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Lad det klinge sødt i sky!

”Sangens År” var det i 2008, og 
alle steder i musikmiljøet, herunder 
også kirkerne, er der gjort en stor 
indsats for at fremme den folkelige 
sang og for at arrangere koncerter 
og andet, hvor sangen var i cen-
trum. 
December er den måned på året, 
hvor de fleste synger, tror jeg. Også 
i vores kirker er der god mulighed 
både for at komme til at synge selv 
og for at komme til at lytte til sang. 

Varde Sangforenings Mandskor, 
Vokalibitum, Øse Sangkor og 
skolekorene fra Nordenskov og 
Næsbjerg skoler medvirker alle 
ved gudstjenester i december, og 
i advents- og juletiden synger vi 
både de gammelkendte og de nyere 
salmer. Så den gode opfordring 
skal lyde endnu engang: Kom og 
syng med!
Marianne Lesner
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Det nye menighedsråd i Øse
De næste 4 år består Øse menig-
hedsråd af:
Genvalg: Verner Nielsen, 
Nordenskov og Karin Benner 
Lundgaard, Bolhede
Nyvalg: Finn Bech-Petersen, 
Nordenskov, Niels Justesen, 
Heager, Jan Jensen, Haltrup og 
Asta Vig Sørensen, Heager
Som stedfortrædere er valgt: 
Søren Thomsen, Bolhede, 
Søren Arnbjerg, Øse, og Preben 
Christensen, Nordenskov.

Reparation af blytag
Korets blytag fra 1885 har det ikke 
for godt. Sømhuller langs plader-
nes overkant er kommet til syne, 
så selve taget har rykket sig 5 cm, 
hvilket bevirker, at der er risiko 
for, at taget falder ned i en storm. 
Arkitekt Hans Lund står for projek-
tet vedr. omlægning af blytaget. I 
uge 42 blev der opsat stillads, der-
efter blev blypladerne pillet af. Før 
i tiden omstøbte man pladerne på 
stedet. I dag tages de med hjem til 
omstøbning. Sydsiden bliver først 
omlagt, men vi håber, at pengene 
rækker til hele koret. Det er en dyr 
omgang - men kan det holde i 123 
år, ligesom det gamle, så hjælper 
det.
P. E. Runge

12 spændende år i 
Øse menighedsråd
Da jeg for 12 år siden blev valgt til 
Øse menighedsråd, havde jeg ikke 
kendskab til menighedsrådsarbejde. 
Ingen i den nære familie havde 
været med. De første 4 år var jeg 
kontaktperson. Det var spændende 
at lære de ansatte og deres arbejde 
bedre at kende. For mig tog det 4 
år at lære arbejdsgangen med f.eks. 
provsti, stift, ministerium, R.A.M., 
RAMS, kongelig bygningsinspek-
tør og Nationalmuseet at kende.
De sidste 8 år har jeg været for-
mand for Øse menighedsråd. Alle 
årene har været spændende perio-
der med gode kollegaer. Humoren 
har været med fremme, og tonen 
altid god. Tak for det. Også en 
stor tak til vort trofaste personale 
for veludført arbejde. Til graver 
Flemming Nielsen og sognepræst 
Marianne Lesner, der har været 
med alle 12 år, skal der lyde en 
særlig tak til både jer og jeres fami-
lier for behageligt samarbejde. Øse 
sogn er godt hjulpet af jer.
Med ønsket om, at det gode samar-
bejde vil fortsætte i det nye menig-
hedsråd, ønskes alle en glædelig jul 
samt et godt nytår.
Poul Erik Runge Sørensen

Nyt fra Øse menighedsråd
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Det nye menighedsråd i 
Næsbjerg
Tirsdag, den 26. august var der 
orienterings- og opstillingsmøde i 
Næsbjerg. Aftenen begyndte med 
en gudstjeneste i kirken. Herefter 
blev der i forsamlingshuset givet 
en orientering om menighedsrådets 
virke de sidste 4 år, samt løftet slø-
ret for kendte opgaver i den kom-
mende periode.
Hanne Skals og Mary Søndergård 
har besluttet at stoppe med udgan-
gen af denne periode, og der skal 
herfra lyde en stor tak for jeres 

engagement og medvirken i mange 
drøftelser og beslutninger. I har 
heldigvis lovet at stå på listen over 
frivillige hjælpere.
Da valgbestyrelsen ikke har mod-
taget flere lister end den opstillede, 
afholdes der vanen tro fredsvalg.
Det ”nye” menighedsråd består af: 
Margit Pedersen, Jonna Bjerg, 
Anna Kristensen, Thomas Thomsen 
og Hans Ole Fisker.
Som stedfortrædere er valgt: Bjarne 
Hestbech og Betsy Vind.
Hans Ole Fisker

Nyt fra Næsbjerg menighedsråd

Juleafslutninger 
– alle er velkomne!

