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Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
du min konge og min Gud!
at ej lyst, ej heller smerte
dig formår at slette ud!
Denne indskrift på mig sæt:
Jesus udaf Nazaret,
den korsfæsted, er min ære
og min salighed skal være!

Thomas Kingo 1689
Bearbejdet 1844
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I forbindelse med fastelavn arbej-
dede konfirmanderne med spørgs-
målet ”Hvem er jeg? – om identi-
tet” ud fra fremstilling af masker. 
Her bringer vi nogle billeder fra 
Øse-holdet. Efter redaktionens slut-
ning blev der også taget billeder af 
Næsbjerg-holdet. 

Billederne vil i foråret blive hængt 
op i de respektive våbenhuse på de 
nye ”opslagstavler” (såkaldte white 
boards), som vi tror, vi vil få stor 
fornøjelse af. Tavlerne vil primært 
blive brugt til at vise glimt fra det 
kirkelige liv i sognene, som det 
udfolder sig på forskellig vis.

Marianne Lesner

Hvem er jeg?
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Sogne- og feltpræst Thue Raakjær 
Jensen fortalte om sit arbejde som 
præst for soldater i Afghanistan 
ved den første af årets præstegårds-
aftener i januar. Konfirmandstuen 
var fyldt, og ingen gik vist skuf-
fede hjem, for med humor, glimt i 
øjet og samtidig stor alvor fortalte 
Thue om sit emne.
I skrivende stund har vi netop haft 
aften nr. 2, hvor det var Bente og 
Hans Ole Fisker, der fortalte om 
et besøg i Japan hos deres søn og 
svigerdatter og hendes forældre. 
Forventningens glæde var stor, og 
det samme var fornøjelsen ved at 
høre Bente og Hans Ole fortælle, så 
det blev endnu en god aften for de 
mange fremmødte.

Én i vente og én aflyst!
Vi glæder os også til at sige vel-
kommen til den sidste præstegårds-
aften i år, som er torsdag den 1�. 
marts kl. 19.00. Det er sidste gang 
i denne omgang, at vi skal have 
sindet på rejse, nemlig når vi føl-
ges med Betsy og Jørgen Vind fra 
Næsbjerg til Kina. Betsy og Jørgen 
vil fortælle om „Det magiske Kina“ 
og vise billeder fra deres rejse til 
det store land langt mod øst.
Den fjerde og sidste præstegårdsaf-
ten, som skulle have været afholdt 
i april, er indtil videre udsat, da 
Rikke H. Thomsen, der skulle 
fortælle fra sit ophold i Afrika 
som volontør for Folkekirkens 
Nødhjælp, har været nødt til at 
sende afbud – på grund af endnu 
en rejse, såmænd! Men vi håber 
på at kunne høre Rikke fortælle 
en anden gang. Konfirmanderne 
nåede at høre hende i slutningen af 
januar, da Rikke var hjemme for en 
kort bemærkning, og hun fortalte 
veloplagt om sine oplevelser i det 
fremmede.

Marianne Lesner

Du store verden!

Thue Raakjær Jensen fortæller om sit 
arbejde som feltpræst i Afghanistan.

Da Hans Ole fløj til Japan...!
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En ny sæson er begyndt, og otte 
gange mødes mødre og børn i kon-
firmandstuen. Igen i dette forår er 
det Birgitte Moos fra den kommu-
nale musikskole i Varde, som står 
for den musiske og rytmiske del. 
Selv er jeg på grund af kursus og 
ferie ikke med i babysalmesan-

gen de første tre gange, men Karin 
Lundgaard fra Øse menighedsråd 
bistår musikpædagogen.

Marianne Lesner

Babysalmesang

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

Kort før jul var dagplejebørnene 
inviteret til juleafslutning i kir-
ken, hvor der var dukketeater om 
Jesu fødsel ved Linda R. Hansen. 
Efterfølgende har redaktionen fået 
følgende hilsen:

Mange tak skal lyde fra dagplejere 
og børn til Marianne og Linda for 
en spændende og hyggelig time i 
Næsbjerg Kirke med sang og duk-
keteater. Det var noget, som fan-
gede alles opmærksomhed.

