dag medvirker 
Varde Sangforenings Mandskor, 
ledet af Carl Freddy Petersen, ved 

gudstjenesten i Næsbjerg kirke kl. 
19.00. Gudstjenesterne 2. søndag 
i advent afvikles som almindelige 
søndagsgudstjenester med prædi-
ken – udvidet med korindslag. Der 
er kirkekaffe i Næsbjerg.
�. søndag i advent er der fami-
liegudstjeneste i Næsbjerg kirke, 
hvor Næsbjerg skolekor, ledet af 
Vita Guldberg, medvirker. I salme-
valg og tema tages der hensyn til, 
at der er mange børn i kirke. Om 
aftenen samme dag medvirker Øse 
Sangkor, ledet af Flemming Skov, 
i Øse kirke ved gudstjenesten, som 
har form af ”De ni læsninger”. Der 
er sammenkomst med julehistorie 
og fællessang i konfirmandstuen 
derefter, hvor alle er velkomne.
Marianne Lesner

Adventstid = tid for korsang i kirkerne

Også i år opfører �. klasse fra 
Nordenskov skole krybbespil 1. 
søndag i advent.
Klassen er i fuld gang med at 
øve. Dertil bruges bl.a. kristen-
domstimerne. Manuskriptet er den 
traditionelle fortælling om Jesu 
fødsel, og vi møder følgende per-
soner : Maria, Josef, kroværten, 
kejser Augustus, Kasper, Melchior, 
Balthazar (de � vise mænd), hyr-

der, engle og fortællere, som binder 
historien sammen. Desuden indgår 
versene fra Dejlig er den himmel 
blå.
I  �. klasse er der 22 børn, som alle 
glæder sig til at opføre spillet.
Ud over opførelsen d. 2. decem-
ber, skal børnene også vise spillet 
ved skolens juleafslutning d. 21. 
december.
Anne Nykjær

Krybbespil i Øse kirke
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Den første torsdag i hver måned 
er der stilleaften i Næsbjerg kirke. 
Kirken er mellem kl. 16.00 og 
20.00 opvarmet, lyset er tændt, og 
der er stillet fyrfadslys frem, som 
kan tændes, og i våbenhuset er der 
lagt bønner frem, som kan bruges 
til andagt. Vi har forsøgt at skabe 

et rum, hvor der i forhold til vores 
fortravlede hverdag er mulighed 
for at finde roen og freden. Vores 
indtryk er, at der ikke er så mange, 
der benytter sig af tilbudet, men at 
de, der gør det, har stor glæde af 
det.
Hanne Skals

Stille kirke

I december måned flyttes vores 
stilleaften fra torsdag den 6. 
december til mandag den 10. 
december, og den får et noget andet 
forløb, end den plejer – eller ret-
tere: den slutter anderledes.
Kirken er åben for den stille, per-
sonlige andagt fra kl. 16.00 som 
sædvanligt, men den slutter kl. 
22.00 med en natgudstjeneste med 
nadver. Altergangen er ”gang” i 
bogstavelig forstand, idet man går 

frem til alteret, får brødet udleve-
ret, dypper det i alterkalken, og 
går på plads. Kirken vil overve-
jende være oplyst med levende lys. 
Gudstjenesten er kortere end søn-
dagsgudstjenesten, da der ikke er 
prædiken, men alene tekstlæsning, 
bøn, salmesang og musik foruden 
nadveren.
Vi håber, at mange har lyst til at 
slutte dagen på denne måde.
Marianne Lesner

Stille kirke – lidt anderledes i december

Som det kan ses i sognekalender og 
gudstjenesteliste, byder december 
måned på en hel del juleafslutnin-
ger. Det skal hermed understreges, 
at alle er velkomne til juleafslut-

ningerne – der er ikke forbeholdt 
særlige grupper. Så kom og vær 
med, hvis du har lyst!

Marianne Lesner

Juleafslutninger – alle er velkomne!
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Dette er titlen på Linda Risbøl 
Hansens nyeste dukkefortælling.  
Stykket handler om Maria, som 
er en almindelig pige, der oplever 
noget særligt. En dag får hun besøg 
af en engel, der fortæller hende, at 
hun skal føde et særligt barn – en 
kongesøn fra himmelen. Det lyder 
helt vildt, synes Maria. Hendes 
kæreste Josef undrer sig over, at 
hun er gravid, når de endnu ikke 
har kysset! 
Men Josef får hjælp til forståelse 
fra englen, og kæresteparret bliver 
gift. Desværre finder parret ud 
af, at de bliver nødt til at rejse til 
Betlehem, mens Maria er højgra-
vid. Barnet fødes i Betlehem, og 
det rygtes, at en ny kongesøn er 
født.   
Men ikke alle er glade for at høre 
rygtet om den nye kongesøn. Den 
magtbegærlige og onde kong 
Herodes er konge over Judæa og 
Palæstina. Han kan ikke lide tan-
ken om, at en særlig god og klog 
kongesøn skulle være født. Derfor 
beder han de tre vise mænd, som 
har set en særlig stjerne lyse på 
himmelen, om hjælp til at finde 
dette lille barn! 
Men de tre vise mænd er ikke 
helt med på kong Herodes´  pla-
ner…….

