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Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

For tredje gang holdes der i august 
friluftsgudstjeneste i Tambours 
Have. Første gang var det alene 
for Øse og Næsbjerg sogne, og der 
kom 175 til gudstjenesten. Sidste 
år var Fåborg, Årre, Grimstrup, 
Rousthøje, Agerbæk og V. Starup 
sogne kommet med, og der kom 
over 400 til gudstjenesten.

Det vokser stadig! Nu er også 
Thorstrup og Horne sogne kommet 
med i samarbejdet, og det bliver 
spændende at se, hvor mange vi 
bliver i år. Gudstjenesten holdes 
den 31. august kl. 14.00. 
Alle, børn og voksne, unge og 
gamle, er velkomne.
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Hermed bydes velkommen til 3 
nyansatte, som skal arbejde dels 
ved Øse kirke, dels i præstegården. 
Det er Thue Jørgensen og Birgitte 
Holm Nielsen, som er blevet gra-
vermedhjælpere på Øse kirkegård, 
og Gerda Frederiksen, som er 
blevet ny præstesekretær. Alle er 
kommet godt i gang med deres nye 
arbejdsopgaver.
I redaktionen har vi bedt de tre om 
at præsentere sig selv.

Fra Thue Jørgensen har vi 
modtaget:

Thue Jørgensen – 49 
år. Bosat i Glejbjerg, 
gift med Gitte og far 
til 3 teenagere.
Før 1. april 2007 
mælkeproducent – 
nu deltidslandmand 

og ansat som medhjælper på Øse 
kirkegård, ca. 1000 timer årligt.
Derudover fungerer jeg som vikar 
for Flemming ved ferie og fridage. 
Jeg vil gøre mit bedste til at yde 
en god service ved kirkelige hand-
linger og gudstjenester. Jeg vil 
medvirke til, at kirke og kirkegård i 
Øse tager sig pænt og velholdt ud.
Tak for en god modtagelse!
Thue Jørgensen

Fra Birgitte Holm 
Nielsen har vi mod-
taget: 
Birgitte Holm 
Nielsen, 51 år, gift 
med Flemming 
Nielsen (graver ved 

kirken), boende på Abildgaarden i 
Øse.
Jeg har en uddannelse, der ligestil-
les med gartneruddannelsen, har 
siden maj 2006 og frem til 31. 
august 2007 været ansat som gra-
ver ved Ansager kirke. Jeg valgte 
at fratræde stillingen pga. det store 
arbejdspres.
I forbindelse med sygdom ved Øse 
kirke blev jeg ansat som vikar den 
1. september 2008.
Da samarbejdet mellem alle parter 
gik godt, valgte jeg at søge stillin-
gen som medhjælper.
I vinterperioden, hvor der er 
begrænset arbejde at varetage, 
arbejder jeg som hjemmehjælper, 
hvad jeg tidligere har arbejdet med 
gennem mange år. 
Venlig hilsen
Birgitte Holm Nielsen
   
Fra Gerda Frederiksen har vi 
modtaget:

Jeg hedder Gerda 
Frederiksen og 
bor i Nordenskov. 
Jeg er 54 år. Jeg 
er gift med Lund 
Frederiksen. Vi har 
5 børn.

Jeg startede som præstesekretær pr. 
1. januar 2008. Jeg er ansat 6 timer 
pr. uge. I forbindelse med præ-
stesekretærstillingen har jeg taget 
Kirkeministeriets uddannelse i per-
sonregistrering – grundkursus.
Det er et spændende arbejde med 
mange nye udfordringer. Jeg er 
utrolig glad for stillingen.

Velkommen til 3 nye ansatte



3

Jeg har en uddannelse som bank-
assistent og har senere taget en 
uddannelse som diakon og pleje-
hjemsassistent på Diakonhøjskolen 
i Århus.
Efter endt assistentuddannelse har 
jeg b.l.a. arbejdet som sognemed-
hjælper ved Møllevangskirken i 
Århus, på Helle Plejehjem, Lunden 
i Varde og Lyngparken i Varde.

Nu er jeg ansat som hjemmevej-
leder på Østbækhjemmet i Ølgod. 
Det er et bofællesskab for voksne 
psykisk- og fysisk udviklingshæm-
mede og er tilknyttet Kristelig 
Handicapforening.
Gerda Frederiksen

Kirkens fødselsdag Øse
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Kirkens fødselsdag Næsbjerg

Glemte effekter i Øse kirke
Af og til sker det jo, at nogle glemmer ting og sager ved Øse kirke. 
Graveren opbevarer disse i en periode. Har du glemt en paraply, bril-
ler, tørklæde eller andet – så ring til Øse kirkegård på tlf. 75 29 82 50.