Mange hilsner fra dagplejerne i 
Næsbjerg

En tak



På Nordenskov skole har vi i ind-
skolingsklasserne (børnehaveklas-
sen – �. klasse) nogle gange i løbet 
af skoleåret afviklet fagdage. Dvs. 
dage, hvor vi hele skoledagen kun 
har beskæftiget os med ét fag. 
Denne arbejdsform har vi valgt for 
at kunne fordybe os i et bestemt 
fagområde, og både børn og voks-
ne synes, arbejdsmåden er fin.
Indtil nu har vi haft fagdage i 
idræt, billedkunst og musik, og 
nu er turen så kommet til faget 
KRISTENDOM. Den finder sted 
tirsdag, den 11. marts, og da dagen 
ligger i ugen op til påske, er det jo 
nærliggende, at temaet er PÅSKE.
Planen er, at børnene starter i fæl-
lesskab med at synge en påske-
salme. Derefter skal de inspireres 
til det videre arbejde ved på stor-
skærm at se eksempler på malerier 
af episoder fra påskeugen.
Her skal lige nævnes, at der om-
kring påskefortællingen er lavet 

et utal 
af male-
rier, så 
børnene 
vil blive 
præsen-
teret for 
flere for-
skellige 
mere eller 
mindre 
kendte 
kunstnere.
Resten af dagen skal børnene ud i 
grupper på tværs af klassetrin. Her 
skal de for det første høre fortæl-
lingerne og derefter ud fra dem 
lave forskellige kreative arbejder, 
f.eks. male en af påskens situatio-
ner på lærred eller lave en tegnese-
rie over forløbet i påskeugen. Der 
bliver også mulighed for at klippe 
gækkebreve og farvelægge påske-
tegninger.

Anne Nykjær

Fagdag i kristendom

�
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situationer på lærred eller lave en tegneserie over forløbet i påskeugen. Der bliver også mulighed 

for at klippe gækkebreve og farvelægge påsketegninger. 

Anne Nykjær 

Artikel – der er sendt  billeder med  bandet på særskilt mail

Forårsfamiliegudstjeneste med rytme i  

Den årlige forårsfamiliegudstjeneste i Øse kirke, hvor FDF og Nordenskov skolekor medvirker, 

finder sted søndag den 6. april. Emnet bliver i år ”Indenfor – udenfor”.  
Familiegudstjenesten er fælles for både Øse og Næsbjerg sogne, så alle i Næsbjerg, der har lyst til at 

komme til familiegudstjeneste i dette forår, har mulighed for det ved at deltage i den fælles 
gudstjeneste i Øse kirke. 

Musikken bliver den største fornyelse i år, da vi har givet organisten fri, for i stedet at få 
salmesangen ledsaget af det rytmiske drenge-band ”Crux Band”, som har rødder i FDF. Crux er 

latin for kors. Crux Band spiller til hele gudstjenesten. 

Alle er naturligvis velkomne. 

Marianne Lesner 

Artikel – der er sendt billeder af Revl & Krat på særskilt mail

Spillemandsgudstjenester 

Med stor forventning ser jeg frem til noget nyt, som vi ikke har prøvet i vores kirker før, nemlig 
spillemandsgudstjenester. 

De holdes søndag den 13. april i Øse kirke kl. 16.00 og i Næsbjerg kirke kl. 19.30. 
Spillemændene er de navnkundige Revl & Krat, ledet af Troels Sørensen. 

Marianne Lesner 
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Den årlige forårsfamiliegudstje-
neste i Øse kirke, hvor FDF og 
Nordenskov skolekor medvirker, 
finder sted søndag den �. april. 
Emnet bliver i år ”Indenfor – uden-
for”. 
Familiegudstjenesten er fælles for 
både Øse og Næsbjerg sogne, så 
alle i Næsbjerg, der har lyst til at 
komme til familiegudstjeneste i 
dette forår, har mulighed for det 
ved at deltage i den fælles gudstje-
neste i Øse kirke.
Musikken bliver den største forny-
else i år, da vi har givet organisten 
fri, for i stedet at få salmesangen 
ledsaget af det rytmiske drenge-
band ”Crux Band”, som har rødder 
i FDF. Crux er latin for kors. Crux 
Band spiller til hele gudstjenesten.
Alle er naturligvis velkomne.

Marianne Lesner

Forårsfamiliegudstjeneste med rytme i
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Med stor forventning ser jeg frem 
til noget nyt, som vi ikke har prø-
vet i vores kirker før, nemlig spil-
lemandsgudstjenester.
De holdes søndag den 1�. april i 
Øse kirke kl. 1�.00 og i Næsbjerg 
kirke kl. 19.�0.
Spillemændene er de navnkun-
dige Revl & Krat, ledet af Troels 
Sørensen.

Marianne Lesner

Spillemandsgudstjenester

Revl & Krat

Børnene i indskolingen på 
Nordenskov og Næsbjerg skoler 
inviteres til kirkens fødselsdag i 
ugen op til pinse. Torsdag den 8. 
maj indbydes skolebørnene fra 
Nordenskov skole til Øse kirke kl. 
9.00, og næste dag, fredag den 9. 
maj, åbnes Næsbjerg kirkes døre 
for børnene fra Næsbjerg kirke.
I år fortæller jeg om kirkeskibet, 
både den del af kirkerummet, som 
kaldes skibet, og kirkeskibet, der 
hænger i loftet. Hvem ved, måske 
får vi høj sø? Eller måske endda 
besøg af en sørøver? Man kan 
aldrig vide….!
Når vi er blevet meget klogere på 
kirkeskibet, skal vi synge fødsels-

dagssang for kirken (pinsen er som 
bekendt festen for Helligåndens 
komme og dermed kirkens fødsels-
dag), og der serveres saftevand og 
boller.
Sidste år kom en af de små gæster 
hen til mig, da fødselsdagen var 
ved at være slut, og sagde: ”Det 
er den bedste fødselsdag, jeg har 
været med til!” Det glædede alle 
os, som på forskellig vis havde 
gjort en indsats for de små, både 
præst, menighedsråd og kirkebetje-
ning.
Forældre og bedsteforældre og 
andre interesserede er som altid 
velkomne til at være med.