Dette dukketeater, som er fuldt af 
liv og fornøjer både øjne og ører, 
tilbyder vi nu alle de små børn i 
Øse og Næsbjerg sogne at komme 

og se i kirken. Der bliver to udga-
ver, først en for de allermindste, 
det vil sige op til � år, og den vises 
i Øse kirke torsdag den 1�. decem-
ber kl. 9.00 og i Næsbjerg kirke 
fredag den 14. december kl. 9.00.
Dagplejerne og deres børn er invi-
terede.
Den anden udgave, som er for de 
lidt større børn, det vil sige de �-
6-årige, vises i Øse kirke den 1�. 
december kl. 10.�0 og i Næsbjerg 
kirke den 14. december kl. 10.�0. 
Børnehavebørnene er inviterede.
Dukketeatret kan ses af alle – også 
børn, der ikke passes uden for 
hjemmet, er meget velkomne, og 
det samme er forældre og bedste-
forældre til dagpleje- og børneha-
vebørn og andre, som kunne være 
interesserede.
Marianne Lesner

”År nul med stjernelys”
Dukketeater for alle fra 3 – 99 år 
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Lillejuleaften er der som bekendt 
slet ikke noget, der hedder i kirke-
året. Men den dag, som i 2007 er 4. 
søndag i advent, den 2�. december, 
kaldes jo i folkemunde for lilleju-
leaften.
Vi har besluttet, at der i år skal 
holdes gudstjeneste om eftermid-
dagen på denne dag, i Næsbjerg kl. 
14.00, og i Øse kl. 15.�0. Salmerne 
vil høre til adventstiden, men vil 
også afspejle, at vi nu er meget tæt 
på jul.
Prædiketeksten bliver ikke den, der 
sædvanligvis hører til 4. søndag i 
advent, da vi i stedet har valgt, at 
der skal prædikes over juleevange-
liet.
Hvorfor så det? Der er flere grunde:
Lad mig først nævne den egoisti-
ske: vi har i vores kirker usædvan-

ligt mange adventsarrangementer, 
og det giver en stor – men fornø-
jelig – arbejdsbyrde. Ved at holde 
lillejuleaftensgudstjeneste over 
juleevangeliet, sparer præsten en 
prædiken, og kan få tid til at gå lidt 
mere i dybden med de øvrige jule-
prædikener. Såmænd!
Den anden grund er, at mange er 
udrejst juleaften, men hermed får 
mulighed for også at få duften af 
julen i kirken derhjemme med sig.
Med andre ord: prædikenerne den 
2�. december og juleaften vil være 
identiske, men salmerne vil være 
forskellige.
Vi har i menighedsrådene ingen 
planer om at gøre dette til en fast 
tradition, men forsøger blot at gøre 
det på denne måde i år. 
Marianne Lesner

Lillejuleaften
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Det er altid dejligt at snakke med 
børn om julen og deres forvent-
ninger til den store højtid.
Nogle børn på 6-7 år har fortalt 
Bodil Søbye Andreasen fra kirke-
bladets redaktion om deres tan-
ker om julen.
Læs her, hvad en dreng og pige 
– begge 6 år - siger om julen.

Hvornår er det jul?
P: Det er snart.
D: Det ved jeg!!.. Det er den 24. …
november eller sådan noget…nåh 
nej, december.

Sker der noget d. 1. december?
P: JA! Der begynder der at komme 
sne.
D: Man ved aldrig, hvornår det 
kommer.
P: Julemanden kommer forbi og 
giver os gaver. Sidste år sad mig og 
min mor og spillede kort. Så kom 
Julemanden udenfor vores vinduer, 
og han bankede på, og så skulle vi 
vinke til ham.
D: Ham Julemanden, han er faktisk 
ikke ægte. Det var ham, der var i 
gamle dage, der var den ægte.

Ham der hedder Sankt Nicolaus 
eller Santa Claus?
D: Ja, er det ikke ham, der er den 
ægte?
P: I gamle dage var Julemanden 
lilla, men nu er der nogle, der 
har taget de farver, så nu har 
Julemanden rødt tøj på. Hvis man 
ikke er sød, kommer han ikke med 
gaver til én.

Hvorfor holder vi egentlig jul?
D: Det ved jeg! Det er, fordi man 
siger, at det er Jesus fødselsdag.
P: Man plejer at sige, at det er kir-
kens fødselsdag.

Hvad sker der?
P: Så sker der nogen gange, at 
Jesus kommer over til os.
D: Han er i hvert fald herinde. Han 
er inde i hjertet.
P: Dem, man elsker, de er altid 
inde i hjertet.
D: Hvis man tror på Gud, så kom-
mer han ind i hjertet.
P: Man pynter også juletræet med 
hjerter.
D: Nej, stjernen sidder på toppen!