Konfirmationerne afholdes i 
2009 således: 
Øse kirke: den 3. maj
Næsbjerg kirke: den 10. maj 

Næsbjerg-konfirmanderne går til 
forberedelse i konfirmandstuen 
torsdage kl. 7.50-9.20, og Øse-
konfirmanderne ligeledes i kon-
firmandstuen torsdage kl. 12.10-
13.40.
Der modtages kun børn med 
bopæl i pastoratet. Det vil sige, 
at de børn, der bor i Grimstrup-
Rousthøje-området, men går i skole 
i Næsbjerg, vil blive forberedt hos 
deres egen sognepræst, Charlotte 
Locht.
Konfirmanderne indleder deres for-
beredelse torsdag den 14. august, 

så de inden indskrivningen kan 
få en idé om, hvad det er at gå til 
konfirmationsforberedelse. De vil 
her få udleveret tilmeldingssed-
lerne, der skal bruges til selve ind-
skrivningen til konfirmation.
Den følgende søndag, den 17. 
august er der konfirmandindskriv-
ning for både konfirmander og 
forældre i forbindelse med guds-
tjenesten i Øse kirke kl. 10.00 og 
i Næsbjerg kirke kl. 14.00. Alle 
andre er naturligvis også velkomne, 
da gudstjenesterne samtidig er sog-
nenes almindelige gudstjenester. 
Ja – der skal endda herfra lyde en 
opfordring til menigheden om at 
slutte op omkring konfirmandernes 
”opstart”.
Marianne Lesner

Konfirmandindskrivning
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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 guds-
tjeneste af den ene eller den 
anden grund, kommer jeg også 
gerne og holder en lille gudstje-
neste 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
Babysalmesang
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Sidste afsnit af Eva Vorderwül-
becke’s  fortælling om  sit spæn-
dende liv:
Efterhånden flyttede børnene til 
Danmark for at få deres studenter-
eksamen og uddannelse. Så var 
der pludseligt meget tomt og stille 
i det store hus, og min mand og 
jeg havde ikke ret meget mere at 
tale sammen om. Jeg flyttede så i 
1977 til Hamborg, fordi jeg derfra 
hurtigt kunne besøge børnene.  Et 
halvt år senere blev vi skilt.
Jeg fandt arbejde ved et kendt da-
memagasin i dennes moderedaktion. 
I efteråret 1978 traf jeg Rainer 
Vorderwülbecke, vi flyttede sam-
men og blev gift i Tønder 1979. Vi 

fandt en dejlig stor lejlighed, hvor 
vi boede i 22 år. 
Rainer var den opmærksomste og 
kærligste ægtemand, man kunne 
ønske sig, men han var desværre 
alkoholiker. Han havde fortalt mig 
det allerede i begyndelsen på et 
tidspunkt, hvor han var ”tør”. Han 
fik af og til et tilbagefald, men var 
hverken voldelig eller aggressiv. 
Der var også mange år med ”ædrue-
lighed”, hvor vi rejste til Florida, 
Tunesien og Tenerife. Vi dyrkede 
Square Dance med stor fornøjelse, 
og jeg spillede teater i en kvinde-
gruppe. Ud over det fandt vi også 
en dejlig menighed, hvor vi var 
”hjemme med vore hjerter”.

”Jeg melder afbud til Marianne, når jeg 
ikke kommer i kirke…” 

- fortalt til Hanne Skals
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Efter 13 gode år med arbejde på 
redaktionen, blev jeg som 65 år 
gammel pensioneret. Et år efter 
overtog vi en alkoholfri café, og det 
var en rigtig god tid. I 1993 blev 
caféen desværre lukket, og Rainer 
fik arbejde som portner ved en bank.
3 år senere blev Rainer arbejdsløs, 
da hans arbejdsgiver kun ville have 
folk ansat, der var unge. Pengene 
blev små, og da han efter 1½ år 
kun fik den såkaldte ”arbejdsløs-
hedshjælp”, slog det klik for ham. 
Han begyndte at drikke og kunne 
ikke holde op igen.
Både min egen og Rainers læge, 
samt til og med vores menighed, 
anbefalede mig at gå fra ham. Alle 
mente, at han så ville få et chok 
og stoppe med at drikke. Denne 
beslutning var sandelig ikke nem 
at træffe, men jeg havde intet valg. 
Jeg bad min datter Sascha, som 
bor i Næsbjerg om hurtigst muligt 
at finde en lejlighed i byen til mig. 
Det var i oktober 2001.
I dag aner jeg ikke, hvordan det gik 
til, men i løbet af 14 dage fandt jeg 
en pæn, lille lejlighed til Rainer, og 
Sascha fandt en lejlighed til mig 
i Det Gamle Mejeri i Næsbjerg. 
Rainer behøvede endnu 1½ år, hvor 
han også var udsat for nogle slem-
me ulykker, inden han kom over 
sit tilbagefald. Han har det godt nu 