Marianne Lesner

Kirkens fødselsdag – for skolebørn
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Igen i år arrangerer Øse menig-
hedsråd en sognedag i Øse kirke og 
præstegård. Programmet er endnu 
ikke helt fastlagt, og vi henviser 
derfor til næste kirkeblad og til 
Ugeavisen, hvor det endelige pro-
gram vil fremgå. Men sæt allerede 
nu X i kalenderen ud for den 1. 
juni, og vi vil her fortælle, hvad 
der er planlagt indtil nu..
Vi begynder med gudstjeneste i 
Øse kirke. Derefter vil Gert Ravn 
fra Oksbøl tage ordet. Foredraget 
finder sted i kirkerummet. Vi vil 
derefter gå til frokost i konfirmand-
stuen. Programmet for den første 
del af eftermiddagen er ikke fast-
lagt.

Om foredraget kan vi oplyse:
Gert Ravn, som arbejder i 
”Lokalhistorisk Værksted under 
Varde syssel”, vil under et kul-
turhistorisk foredrag fortælle om 
udviklingen i Øse kirke og sogn i 
årene1��� til18�9, stikordene er 
pestbegravelser, ulveplage, sven-
skernes besættelse af Øse kirke, 
stavnsbåndets ophævelse, indførel-
sen af matrikelnumre, Grundloven, 
skolen, de forsvundne herregårde 
og kirkesalg.
Vi vil komme tæt på vores forun-
derlige og smukke sogns særpræ-
gede historie. De mange skriftlige 

kilder fra Landsarkivet afslører ofte 
sælsomme ting om Øse sogn, ting, 
som mange nu har glemt.
Gert Ravn vil fortælle brudstyk-
ker af Øse sogns ældre historie og 
om landbrugets udvikling frem til 
Grundloven. Gert Ravn fortsætter 
med fortællingen om den omkring 
800 år gamle hovedkirke, hvor vi 
skal høre om kirkens udvikling i 
århundredet efter Reformationen, 
bl.a. belyst gennem gamle kirke-
syn fra Skast Herreds tingbøger i 
Landsarkivet.
Under frokostpausen vil der være 
lejlighed til at se en mindre, med-
bragt særudstilling.
Ligeledes vil der være lejlighed 
til at stille spørgsmål og deltage i 
debatten over emnerne.

På vegne af Øse menighedsråd
Frode Lauridsen

Sognedag i Øse den 1. juni
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Nyt fra menighedsrådene

Menighedsrådsvalg i 2008 
Det er i år valgår til menigheds-
rådene. Valget finder sted den 11. 
november, men allerede i august 
er der orienteringsmøder om, hvad 
der er sket i den forløbne �-årsperi-
ode, samt de siddende menigheds-
råds planer for fremtiden.
Mødet i Næsbjerg er den 2�. 
august, og i Øse er det den 28. 
august. Mere herom i næste blad.

Fælles menighedsråd?
Menighedsrådene i Øse og 
Næsbjerg har på et fællesmøde den 
�0. januar drøftet det fremtidige 
samarbejde og en evt. sammenlæg-
ning af rådene, da en stor del af 
udvalgsarbejdet i øjeblikket allere-

de foregår i fællesskab. Resultatet 
blev en beslutning om at styrke 
samarbejdet i de 2 råd yderligere, 
men en direkte sammenlægning 
allerede ved dette valg var der ikke 
flertal for.

Din indflydelse
Har du lyst til at være med til at 
påvirke din kirkes fremtid der, hvor 
du bor, vil valgudvalgene allerede 
nu gerne opfordre dig til at møde 
op til orienteringsmøderne og evt. 
melde dig som kandidat.

Poul Erik Runge Sørensen, Øse 
sogn 
Hans-Ole Fisker, Næsbjerg sogn

Læs mere i de kommende kirkeblade, men sæt allerede nu x i kalenderen.