Ved I noget om Jesus?
D: Han kunne godt li’ at hjælpe 
mennesker.
P: Han bor oppe i himlen.
D: Han blev korsfæstet, fordi der 
var to mænd, der ikke ku’ li’ ham.
Det er bare en statue, de har lavet 
nede i kirken.
P: Det er et minde. Så kan vi aldrig 
glemme ham, og så ved vi, at han 
altid er hos os.

Hvorfor giver man egentlig hinan-
den gaver, når det er jul?
D: Fordi man elsker hinanden.
P: De fattige, de har næsten ikke 
nogen ting. Så får de gaver, og så 
får de mange flere ting, jo.

Hvordan får de fattige gaver?
P: Jeg tror, at de får nogen af ban-
ken, f.eks. ligesom jeg får en fød-
selsdagsgave af banken.

Børn og jul
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De rige kan også give de fattige 
gaver.

Det følgende er uddrag af en sam-
tale med 3 piger på 7 år. Pigerne 
er benævnt som 1, 2 og 3.

Hvorfor blev Jesus egentlig født?
1: Fordi han skulle skabe Jorden.
2: Nej, den var skabt.
�: Fordi han skulle sige til alle, at 
de skulle tro på Gud.

Hvad ved I mere om Jesus?
2: Der var en stjerne, og der var 
tre mænd, der så den. Jeg kan bare 
ikke huske, hvad de hed…sådan       
nogle, der passer dyr. Hyrder. Ja.
�: Da Maria hun skulle føde, så 
havde hun en mand, og så fik de et 
dyr at ride på, og så spurgte de om 
et hotel, men så fik de sådan et lille 
rum…Nå ja, det var en stald med 
en masse dyr i.
1: Jeg ved, hvad de red på. De red 
på et æsel.

Hvordan fejrer I jul hjemme hos 
jer?
�: Nogen gange tager vi over til 
vores familie. Nogle gange er vi 
bare os selv. Dengang vi boede i 
England, fejrede vi jul den 25. om 
morgenen.
1: Dengang jeg boede i Burma, da 
fejrede vi også jul om morgenen 
den 25. Nu fejrer vi jul om aftenen 
den 24., og så kommer der mange 
fra Burma og besøger os. Så er vi 
i huset nede ved kirken. Så holdt 
vi en fest, og så trak vi et nummer. 
Hvis jeg havde det nummer, fik 
jeg den gave, der passede til num-

meret. Sidste år fik jeg en dagbog, 
man kan skrive i. Bagefter skulle 
man danse eller synge eller sige 
noget.

Tager I et juletræ ind i stuen også? 
1: Ja, vi har faktisk to! Vi får gaver 
om aftenen nu.
�: Man viser kærlighed, når man 
giver gaver.
1: Man viser kærlighed næsten 
altid. Hvis man kommer i skole, så 
skal man jo ikke begynde og spar-
ke og slå, vel. Man skal være god.

Hvad vil det sige ”at være god”?
2: Man er god inde i hjertet.
�: Man skal være sød mod hinan-
den og ikke bide og sparke.
1: Man skal give kærlighed til sine 
venner og lærere…
2: …og sin far og mor..
�: …og sig selv.
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Også i den kommende vinter til-
bydes præstegårdsaftener i konfir-
mandstuen i Øse præstegård. Som 
fælles tema er valgt: ”Du store 
verden!”
Forskellige mennesker vil fortælle 
om rejser til og i 4 lande, som lig-
ger langt fra os.

Den første aften, som er den 
16. januar, får vi besøg af Thue 
Raakjær Jensen, som dels er sogne-
præst i Varde, dels er feltpræst på 
Varde kaserne. Thue var udsendt 
som feltpræst til Afghanistan i 4 
måneder i første halvdel af 2007. 
Thue fortæller varmt og levende 
om sine oplevelser og viser billeder 
fra arbejdet, og han kalder sit fore-
drag ”Afghanistan tur-retur?!” Læg 
mærke til spørgsmålstegnet.

Den næste præstegårdsaften fin-
der sted den 7. februar, og den 
har overskriften ”Rejsen til lan-
det, hvor solen står op: Japan”. 

Menighedsrådsformand i Næsbjerg 
Hans Ole Fisker og hans kone 
Bente Fisker har en søn, der bor i 
Japan, og de vil på skift fortælle 
om mange forskellige forhold som: 
landet, befolkningen og dens fami-
liemønstre og religion - om hellig-
domme og begravelsesceremonier 
- om det japanske køkken, højha-
stighedstog og millionbyer. Også 
her understøttes ordene af billeder 
fra projektor.