og har været ædru de sidste 4 år. I 
begyndelsen var jeg meget ulykke-
lig og græd meget.
Som jeg plejede, gik jeg om sønda-
gen i kirken. Der traf jeg Marianne 
Lesner og bad om hendes besøg. 
Endelig kunne jeg tale med nogen 
om mine følelser og min sorg. Jeg 
fik af Marianne en liste over, hvad 
jeg kunne foretage mig.
Jeg har nu boet i Næsbjerg i over 6 
år og tilmed været så heldig at få et 
lille rækkehus lige overfor kirken, 
og om søndagen har jeg kun få 
skridt til gudstjeneste.
Rainer og jeg har det godt begge 
to, og vi har det godt med hinan-
den. Vi ringer tit sammen og besø-
ger hinanden.
Til slut en lille historie: På min 80 
års fødselsdag var bl.a. Marianne 
mellem mine gæster. Hun holdt en 
lille tale for mig og sagde: ”Med 
Eva har vi fået en trofast kirkegæn-
ger, og hun er den eneste, som mel-
der afbud, når hun ikke kommer, så 
vi ikke skal bekymre os”.
Det er svært at få det hele med i 
sådan en fortælling. Jeg vil gerne 
på et tidspunkt, hvis nogen ønsker 
det, have mulighed for at udførligt 
fortælle og svare på spørgsmål. 
Selv sætter jeg ikke spørgsmålstegn 
ved, at der er ”en, der har holdt 
hånden over mig”…
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Søndag den 2. marts holdt 
Næsbjerg Sogn Sogneindsamling 
i samarbejde med Folkekirkens 
Nødhjælp. Pengene skulle gå til 
at hjælpe og støtte børn, der er 
mærket af aids-epidemien og dens 
følger i Afrika.  Det var ikke noget 
problem at skaffe hjælpere. 15 
voksne og nogle DDS-spejdere 
dækkede alle ruterne.

Alle havde en god dag. Bl.a. var 
Grete Espensen sammen med nogle 
små spejdere inde hos forhen-
værende skoleinspektør Henning 
Vejrup og fik en god oplevelse. 
Der blev samlet 8.017,50 kr. ind. 
Vi siger tak for bidragene og tak til 
indsamlerne.

Hanne Skals

Resultatet af sogneindsamlingen i 
Næsbjerg

Nyt fra Næsbjerg menighedsråd

Afsked med Karen Johanne 
Sørensen – og en tak 
På grund af tilmelding til det nyop-
rettede fælles regnskabskontor i 
Varde har Næsbjerg menighedsråd 
måttet tage afsked med kasserer 
Karen Johanne Sørensen. Hun har 
det sidste år virket som ekstern kas-
serer. Der skal herfra lyde en stor tak 
til dig, Karen Johanne, for din store 
faglige dygtighed og præcision.

Sogneoplysninger mm. på 
internettet
På hjemmesiden www.sogn.dk 
kan du finde oplysninger om antal 
indbyggere, antal folkekirkemed-
lemmer, præst, menighedsråd, 
hjemmeside osv. på alle byer/sogne 
i Danmark. På startsiden vælges: 
”Søg sogn” og indtast forbogstav 
på sognet. Vælg sogn.
På Næsbjerg By-portal www.naes-
bjerg.dk  kan du nu udover arran-
gementer m.m. også se referater fra 
menighedsrådsmøderne.
Hans-Ole Fisker

Kirkeklokken ved Næsbjerg 
kirke
Mislyde ved klokkeringning
Der høres mislyde i kirken under 
bedeslagene. I den forbindelse vil 
menighedsrådet gerne fortælle, at 
vi spurgte firmaet Worm, der stod 
for installering af det automatiske 
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Fra spillemandsgudstjenesten i Næsbjerg kirke den 13. april