1. juni:   sognedag i Øse sogn
17. august: konfirmandindskrivning
2�. august: orienteringsaften/opstillingsmøde til menighedsrådsvalg,  

  Næsbjerg menighedsråd
28. august: orienteringsaften/opstillingsmøde til menighedsrådsvalg,  

  Øse menighedsråd
�1. august: friluftsgudstjeneste i Tambours Have
21. september: høstgudstjenester
28. september: dåbsjubilæum
2�. oktober: familiegudstjenester
7. november: seniordag 

Til langtidsplanlægningen!
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Eva Vorderwülbecke fra Næsbjerg 
fortæller videre om sit spændende 
liv:

Indtil jeg blev 27 år havde jeg, 
bortset fra krigsårene, levet et 
nogenlunde almindeligt liv. Det 
skulle dog forandre sig meget: Den 
dag, jeg blev skilt, traf jeg redaktør 
Henrik Bonde Henriksen, uden-
landskorrespondent fra Berlinske 
Tidende. Før den tid vidste jeg ikke 
ret meget om Danmark, bortset fra, 
at hovedstaden var København.
I 19�� flyttede jeg til Berlin og 
boede sammen med ham. Havde 
jeg indtil denne tid ikke set ret 
meget af verden, skulle det nu hur-
tigt ændre sig.
Vi rejste til Paris og til Holland, 
hvor jeg første gang så havet, og 
også til Danmark. Den 1. maj 

19�� skulle Henrik for Berlingske 
Tidende interviewe barnebarnet af 
den sidste tyske kejser, prins Louis 
Ferdinand af Preussen. Da Henrik 
kunne skaffe nogle ting fra kejse-
rens asyl i Holland, blev det bagef-
ter et dejligt venskab.
I Berlin blev vores datter Sascha 
født i marts 19��, og prinsen holdt 
hende over dåben.
Den 20. juni 19�� blev den tyske 
chef for efterretningstjenesten Otto 
John bortført til Østberlin. Det var 
en verdenssensation, og eftersom 
Henrik var Berlin-korrespondent 
var vi i ”første række”. I begyndel-
sen af 19�� lykkedes det Henrik 
at hente Otto John fra Østtyskland 
til Vesten. Det var den mest opsli-
dende og spændende oplevelse, jeg 
nogensinde har haft: Nogen holdt 
hånden over os… 

”Mit liv er ikke kun tilfældigheder, 
Vorherre har altid holdt hånden over 
mig…” - fortalt til Hanne Skals

Michael født 20.02.58
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At fortælle det hele her går ikke, 
man kunne næsten skrive en bog 
om det. Russerne var mægtig sure 
på Henrik, og for en sikkerheds 
skyld flyttede vi til København, 
nærmere betegnet Frederiksberg.
Jeg var allerede i Berlin begyndt at 
lære at tale dansk, men nu skulle 
det gå stærkt. Efter kort tid kunne 
jeg da i hvert fald tale det såkaldte 
”købmands-dansk”. I 19�7 blev 
vi gift i København, og jeg blev 
dansk statsborger.
Henrik blev i marts 19�7 sendt til 
Wien, hvor vi boede i � år. I febru-
ar 19�8 blev vores søn Michael 
født der. I de følgende år skete der 
ikke så meget, jeg var mest hustru 
og mor til 2. I april 19�1 blev 
Henrik så sendt til den daværende 
tyske hovedby Bonn, hvor han i 
januar 19�� var ude for en alvorlig 
færdselsulykke. Kort efter blev 
vores anden søn Ole født. Ole var 
meget syg som spæd, og kun ved 
Vorherres hjælp overlevede han…
Vi købte i efteråret 19�� et hus 
ikke så langt fra Bonn. I den 
følgende tid mødte jeg mange 
kendte mennesker, og mit liv var 
både spændende og interessant. 
I nærheden af Bonn var slottet 
Gymnich, i hvilket der ofte fandt 
store statsmodtagelser sted. Og 
der kunne jeg f.eks. neje til sha-
hen af Persien, dronning Elisabeth 
II, kong Olav fra Norge m. fl. 

Det bedste var dog, da dronning 
Margrethe i juni 197� var til sit 
første statsbesøg i Tyskland, og 
vi hilste på hendes majestæt om 
aftenen på slottet. Næste dag var vi 
med til frokost hos forbundskansler 
Helmut Schmidt, og om aftenen 
til stor modtagelse af dronningen 
i München. Da vi igen hilste, og 
jeg nejede for hende, smilede 
hun og sagde ”Nå, der er jo mine 
Tordenskjolds soldater igen”. Det 
var flot, at hun huskede os.
Vi rejste også meget, til Italien, 
Jugoslavien, Afrika og Amerika. 
Jeg fik skam set meget af verden.
I vort hus havde vi også mange 
kendte gæster, f.eks. prinsesse 
Benedikte og prins Richard, Jens 
Otto Krag og Helle Virkner, Per 
Hækkerup og alle ambassadører 
fra den tid. Så var der jo også alle 
de tyske politikere, som jo gerne 
ville snakke med Henrik i private 
omgivelser.
Det var både meget arbejde og 
stor fornøjelse at lave middage til 
mange. Jeg var efterhånden blevet 
god til at lave udsøgt mad til mine 
gæster.