Den tredje aften, den 1�. marts, 
er med tidligere menighedsråds-
formand i Næsbjerg Jørgen Vind 
og hans kone Betsy Vind, som vil 
fortælle om ”Det magiske Kina”, 
og den fjerde og sidste aften, den 
�. april, er med Rikke Graungaard 
Hjerrild Thomsen, Næsbjerg, som 
vil fortælle om sin rejse til Zambia 
som volontør for Folkekirkens 
Nødhjælp. Mere om de sidste to 
aftener i næste kirkeblad.
Marianne Lesner

Du store verden!
- 4 præstegårdsaftener
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I fastetiden har jeg valgt en søn-
dag ud til temagudstjenester om at 
møde mennesker i sorg.
Det er noget, vi alle gør – møder 
mennesker i sorg. Men hvad gør vi 
så? Tilbyder vi en masse foretag-
somhed? Eller har vi modet til at 
gøre ingenting?
Forstå mig ret. At gøre ingenting er 
også en aktiv handling! Det er en 
aktiv handling at være til stede, at 
lytte, at vente. Den er meget svæ-
rere at håndtere end foretagsomhe-

den. Men det er den, det sørgende 
menneske har brug for.

En temagudstjeneste for alle, både 
for dem, der er i sorg, og for dem, 
der gerne vil være noget for én, der 
sørger, og for dem, der gerne vil 
bruge en stund til at reflektere over 
emnet.
Det bliver den 24. februar, i Øse 
kirke kl. 11.00 og i Næsbjerg kirke 
kl. 14.00.
Marianne Lesner

Temagudstjenester: 

Modet til at gøre ingenting…
- om mødet med mennesker i sorg
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Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
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Torsdag den 12. oktober var jeg så 
heldig at få mulighed for at deltage 
i babysalmesang i konfirmandstuen 
i Øse præstegård.  Det var en helt 
speciel og meget dejlig oplevelse. 
Rummet var fyldt med ”varme” og 
”energi” fra babyerne, mødrene, 
Birgitte Moos fra Musikskolen 
i Varde og Marianne Lesner. 
Heldigvis var der to hold tvillinger 

på holdet, så jeg fik lov at låne en 
baby. Birgitte formåede med sig 
selv, sin sang, sine instrumenter og 
dukker at fange børnenes opmærk-
somhed utroligt flot.  Måske skulle 
menighedsrådet lave babysalme-
sang for babyer og bedsteforældre. 
Så melder jeg mig i hvert fald. 
Tak, fordi jeg måtte være med.
Hanne Skals

At være med til babysalmesang!

Babyerne synger igen!

Babysalmesangen tager hul på en 
ny sæson den 21. februar 2008. 
Sognenes allermindste børn får 
igen mulighed for sammen med 
en af deres forældre at mødes 
torsdag formiddag til musik, sang 
og rytmik. Det er nu tredje gang, 
vi har dette tilbud. Mødrene fra 
de foregående hold har givet så 
mange positive tilbagemeldinger, 
at der slet ikke er tvivl om, at vi 
fortsætter. Det er en stor fornøjelse 
at være med, også for præst og 
musikpædagog.

Marianne Lesner
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Eva Vorderwülbecke fra Næsbjerg 
har levet et utroligt spændende liv 
og har lovet at give os andre et 
indblik i det. Derfor vil vi i dette og 
de følgende numre af kirkebladet 
lade Eva fortælle:

Jeg blev født den 7. septem-
ber 1925 i Dresden i Tyskland. 
Dengang var det den smukkeste 
by i Tyskland, men under krigen, 
i 1945, blev Dresden bombet, og 
�20.000 mennesker omkom. Byen 
er blevet genopbygget og er igen 
en meget smuk by. 
Mine forældre var unge, da de fik 
mig, min mor var 20 år, og min far 
22 år. Jeg har en lillesøster, som 
bor i Tyskland. Da jeg var 10 år, 
blev mine forældre skilt. Jeg var 
meget hos mine morforældre, men 
er også blevet passet af mange 
andre. Jeg har gået i 19 forskel-
lige skoler, mest i Dresden, men 
også i Frankfurt og i Mainz, og var 
misundelig på kammeraterne, som 
havde et fast sted at bo og ven-
ner. Jeg gik ud af skolen i 19�9, 
da krigen begyndte. Min farfar 
var skræddermester i 50 år, og jeg 
kom i lære hos min faster, som var 
dameskrædder. Min mor var i Lodz 
i Polen, hvor hun havde en høj stil-
ling i Røde Kors. Da min faster 
fik tuberkulose, måtte min søster 
og jeg rejse over til vores mor. Vi 
kunne på grund af pladsmangel dog 

ikke bo hos vores mor, men kom til 
at bo på et internat for kvinder. Her 
kunne vi fortsætte vores uddan-
nelse som henholdsvis skrædder og 
børnepædagog.
I 194� fyldte jeg 18 år og blev for-
lovet med en soldat fra Dresden, 
han kom oprindeligt fra Wesel ved 
den hollandske grænse. Alle skulle, 
når man fyldte 18 år, gøre 1 års 
samfundstjeneste, ofte på landet, 
men det sidste år under krigen, 
skulle pigerne også gøre krigs-
tjeneste, bl.a. i Luftforsvaret. Jeg 
ville ikke, og da min mor var ved 
Røde Kors, kunne hun sørge for, at 
jeg undgik det, og jeg blev i stedet 