ringeanlæg, til råds om de mislyde, 
der var under bedeslagene også ved 
manuel ringning. Woms vurdering 
var, at mislyden ikke ville forsvinde, 
men heller ikke blive værre. Firmaet 
oplyste, at vi måtte forberede os på, 
at de nye bevægelige, mekaniske 
ting ville give andre lyde.  
Lydene skyldes forplantning af de 
mekaniske svingninger fra klokke-
stolen ned i hovedbjælkerne, der 
bærer loftet. Herfra går svingnin-
gerne over i tårnets murværk. Flere 
af kirkegængerne har bemærket 
lydene, og menighedsrådet har fået 
en opfordring til at sørge for, at 
generne minimeres.
En løsning kunne være at lægge 
hovedtværbjælkerne i en gummi-

klods for at stoppe svingningerne. 
En sådan løsning kræver forinden 
godkendelse af kongelig bygnings-
inspektør.
Menighedsrådet vil tage kontakt til 
en ekspert/konsulent for en evt. for-
bedring af forholdene.

Kirkeuret slår om natten
Siden det automatiske ringeanlæg 
er monteret, har uret på kirken slået 
om natten. 
Menighedsrådet vil arbejde på en 
ændring af dette.
På menighedsrådets vegne
Margit Pedersen
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Ifølge loven skal der forud for 
menighedsrådsvalg afholdes ori-
enteringsmøder, hvor formanden 
aflægger beretning for den for-
gangne valgperiode og redegør for 
noget af det, som menighedsrådet 
forventeligt skal arbejde med i den 
kommende 4-årsperiode.
NB! Orienteringsmødet i Næsbjerg 
er pga. sportsugen flyttet fra tirs-
dag, den 26. august til tirsdag, den 
19. august i Næsbjerg Forsamlings-
hus. 
Valgbestyrelsen er i skrivende 
stund i den indledende fase, hvor 
der arbejdes med at skabe et spæn-
dende program for aftenen. Se 
sidenhen nærmere i Ugeavisen og 
på www.naesbjerg.dk
Orienteringsmødet i Øse er fortsat 
fastlagt til torsdag, den 28. august 
kl.19.30 i konfirmandstuen.
Det har i mange år været tradition, 
at der opstilles liste til menigheds-
rådsvalget i umiddelbar forlæn-
gelse af disse møder. Hvis der kun 
indsendes denne ene liste til valg-
bestyrelsen, bortfalder valghand-
lingen, og de opstillede er dermed 
valgt. 

Nedgang i antal valgte
Pga. nye valgregler fra Kirkemini-
steriet skal der i Næsbjerg sogn 
kun vælges 5 menighedsrådsmed-

lemmer og i Øse sogn 6, mod hidtil 
7 personer hvert sted. Præsten er 
fortsat født medlem af begge råd. 
Det vil være ønskeligt, at der i 
hvert sogn derudover er 2 supple-
anter for de valgte, som der kan 
trækkes på, netop da arbejdsopga-
verne er mange - men rigtig spæn-
dende.
Rådene fastlægger i øjeblikket 
budgetter for 2009, og de ligger 
i størrelsesordenen 1-2 millioner 
kroner. Udover en fortsættelse af 
nuværende aktiviteter, vil det være 
ønskeligt om der kan blive penge 
til eventuelle nye, kirkelige aktivi-
teter og løn til eksterne instruktører 
eller hjælpere. Det kan dreje sig 
om en fælles sognemedhjælper, 
et menneske, som har forstand på 
musik og korarbejde, eller hvad 
der viser sig behov for. Det kan du 
være med til at bestemme.   
Hvis ovenstående har bare lidt inte-
resse, så mød op til orienterings-
mødet. Husk også, at alle menig-
hedsrådsmøder er offentlige, så 
man kan overvære dem og dermed 
få et indblik i menighedsrådets 
arbejde.
Poul Erik Runge Sørensen, Øse 
sogn
Hans-Ole Fisker, Næsbjerg sogn

Menighedsrådsvalg 2008
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Sognedagen i Øse afholdes i år den 
1. juni. Programmet ser i skrivende 
stund sådan ud (men hold alligevel 
øje med annoncering i Ugeavisen, 
hvor der kan læses mere om tilmel-
ding og betaling for frokost):
Kl. 9.30: gudstjeneste i Øse kirke
Kl. 10.15: kaffe i våbenhuset
Kl. 10.30: Gert Ravn fortæller i 
kirken
Kl. 12.30: frokost i konfirmand-
stuen
Kl. 13.30: Gert Ravn fortsætter 
sin fortælling, og der kan stilles 
spørgsmål.
Der sluttes kl. 14.00.
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 
årene1644 til1849, 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 sogn

Babysalmesang
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Søndag, den 1. juni
Sognedag i Øse sogn. Se senere 
annonce i Ugeavisen.