I næste nummer fortæller Eva 
om, hvorfor hun valgte at flytte 
til Danmark, og at vi derfor ofte 
møder Eva i kirken.
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Den 2. marts holder Øse og 
Næsbjerg kirker sogneindsamling 
i samarbejde med Folkekirkens 
Nødhjælp. I år skal pengene hjælpe 
og støtte afrikanske børn, som er 
mærket af aids-epidemien og dens 
følger.
Når epidemien rammer den voksne 
generation, betaler børnene en 
meget høj pris. Millioner af børn 
har mistet en eller begge foræl-
dre, og mange børn har alt for 
tidligt måttet påtage sig ansvaret 

for at forsørge familien og mindre 
søskende. Aids bringer børn i en 
yderst sårbar situation. De har brug 
for særlig støtte og omsorg for at 
kunne trives og udvikle sig.  
 
1�-årige Mamush fra Etiopien er 
en af de mange, som ikke bare har 
mistet sine forældre, men som også 
er blevet forsørger for sine fem 
mindre søskende.
Mamush’ far døde, da Mamush var 
ni år. Derfra gik det bare nedad. 

Øse og Næsbjerg sogne vil være med til at 
standse aids

8

Billedtekst:

Da forældrene døde, blev Mamush på 14 år overhoved for en ’børnefamilie’ på seks søskende. 

Børnene bor alene i forældrenes hytte, og Mamush dyrker jorden med hjælp fra sin onkel. 

Foto: Kit Halding 

Artikel

Nyt fra menighedsrådene 

Menighedsrådsvalg i 2008  

Det er i år valgår til menighedsrådene. Valget finder sted den 11. nov., men allerede i august er der 
orienteringsmøder om, hvad der er sket i den forløbne 4-årsperiode, samt de siddende 

menighedsråds planer for fremtiden. 
Mødet i Næsbjerg er den 26. august, og i Øse er det den 28. august. Mere herom i næste blad. 

Fælles menighedsråd? 

Menighedsrådene i Øse og Næsbjerg har på et fællesmøde den 30. januar drøftet det fremtidige 
samarbejde og en evt. sammenlægning af rådene, da en stor del af udvalgsarbejdet i øjeblikket 

allerede foregår i fællesskab. Resultatet blev en beslutning om at styrke samarbejdet i de 2 råd 
yderligere, men en direkte sammenlægning allerede ved dette valg var der ikke flertal for. 

Din indflydelse 

Har du lyst til at være med til at påvirke din kirkes fremtid der, hvor du bor, vil valgudvalgene 
allerede nu gerne opfordre dig til at møde op til orienteringsmøderne og evt. melde dig som 

kandidat. 
Poul Erik Runge Sørensen, Øse sogn                                                                             

Hans-Ole Fisker, Næsbjerg sogn 

Artikel

Sognekalender 

Da forældrene døde, blev Mamush på 14 år overhoved for en ’børnefamilie’ på 
seks søskende. Børnene bor alene i forældrenes hytte, og Mamush dyrker jorden 
med hjælp fra sin onkel.
Foto: Kit Halding

Søndag den 2. marts kl. 10.00 2008 arrangerer Øse og Næsbjerg 
menighedsråd sogneindsamling for at give sårbare børn i Afrika en 
fremtid uden aids.
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Kort efter døde hans mor, og Ma-
mush droppede ud af skolen for at 
hjælpe farens anden kone med at 
holde sammen på familien.
Hun døde i juli 2007, og pludselig 
var Mamush herre i huset. 
Heldigvis bor Mamush’ onkel lige 
ved siden af. Med hans hjælp kæm-
per Mamush for at forsørge sine fem 
mindre søskende. De små kan hente 
vand, passe kvæg og luge i marken. 
Men hvis marken skal give udbytte, 
skal den pløjes og dyrkes ordentligt, 
og det har ingen af de små kræfter 
til. Mamush har faktisk heller ikke, 
men han knokler, så sveden springer.
Folkekirkens Nødhjælp støtter den 
lille familie økonomisk. Støtten 
betyder blandt andet, at Mamush har 
kunnet starte i 1. klasse - igen. 
Det er svært for en ung 
mand på 1� år at gå i 
1. klasse.
”Jeg er glad for, at 
min onkel hjælper 
mig i marken, og 
jeg er glad for at 
gå i skole. Men 
tiden i skolen går 
fra den tid, jeg 
kunne arbejde. 
Hvis ikke mine for-
ældre var døde, kunne 
jeg gå i skole uden at 
tænke på, hvordan de små skal 
få mad og tøj,” siger Mamush.
Folkekirkens Nødhjælps aids-arbej-
de har et særligt fokus på at give 
sårbare børn mulighed for at trives 
og udvikle sig – og at få en fremtid 
uden aids. Det er dét arbejde, Øse og 
Næsbjerg kirker støtter ved sogne-
indsamlingen den 2. marts.