”Mit liv er ikke kun tilfældigheder, 
Vorherre har altid holdt hånden over 
mig…” - fortalt til Hanne Skals
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ansat som ”sygeplejerske”. Der var 
stor personalemangel, og jeg kom 
til at udføre arbejde, som en uddan-
net sygeplejerske ikke engang må 
i dag. 
Da russerne kom i slutningen af 
krigen, var vi 5 Røde Kors-syge-
plejersker, som sammen blev 
evakueret. For os blev det en rejse 
gennem Polen med mange oplevel-
ser. Vi blev kørt væk i en bil, læs-
set af på landevejen og samlet op 
af en kolonne tyske soldater med 
ca. �0 hestevogne. Vi måtte over-
natte forskellige steder, bl.a. på for-
ladte gårde og godser. Kokken, der 
var med, lavede mad af de levende 
dyr, han fandt. Der var meget 
koldt, og vi lå i høet på hestevog-
nene. Rejsen var på ca. 200 km, og 
vi var meget bange, men der blev 
passet godt på os. Soldaterne blev 
vores ”engle”.  I Posen kom vi med 
et tog. Det blev dog en kort for-
nøjelse, for en kommandant smed 
os af toget. Ubemærket sneg vi os 
dog op i toget igen og var så med 
helt til Berlin. Her overnattede vi 
i en biograf, og netop den nat var 
der helt usædvanligt ingen luftan-
greb. Da jeg nåede til Dresden, ved 
Vorherres hjælp, troede jeg, min 
mor og søster var der, men pga. 
frygten for bombardementer var de 
rejst til Oschatz i Sachsen. Her fik 
jeg arbejde på et lazaret. Min mor 
og søster drog dog videre vest på. 
Senere fandt jeg min mor i nærhe-

den af Frankfurt og bagefter min 
forlovede. Vi blev gift i julen 1945, 
og i marts 1947 blev min datter 
Brigitte født. At leve sammen med 
mine svigerforældre gik slet ikke, 
og da min mand valgte at blive hos 
dem, blev vi skilt i februar 1952.
Allerede som 27-årig havde jeg 
haft så mange oplevelser, og at 
jeg overlevede alt det, var ikke 
tilfældighedernes skyld, men 
Vorherres…

Evas fortællinger fortsættes i næste 
nummer af kirkebladet.
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Jeg var en af de 21 heldige, der 
blev udsendt som volontør med 
Folkekirkens Nødhjælp. Min desti-
nation sammen med 5 andre unge 
danskere var Zambia, i det sydlige 
Afrika.

Den 22. august forlod vi vores 
danske land og satte næsen mod 
Zambia. Den første uge var en 
introduktionsuge arrangeret af 
Folkekirkens Nødhjælp. Derefter 
skulle min makker Mette og jeg så 
ud til vores første værtsfamilie med 
samarbejdspartneren LADA (jeg 
har nu afsluttet mine 7 uger hos 
denne værtsfamilie). Herefter skal 

vi videre til vores anden værtsfa-
milie i byen Chikankata, hvor vi 
skal arbejde på et hospital med 
samarbejdspartneren CHAZ. Den 
14. december slutter Folkekirkens 
Nødhjælps officielle program, og 
så har vi muligheden til at rejse 
rundt. Mette og jeg har besluttet 
at rejse hjem den 2�. januar fra 
Entebbe i Uganda, med planer 
om at rejse igennem Malawi og 
Tanzania.  

Livet i Chipembele
De 7 uger, jeg har tilbragt i lands-
byen Chipembele med familien 
Mwiinga, har været både frustre-

Volontør i Zambia 
- et rejsebrev fra Rikke Graungaard Hjerrild Thomsen, Næsbjerg
rikkeght@yfu.dk

Min første zambiske familie, som er familien Mwiinga.
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rende og fantastiske. Frustrerende, 
fordi det ikke er helt let at integrere 
sig, når man er hvid og hele tiden 
bliver gjort opmærksom herom. 
I starten var det meget svært at være 
en del af familien, fordi de hele 
tiden ville have, at ”gæsten” skulle 
have det fineste. For eksempel var 
det en kamp at få lov til at spise 
udenfor på jorden sammen med alle 
familiemedlemmer og ikke inden-
for med værtsfaderen på stole med 
stearinlys. Eller at få lov til at bade i 
iskoldt vand, ikke fordi det er mere 
behageligt, men for at opleve den 
måde, zambierne lever på. Men insi-
sterer man, vinder man til sidst, og 
det bliver en fantastisk oplevelse.
Jeg har hver dag taget del i fami-
liens daglige opgaver, som f.eks. 
at hjælpe til med at hente vand 
ved den nærmeste pumpe. Og alle 
var imponeret over, at den hvide 
pige også kunne bære 20 liter på 
hovedet. Jeg hjalp også til med 
opvasken, som var så stor, beskidt 

og invaderet af myrer, 
at en opvaskemaskine 
ikke kunne klare det ad 
en omgang. Jeg hjalp 
også til med madlavnin-
gen og har introduceret 
dem til de få bålting, 
som jeg nu kan – spejl-
æg og pandekager, og 
går nok ”advanced” i 
min næste værtsfamilie 
med snobrød. 
Når jeg ikke har delta-
get i de daglige pligter, 
har jeg undervist 8. kl. 
i engelsk på den lokale 
skole. Hvilket var en 