Torsdag, den 5. juni
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Søndag, den 22. juni
Kirkekoncert i Næsbjerg kirke 
kl. 19.00. Se senere annonce i 
Ugeavisen.

Torsdag, den 7. august
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Søndag, den 17. august
Konfirmandindskrivning i forbin-
delse med søndagsgudstjenesterne, 
se omtale andetsteds i bladet.

Tirsdag, den 19. august
Orienteringsmøde forud for menig-
hedsrådsvalg, Næsbjerg sogn. Se 
nærmere annoncering i Ugeavisen 
og på hjemmesiden.

Torsdag, den 28. august
Orienteringsmøde forud for menig-
hedsrådsvalg, Øse sogn. Se nær-
mere annoncering i Ugeavisen.

Søndag, den 31. august
Friluftsgudstjeneste i Tambours 
Have kl. 14.00.

- se omtalerne af arrangementerne 
rundt om i bladet.

Sognekalenderen

Babysalmesang
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Søndag, d. 22. juni 2008 kl. 19.00 
vil der være en sommerkoncert 
i Næsbjerg kirke med gruppen 
”Move Music Company”, som har 
hjemsted i Bremerhafen, Tyskland.
Koncerten vil vare ca. 1 time.
”Move Music Company” benyt-
ter følgende instrumenter: klari-
net, klaver/orgel, slagtøj og har et 

alsidigt program, hvor vi bl. a. vil 
kunne høre uddrag af Apostlenes 
musik, noget israelsk musik (klez-
mer, som er en slags religiøs folk-
lore) og som afslutning Rapsody in 
Blue af George Gershwin.
Der er gratis adgang!
Organist
Anne-Margrethe Bundgaard

Kirkekoncert

Babysalmesang
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Februar - marts - april

Øse sogn
 
Dåb
Johanne Katrine Johansen Støttrup, den 20. marts
 (Hildigerd Johansen Støttrup og Thomas Støttrup, Nordenskov)
Bjørn Henneberg Christiansen, den 13. april
 (Lone Christiansen og Finn Kristian Henneberg Christensen, 
 Haltrup)

Dødsfald og begravelser/bisættelse
Marie Haahr Jørgensen, Ølgod, den 28. januar, begravet den 5. februar
Helga Runge Nielsen, Agerbæk, den 17. februar, begravet den 23. februar

Næsbjerg sogn
 
Dåb 
Johannes Skals Hollesen, den 3. februar
 (Julie Skals og Jonatan Hollesen Petersen, Århus)
Oliver Holm Henriksen, den 30. marts
 (Dorthe Holm Henriksen og Hans Holm Henriksen, Næsbjerg)
Frederikke Momme, den 27. april
 (Tanja Momme og Kevin Momme, Varde)

Dødsfald og bisættelse
Carsten Helligsø Bach, Varde, den 26. marts, bisat den 31. marts

Babysalmesang
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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: 18. juni og 21. 
august kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
Husk også orienteringsmødet den 28. 
august. 
Næsbjerg menighedsråd: 17. juni og 
20. august kl. 16.30 i Næsbjerg for-
samlingshus. Husk også orienterings-
mødet den 19. august.

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 
Gerda Frederiksen 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 25. juni, den 23. juli 
og den 20. august kl. 14.30. 
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. 
Alle er meget velkomne.

Deadline til næste nummer: 1. august 2008 

Tryk: PE Offset, Varde

Signaturer: a = altergang, FP = Finn Pedersen, K = kirkekoncert, S = sognedag
TH = aflyst i kirken, i stedet holdes friluftsgudstjeneste i Tambours Have kl. 14.00

Gudstjenesteliste 
for Øse og Næsbjerg kirker

Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger 
01.06. 9.30 S 16.00 a 2. s. e. trin.

08.06. 11.00 a 9.30 a 3. s. e. trin.

15.06. 9.30 a 11.00 a 4. s. e. trin.

22.06. 14.00 FP 19.00 K 5. s. e. trin.

29.06. 11.00 a Ingen 6. s e. trin.

06.07. Ingen 11.00 a 7. s. e. trin.

13.07. 11.00 a Ingen 8. s. e. trin.

20.07. Ingen 11.00 a 9. s. e. trin.

27.07. 11.00 a Ingen 10. s. e. trin.

03.08. 9.30 a 11.00 a 11. s. e. trin.

10.08. 11.00 a 9.30 a 12. s. e. trin.

17.08. 10.00 a 14.00 a  Konfirmandindskrivning

24.08. 9.00 Ingen 14. s. e. trin.

31.08.  Ingen - TH Ingen - TH 15. s. e. trin.