”Danmark har lovet at arbejde for 
at standse udbredelsen af hiv og 
aids inden 201�. Der er brug for 
vilje, penge og alle gode kræfter, 
hvis vi vil nå det mål – og det vil 
vi i Næsbjerg Sogn,” siger indsam-
lingsleder Hanne Skals, Næsbjerg.

Du kan melde dig som indsamler 
til søndag den 2. marts ved at kon-
takte indsamlingslederne.
I Øse sogn er det til Viggo Iversen 
på telefon nr. 7� 2� 7� 77.
I Næsbjerg sogne er det til Hanne 
Skals på telefon nr. 7� 2� 71 �7. 
Og det nytter - hver indsamler får 
i gennemsnit 980 kroner i bøssen, 
fortæller Hanne Skals!

Menighedsrådene
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- se omtalerne af arrangementerne 
rundt om i bladet

Søndag, den 2. marts
Sogneindsamling til fordel for 
Folkekirkens Nødhjælp.

Torsdag, den 5. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen 
kl. 10.1�-11.00.
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
1�.00-20.00.

Tirsdag, den 11. marts
Konfirmandtræf for både konfir-
mander og forældre fra hele Varde 
Øst-området på Næsbjerg skole kl. 
19.00.

Torsdag, den 13. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen 
kl. 10.1�-11.00.
Præstegårdsaften med Betsy og 
Jørgen Vind: ”Det magiske Kina”, i 
konfirmandstuen kl. 19.00.

Torsdag, den 27. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen 
kl. 10.1�-11.00.

Torsdag den 3. april
Babysalmesang i konfirmandstuen 
kl. 10.1�-11.00.

Søndag, den 6. april
Forårsfamiliegudstjeneste i Øse 
kirke kl. 1�.00. Tema: ”Indenfor 

– udenfor”. Musikken bliver ved 
det rytmiske Crux Band. Børn fra 
FDF medvirker. Alle er velkomne.

Torsdag, den 10. april
Babysalmesang i konfirmandstuen 
kl. 10.1�-11.00.

Søndag, den 13. april
Spillemandsgudstjenester med Revl 
& Krat, Øse kirke kl. 1�.00 og 
Næsbjerg kirke kl. 19.�0. 

Torsdag, den 17. april
Babysalmesang i konfirmandstuen 
kl. 10.1�-11.00.

Onsdag, den 30. april
Telegramaflevering ved graverhu-
set i Næsbjerg kl. 1�.00-18.00.

Lørdag, den 3. maj
Telegramaflevering på FDF-gården 
i Nordenskov kl. 10.00-1�.00.

Torsdag, den 8. maj
Kirkens fødselsdag for skolebørn, 
Øse kirke kl. 9.00-10.00.

Fredag, den 9. maj
Kirkens fødselsdag for skolebørn, 
Næsbjerg kirke kl. 8.1�-9.1�.

Søndag, den 1. juni
Sognedag i Øse sogn. Mere herom 
i Ugeavisen.

Sognekalenderen
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Næsbjerg kirke, den 1. maj

Maja Rosenbæk Andersen, Krovej 1, Skonager, 
 (Laila Rosenbæk Andersen og Niels Ove Andersen)

Christian Gregersen Brix, Skoleparken �1, Næsbjerg, 
 (Herdis Gregersen og Jan Brix)

Jesper Christensen, Hellevej ��, Vrenderup, 
 (Jytte og Claus Christensen)

Marc Ellung Dal, Biltoftvej 21, Næsbjerg, 
 (Helga og Knud Ole Dal)

Jeppe Brydsø Dammark, Skoleparken ��, Næsbjerg, 
 (Charlotte Brydsø Dammark og Kim Dammark)

Stine Held Gotfredsen, Varde Landevej 79, Skonager, 
 (Lise Iversen og Claus Gotfredsen)

Signe Jakobsen, Vardevej 17, Rousthøje, 
 (Lillian Jakobsen og Lars Jakobsen)

Mette Dahl Jensen, Biltoftvej 7, Næsbjerg, 
 (Birgit Dahl og Niels Jensen)

Rasmus Bejder Jensen, Villavej 2�, Næsbjerg, 
 (Winnie Bejder Jensen og Flemming Jensen)

Amalie Heiring Lindestrøm, Vardevej ��, Knoldeflod, 
 (Lone Heiring og Torsten Lindestrøm)

Peter Ingemann Møller, Skoleparken ��, Næsbjerg, 
 (Anni Engelbrecht Møller og Hjalmar Ingemann Møller)

Jonas Amstrup Riess, Skoleparken �9, Næsbjerg, 
 (Helle Amstrup og John V. Davidsen)

Jacob Schultz, Agervigvej �2, Agervig, 
 (Tina og Jens Christian Schultz)