udfordring, fordi de ingen bøger har, 
men nok mere, fordi at de ikke altid 
forstod, hvad jeg sagde til dem. 
Det har været rigtigt spændende at 
leve langt ude i bushen, langt væk 
fra elektricitet, computere og tv. 
Men der var nok at lave, og man 
blev meget knyttet til sin værtsfa-
milie. Min familie gav mig også et 
tonga-navn på det afrikanske stam-
mesprog, navnet er Luyando, og 
det betyder kærlighed. Så jeg må 
da have betydet noget for min før-
ste zambiske værtsfamilie. 

Partneren LADA
Når jeg ikke havde travlt med at 
hente vand, undervise 8. kl. eller 
lave mad, har Mette og jeg været til 
forskellige møder med organisatio-
nen LADA (Law and Development 
Association). Denne organisation 
er lokaliseret i byen Monze og er 
bl.a. finansieret af Folkekirkens 
Nødhjælp. Organisationen hjælper 
befolkningen med deres rettighe-

Forsamlingen i SDA kirken, hvor vi deltog i nadveren.
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der. Min værtsfar er frivillig og 
rådgiver folk om deres rettigheder 
og loven, og det er derfor, at jeg 
bor hos hans familie. Et eksempel 
på en LADA sag kunne være, hvis 
en pige var blevet voldtaget (for 
det sker overraskende tit hernede, 
specielt gjort af familiemedlem-
mer til ofret). Så kan LADA hjælpe 
hende på hospitalet, senere hen til 
politiet og til sidst i retten.
Nu kender vi overraskende mere til 
den zambiske lovgivning, end da 
vi kom. Jeg kan endda afsløre, at 
hele lovgivningen er bygget op på 
Biblen.

Kirkerne
Zambierne er utroligt religiøse og 
går meget op i deres religion, for 
eksempel kan man nemt blive bedt 
om at bede en bøn til et møde eller 
et måltid. 
Chipembele har � kirker: Den 
romersk-katolske kirke er den mest 
almindelige, hvor prædiken er om 
søndagen. Så er der ”Pentecostal 
Church”, hvor prædiken også er 
om søndagen med en masse musik 
og dans. Og til sidst ”Seven Day 
Adventist” (SDA), hvor prædiken 
er om lørdagen med en masse sang. 
De er alle meget anderledes end 
Den Danske Folkekirke.
Mine personlige erfaringer er mest 
med SDA, da jeg tit tog med Mette 
eller min nabo Faith i kirke. Vi 
har engang været i kirke i 4½ time 
(hvor man normalt går i kirke i ca. 
�-4 timer, foruden bibelstudier om 
eftermiddagen), men det var også, 
fordi vi var med til nadver, som var 
en helt anderledes oplevelse. Først 

skiltes mænd og kvinder. Derefter 
skulle vi have vasket vores fød-
der, hvilket lyder simpelt – hvis 
man selv skulle gøre det... Men det 
skulle man ikke. En dame hev fat 
i mig og bad mig først gå på knæ, 
læne mig mod hendes skulder og 
bede. Hvorefter jeg så skulle vaske 
hendes fødder i en lille balje og så 
tørre fødderne bagefter. Så byttede 
vi, og jeg kan godt fortælle at jeg 
fik mine fødder skrubbet. Så fik 
vi endnu en balje med vand, her 
vaskede vi så vores hænder. Da alle 
ca. 100 kvinder, som sad på meget 
sammenklemte bænke, var rene, 
kom mændene ind. Så gik selve 
nadveren i gang. Først blev Jesu 
legeme sendt rundt til alle, hvor-
efter vi bad over det og spiste det. 
Bagefter kom Jesu blod rundt til 
alle i små glas. Det smagte af for-
tyndet chibwantu (som er en zam-
bisk festlig drik med majsstykker 
i). Og så var det hele prædiken slut. 
Så man kan sige, at jeg indtil 
videre har prøvet mange forskellige 
ting, og er selvfølgelig villig til at 
fortælle mere om at være volontør i 
Zambia, når jeg kommer hjem.

Redaktionen siger tak til Rikke for 
indlægget, vi ønsker alt det bedst 
for resten af hendes rejse.
Jeg kan tilføje, at Rikke vil få 
mulighed for at fortælle for konfir-
manderne om sine oplevelser, når 
hun er hjemme, og Rikke har også 
lovet at fortælle for de voksne til 
præstegårdsaften den 3. april 2008.

Marianne Lesner
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Søndag, den 2. december
Krybbespil fra Nordenskov skole i 
Øse kirke kl. 10.00.
Koret Vokalibitum medvirker i 
Næsbjerg kirke kl. 15.�0. ”De ni 
læsninger”.

Torsdag, den 6. december
NB! Stilleaften flyttet til 10. 
december.