Kristian Urup, Agervigvej 2�, Næsbjerg, 
 (Marianne og Thomas Urup)
 

Konfirmation 2008

➡
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Øse kirke, den 4. maj 2008

Erik Andersen, Varde Landevej �1, Gravlund
 (Dorte og Morten Andersen)

Rikke Heide Borg, Vesterbækvej �1, Sig
 (Marie og Jørgen H. Borg)

Jeppe Christensen, Sønderskovvej �, Hostrup
 (Conny Vind Christensen og Jens Jakob Christensen)

Kasper Christensen, Skamstrupvej 8, Sig
 (Tina Christensen og Knud Christensen)

Bjørn Henneberg Christiansen, Varde Landevej ��, Haltrup
 (Lone Christiansen og Finn Henneberg Christensen)

Kirstine Marie Bøgild Clausen, Sønderskovvej 11�, Nordenskov
 (Birthe og Ove Clausen)

Morten Bechsgaard Dal, Vibevej 2, Nordenskov
 (Bodil Dal og Bruno Dal)

Nikolaj Isko Grinderslev, Solbakken 10, Nordenskov
 (Viggo Isko)

Cecilie Perlt Høgh, Sønderskovvej 11�, Øse
 (Pia Høgh og Knud Høgh)

Lotte Ø Kristensen, Sønderskovvej 121, Øse
 (Hanne Ø Kristensen og Kristian Smidt Kristensen)

Mads Jan Kristensen, Lindegårdsvej �, Nordenskov
 (Anna Marie og Hans Flugt)

Kasper Holden Ladefoged, Skelhøjvej 1, Oved
 (Dorte og Jens-Otto Ladefoged)

Anne Brunbjerg Lauridsen, Bredmosevej 19, Øse
 (Bente og Jens Brunbjerg Lauridsen)

Esben Munk Laursen, Søndergade 9, Nordenskov
 (Tine og Brian Laursen)

Camilla Juncher Madsen, Egevej �, Oved
 (Gitte Juncher Ebsen og Terry Madsen)

Knud Erik Kubel Madsen, Sønderskovvej 1�9, Øse
 (Laila Kubel Madsen og Torben Madsen)

Trine Marie Madsen, Varde Landevej �7, Haltrup
 (Mette Marie Møller Madsen og Flemming Madsen)
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Sarah Emilie Højmark Mundt, Ahornvej 18, Nordenskov
 (Lotte Højmark Mundt)

Jane Rask Vinther Nielsen, Heagervej 1�, Nordenskov
 (Helle Vinther Nielsen og Poul Rask Nielsen)

Maria Vinther Nielsen, Sønderskovvej 1�, Nordenskov
 (Anni Vinther Nielsen og Ib Lund Jepsen)

Louise Østergård Pedersen, Søndergade 8, Nordenskov
 (Birthe Pedersen og Henrik Pedersen)

Kamilla Tradsborg Poulsen, Abildhedevej 12, Nordenskov
 (Bodil Maria Tradsborg og Kristian Lebæk Poulsen)

Sarah Sønderby, Øselundvej �, Øse
 (Barbara Sønderby og Verner Sønderby)

Mia Green Vestergård, Sønderskovvej 8�, Nordenskov
 (Irene og Jens Kristian Vestergård)

Telegramaflevering
Telegrammer, hilsner og gaver til konfirmanderne i Næsbjerg sogn 
kan afleveres onsdag den �0. april  kl. 1�.00-18.00 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 telegrammer m.v. præcis kl. 18.00.
Telegrammer, hilsner og gaver til konfirmanderne i Øse sogn kan afle-
veres lørdag, den �. maj kl. 10.00-1�.00 på FDF-gården i Nordenskov. 
Man bedes betale 2 kr. pr. afleveret telegram til FDF Næsbjerg-Øse. NB! 
Klokkeslæt bedes overholdt. Konfirmanderne afhenter deres telegrammer 
m.v. præcis kl. 1�.00.

Konfirmation 2009
Øse kirke, den �. maj.
Næsbjerg kirke, den 10. maj

Marianne Lesner
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November – december – januar 

Øse sogn
 
Dåb
Nikolai Marstrand Mecklenborg Helligsø, den 11. november
 (Tanja Marstrand Mecklenborg Helligsø og Kenneth Helligsø, 
 Haltrup)
Alex Green Vestergård Borg, den 20. januar
 (Tanja Green Vestergård Sørensen og Henrik Borg, Ballerup)
Rasmus Reinholdt Kristensen, den 20. januar
 (Karina Reinholdt Kristensen og Klaus Bech Kristensen, Årre)
Thea Søbye Rosendal, den 20. januar
 (Mette Søbye Rosendal og Thomas Søbye Rosendal, Varde)
Malthe Ejman Runge Hansen, den 20. januar
 (Christina Ejman Runge Mathiesen og Jakob Hansen, 
 Nordenskov)
 