Fredag, den 7. december
RAMS-salmesang for konfirman-
derne, Agerbæk kirke kl. 9.00, og 
sammenkomst på Agerbæk skole 
derefter.

Søndag, den 9. december
Koret Vokalibitum medvirker i Øse 
kirke kl. 10.�0.
Varde Sangforenings Mandskor 
medvirker i Næsbjerg kirke kl. 
19.00. Kirkekaffe.

Mandag, den 10. december
Stilleaften i Næsbjerg kirke fra kl. 
16.00, som slutter med natgudstje-
neste med nadver kl. 22.00.

Torsdag, den 13. december
Dukketeater med Linda R. Hansen 
medvirker ved juleafslutninger i 
Øse kirke, for dagplejebørn kl. 9.00 
og for børnehavebørn kl. 10.�0.
Familiegudstjeneste med juleafslut-
ning for FDF kl.19.00, hvor også 
Nordenskov skolekor medvirker.

Fredag, den 14. december
Dukketeater med Linda R. Hansen 
medvirker ved juleafslutninger i 
Næsbjerg kirke, for dagplejebørn 
kl. 9.00 og for børnehavebørn kl. 
10.�0.

Søndag, den 16. december
Næsbjerg skolekor medvirker ved 
familiegudstjeneste i Næsbjerg 
kirke kl. 11.00. Øse Sangkor med-
virker i Øse kirke kl. 19.�0. ”De ni 
læsninger”. Derefter sammenkomst 
i konfirmandstuen.

Torsdag, den 20. december
Næsbjerg skoles 0.-2. kl. og 
taleklassen til juleafslutning i 
Næsbjerg kirke kl. 8.15.

Fredag, den 21. december
Næsbjerg skoles �.-7. kl. til juleaf-
slutning i Næsbjerg kirke kl. 8.15.
Nordenskov skole til juleafslutning 
i Øse kirke kl. 10.00.

Søndag, den 23. november
Lillejuleaftensgudstjenester, 
Næsbjerg kirke kl. 14.00 og Øse 
kirke kl. 15.�0.

Mandag, den 24. december
Julegudstjeneste på Solhøj kl. 
10.15. Alle er velkomne.
I kirkerne samles i juletiden ind til 
fordel for Kirkens Korshær.

Sognekalenderen
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Mandag, den 31. december
Nytårsgudstjenester i Næsbjerg 
kirke kl. 14.00 og i Øse kirke kl. 
15.�0. Der serveres kransekage og 
et glas. NB! Efter biskoppens til-
ladelse erstatter disse gudstjenester 
de sædvanlige gudstjenester nyt-
årsdag.

Onsdag, den 16. januar
Præstegårdsaften i konfirmand-
stuen kl. 19.00 med sogne- og felt-
præst Thue Raakjær Jensen, Varde: 
”Afghanistan tur – retur?!”

Torsdag, den 17. januar
Konfirmandfamilierne fra 
Næsbjerg sogn til orienteringsaften 
i konfirmandstuen kl. 19.00.

Tirsdag, den 22. januar
Konfirmandfamilierne fra Øse sogn 
til orienteringsaften i konfirmand-
stuen kl. 19.00.

Torsdag, den 7. februar
Præstegårdsaften i konfirmand-
stuen kl. 19.00 med Bente og Hans 
Ole Fisker, Næsbjerg: ”Rejsen til 
landet, hvor solen står op: Japan”.

Torsdag den 21. februar
Den nye sæson for babysalmesang 
begynder, konfirmandstuen, for-
venteligt kl. 9.45

Søndag, den 24. februar
Temagudstjenester om at møde 
mennesker i sorg, Øse kirke kl. 
11.00 og Næsbjerg kirke kl. 14.00 
under overskriften: ”Modet til at 
gøre ingenting”.

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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August - september - oktober
Øse sogn
Dåb
Freya Linde Rønne Poulsen, den 12. august
 (Kirsten Hviid Rønne Poulsen og Dennis Linde Poulsen, Øse)
Jacob Bernhard Nielsen, den 26. august i Tambours have
 (Marie Louise Brown og Jonas Bernhard Nielsen, Årre)
Julius Paluszewski Taku, den 2. september
 (Anja Maria Paluszewska og Khan Taku, Øse)
Alberte Grand Madsen, den 2. september
 (Louise Grand og Carsten Immanuel Madsen, Nordenskov)
Anders Heedegaard Madsen, den �0. september
 (Lisbeth og Mogens Heedegaard Madsen, Øse)
Gustav Vogt Houmøller, den 28. oktober
 (Dorthe Vogt Houmøller og Lars Kristensen Houmøller, Sig)
 
Vielser
Susanne Tofting Ellehage og Niels Clement Justesen, Heager, den 11. august
Kathrine Halkjær Andersen og Morten Uglebjerg, Gravlund, den 25. august

Dødsfald og begravelser
Edith Marie Knudsen, Nordenskov, den 2. august, begravet den 10. august
Johan Laurids Deigaard Bruun, Nordenskov, den 12. august, begravet den 18. august
Jørgen Lauridsen, Vesterbæk, den 22. august, begravet den 28. august
Bernt Riis Larsen, Bolhede, den 28. august, begravet den 4. september
Egon Linding Hansen, Nordenskov, den 19. september, begravet den 26. september
Marie Rita Nielsen, Øse, den 19. oktober, begravet den 26. oktober

Næsbjerg sogn
Dåb og fremstilling
Emilie Lodahl Ellehage, den 12. august
 (Birgitte Ellehage og René Lodahl Ellehage, Næsbjerg)
Ida Lodahl Ellehage, den 12. august
 (Birgitte Ellehage og René Lodahl Ellehage, Næsbjerg)
Philip Hilstrøm Sørensen, den 2. september
 (Lis Hilstrøm og René Sørensen, Varde)
Søren Emil Ølgaard, den 2�. september
 (Tina Ølgaard og Poul Erik Ølgaard, Skonager)
Merete Sharon Toftdahl Nielsen, den 2�. september
 (voksendåb)
Marianne Hasel Toftdahl Nielsen, den 2�. september
 (voksendåb)
Mathias Dam Søndergård, den 28. oktober
 (Gitte Dam Nørgaard og Kenneth Søndergård, Næsbjerg)

Vielse
Annette Birgitte Hansen og Michael Frausing Mortensen, Varde, den 25. august

Dødsfald og begravelse
Hanna Kristine Jensen, Ansager, den 26. juli, begravet den 1. august
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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
Mødedatoerne fastlægges efter redak-
tionens slutning. Man kan få oplysnin-
ger hos formændene.

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 �0 

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

Deadline til næste nummer: 1. februar 2008 
Tryk: PE Offset, Varde

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Marianne Lesner
Sønderskovvej 142, Øse,
6800 Varde
tlf. 75 29 80 �0, fax: 75 29 80 08
E-mail: mhl@km.dk
Træffes bedst tirsdag kl. 9-10, 
onsdag til fredag kl. 12-1�.
Træffes ikke mandag

Præstesekretær 
Bodil Larsen træffes tirsdag 
kl. 9-10, tlf. 752980�0

Øse sogn
www.oesekirke.dk
Graver
Flemming Nielsen
tlf. 75 29 84 6�,
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 8� 58
Kirkeværge
Søren Thomsen,
tlf. 75298�05

Næsbjerg sogn
www.naesbjergkirke.dk
Graver 
Niels Ove Andersen
tlf. 75 26 7� 76
på kirkegården: 2� 71 74 50
Organist fælles med Øse
Kirkesangere fælles med Øse
Menighedsrådsformand
Hans Ole Fisker,
tlf. 75267�49
Kirkeværge
Jonna Bjerg,
tlf. 75267�05



Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj ved Marianne Lesner den 24. december kl. 10.15, 
den 16. januar og den 1�. februar kl. 14.�0.  Pianist og kirkesanger medvirker. 
Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. Alle er meget velkomne.
Der er gudstjeneste på Helle Plejecenter ved Marianne Lesner den 6. december 
kl. 10.�0. Pianist og kirkesanger medvirker. Alle er meget velkomne.

Signaturer: a = altergang. F = familiegudstjeneste. KK = kollekt til Kirkens Korshær. 
KS=Krybbespil. CL = Charlotte Locht. FAB = Finn Arne Bye.

Gudstjenesteliste 
for Øse og Næsbjerg kirker

Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger 
02.12. 10.00 KS  15.�0  Kor 1. s. i adv.
09.12. 10.�0 Kor 19.00 Kor 2. s. i adv.
10.12. Ingen 22.00 a Natgudstjeneste
1�.12. 9.00  Ingen Juleafslutninger for
 10.�0   dagpleje, børnehave  og
 19.00 a Kor F  FDF 
14.12. Ingen 9.00 Juleafslutninger for
  10.�0 dagpleje og børnehave
16.12. 19.�0 a Kor  11.00 a Kor F �. s. i adv.
20.12. 16.�0 8.15 Juleafslutning for Øse  
   Efterskole og Næsbjerg 
   skoles yngste
21.12. 10.00 8.15 Juleafslutninger for 
   skolerne
2�.12. 15.�0 a 14.00 a Lillejuleaften
24.12. 14.00 KK 15.�0 KK Juleaften
25.12. 9.�0 a KK 11.00 a KK Juledag
26.12. Ingen 11.00 a 2. juledag
�0.12. 9.00 CL Ingen  Julesøndag
�1.12. 15.�0 a 14.00 a Nytårsaftensdag
06.01. 11.00 a 9.�0 a Helligtrekongers søndag
1�.01. 9.�0 a 11.00 a Sidste s. e. H�K
20.01. 11.00 a 9.�0 a Septuagesima
27.01. Ingen 9.00 FAB Seksagesima
0�.02. 9.�0 a 11.00 a Fastelavn
10.02. 11.00 a Ingen 1. s. i fasten
17.02. Ingen 11.00 a 2. s. i fasten
24.02. 11.00 a 14.00 a Temagudstjeneste
02.0�. 9.00 CL Ingen  Midfaste