Vielser
Jytte Solveig Christensen og Jan Lauridsen, Varde, den 17. november
Karina Reinholdt Nielsen og Klaus Bech Kristensen, Årre, den 20. januar
 
Dødsfald og begravelser
Svend Holger Ihle, Nordenskov, den �0. november, begravet den �. 
december
 
Næsbjerg sogn
 
Dåb 
Freya Deleuran Hansen, den 18. november
 (Gitte Deleuran Hansen og Thomas Deleuran Hansen, Varde)
 
Dødsfald og begravelser
Ejler Johannes Rasmussen, Næsbjerg, den 10. november, begravet den 
1�. november
Nelly Bjerre, Nordenskov, den �. januar, begravet den 11. januar
Elisabeth Kirstine Rasmussen, Varde, den 1�. januar, begravet den 18. 
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: 12. marts kl. 
19.�0, 1�. april og 28. maj kl. 19.00 i 
konfirmandstuen.
Næsbjerg menighedsråd: 12. marts, 
10. april og 8. maj kl. 1�.�0 i 
Næsbjerg forsamlingshus.

Kirkebil
Der kører gratis kirkebil til alle guds-
tjenester. Bestilles hos:
Næsbjerg Taxi, tlf. 7� 2� 7� 00,
senest kl. 1�.00 dagen før.

FDF
Kredsleder: 
Viggo Iversen, tlf. 7�2�7�77

Indre Mission 
Formand: 
Søren Arnbjerg, tlf. 7� 29 81 �2

KLF Kirke & Medier

Villy Lauridsen, tlf. 7� 2� 70 �0 

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

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Marianne Lesner
Sønderskovvej 1�2, Øse,
�800 Varde
tlf. 7� 29 80 �0, fax: 7� 29 80 08
E-mail: mhl@km.dk
Træffes bedst tirsdag kl. 9-10, 
onsdag til fredag kl. 12-1�.
Træffes ikke mandag

Præstesekretær 
Gerda Frederiksen træffes tirsdag 
kl. 9-10, tlf. 7�2980�0

Øse sogn
www.oesekirke.dk
Graver
Flemming Nielsen
tlf. 7� 29 8� ��,
på kirkegården: 7� 29 82 �0
Organist
Anne-Margrethe Bundgaard,
tlf. 7� 2� 71 �1
Kirkesanger
Else Marie Vagtborg,
tlf. 7� 21 08 �8
Kirkesanger
Lund Frederiksen,
tlf. 7� 29 8� 82
Menighedsrådsformand
Poul Erik Runge, 
tlf. 7� 29 8� �8
Kirkeværge
Søren Thomsen,
tlf. 7�298�0�

Næsbjerg sogn
www.naesbjergkirke.dk
Graver 
Niels Ove Andersen
tlf. 7� 2� 7� 7�
på kirkegården: 2� 71 7� �0
Organist fælles med Øse
Kirkesangere fælles med Øse
Menighedsrådsformand
Hans Ole Fisker,
tlf. 7�2�7��9
Kirkeværge
Jonna Bjerg,
tlf. 7�2�7�0�



Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 12. marts, den 2�. april og den 28. maj kl. 
1�.�0. 
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. 
Alle er meget velkomne.

Deadline til næste nummer: 1. maj 2008 
Tryk: PE Offset & reklame, Varde

Signaturer: a = altergang.  F = forårsfamiliegudstjeneste fælles for sognene. 
CL = Charlotte Locht. FAB = Finn Arne Bye.

Gudstjenesteliste 
for Øse og Næsbjerg kirker

Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger 
02.0�. 9.00 CL Ingen  Midfaste

09.0�. 11.00 a 9.�0 a Mariæ Bebudelses dag

1�.0�. 9.�0 a 11.00 a Palmesøndag

20.0�. 11.00 a 19.00 a Skærtorsdag

21.0�. 11.00  9.�0 Langfredag

2�.0�. 9.�0 a 11.00 a Påskedag

2�.0�. 11.00 a Ingen  2. påskedag

�0.0�. Ingen   11.00 a 1. s. e. påske

0�.0�. 1�.00 a F Ingen  2. s. e påske

1�.0�. 1�.00 19.�0 Spillemandsgudstjenester

18.0�. Ingen  9.00 CL Bededag

20.0�. 9.00 FAB Ingen  �. s. e. påske

27.0�. 11.00 a 9.�0 a �. s. e. påske

01.0�. Ingen  9.1�+11.00 Konfirmation

0�.0�. 9.1�+11.00 Ingen  Konfirmation

11.0�. 9.�0 a 11.00 a Pinsedag

12.0�. Ingen  9.00 CL 2. pinsedag

18.0�. 9.00 CL Ingen  Trinitatis søndag

2�.0�. 11.00 a 9.�0 a 1. s. e. trin.