Som det kan ses i sognekalender og 
gudstjenesteliste, byder december 
måned på en hel del juleafslutninger. 
Det skal hermed understreges, at alle 
er velkomne til juleafslutningerne 
– der er ikke forbeholdt særlige grup-
per. Så til forældre, bedsteforældre og 
alle andre interesserede: kom og vær 
med, hvis du har lyst! 
Marianne Lesner
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Traditionen tro opføres der krybbespil i Øse kirke 1. søndag i advent.
Det er eleverne fra Nordenskov skoles 3. klasse, som er aktører. 
Krybbespillet er bygget op omkring salmen ”Dejlig er den himmel blå”, 
og ellers er udgangspunktet jo fortællingen om Jesu fødsel.
Her følger nogle billeder fra sidste års krybbespil.
Anne Nykjær

Krybbespil
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Fra Himlen højt kom budskab her
med nyt til alle fjern og nær,
godt budskab os nu føres til,
derom vi evig sjunge vil.

I dag et lidet barn er fød
til bod for verdens synd og nød;
det er den Herre Jesus Krist,
som frelse bringer os for vist.

Så lad os mærke tegnet ret:
i stalden hist, i krybbe slet,
dér vil vi finde barnet lagt,
som har al verden i sin magt.

Så gå vi da så hjerteglad
med hyrderne til Davids stad
og se den julegave skøn,
Guds egen elskelige Søn.

O, vær velkommen, ædle gæst!
For syndres skyld du kommen est
i verdens jammer ned til mig.
Jeg aldrig kan fuldtakke dig.

På hø og strå du ligger der
i klude svøbt, o Herre kær;
dog stråler ingen trone så
som her din armods ringe strå.

Var verden nok så vid og lang,
dig var den dog en vugge trang
og dig ej værd, var den end fuld
af perler, ædelsten og guld.

Således det behaged dig
den sandhed at forkynde mig,
at verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld.

Min kære Herre Jesus Krist,
gør dig en vugge i mit bryst,
tag herberg i mit hjerte der,
at jeg dig aldrig glemmer mer!

Pris være Gud i sang og bøn,
som skænked os sin egen Søn!
Så vil vi glemme sorg og savn
og holde jul i Jesu navn!

Martin Luther 1535. (Hans Tausen 
1544).
Dansk 1569.
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge 1845.

En julesalme
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Også i den kom-
mende vinter 
tilbydes præ-
stegårdsaftener 
i konfirmand-
stuen i Øse 
præstegård. I 
denne sæson 
får vi besøg af 

tre præster fra det sydvestjyske 
område, nemlig Charlotte Locht fra 
Grimstrup den 22. januar, Morten 
Thaysen fra Varde den 12. marts og 
Michael Brautsch fra Darum den 
16. april. Sæt allerede nu X i kalen-
deren. Alle tre præstegårdsaftener 
begynder kl. 19.00. Foredragene er 
gratis, og der kan købes kaffe.

Den første aften er som sagt 
med Charlotte Locht. Emnet er: 
”Præsterollen - fra særegen biper-
son til hovedrolle i dokumentarpro-
gram.” 

Vi har bedt Charlotte Locht give 
os en forsmag, og hun fortæller: 
”Dette foredrag sætter fokus på 
præsten som rolle i nyere litteratur, 
tv-drama og film.
Det er som om, der er sket noget 
med præsterollen de seneste år. 
Brugen af præsterollen ser ganske 
enkelt ud til at have ændret sig i 
dansk litteratur, film- og tv-produk-
tioner. 
I løbet af foredraget gives eksem-
pler på "gamle" og "nye" måder at 
bruge præsterollen, og afslutnings-
vis forsøger jeg at give min for-
klaring på præsterollens skifte fra 
biperson til hovedrolle.”

I næste kirkeblad omtales de to 
sidste præstegårdsaftener i denne 
sæson.
Vel mødt til alle interesserede!
Mødeudvalget

Præstegårdsaftener

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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I seneste nummer af NØWS, der 
udkommer i Øse sogn, er der en 
omtale af den netop afsluttede 
sæson i babysalmesang. Da NØWS 
ikke udkommer i Næsbjerg, bringer 
vi også omtalen her i kirkebla-
det, da babysalmesangen jo er for 
begge sogne.
 
I dette efterår har Øse og Næsbjerg 
kirker endnu engang tilbudt baby-
salmesang med musikpædagog og 
præst. Sognenes babyer fra første 
halvdel af 2008 har fået tilbud om 
at deltage sammen med deres for-
ældre eller en anden voksen i fami-
lien, og 11 små piger og drenge har 
deltaget.

Musikpædagogen er Birgitte Moos 
fra Varde kommunale musikskole, 
og præsten - ja, det er jo under-
tegnede. Desuden har Else Møller 
fra Øse sogn deltaget som frivillig 
hjælper til kaffebrygning m.m.
Det er en stor fornøjelse at være 
med til for os, der arrangerer, og 
vi håber naturligvis også, at både 
børnene og de voksne deltagere får 
et godt udbytte.
Til foråret udsendes invitation til 
de børn, der er født - eller bliver 
født - i anden halvdel af 2008. Der 
er sæsonstart torsdag den 12. marts 
kl. 10.15.
Marianne Lesner

Babysalmesang



8

På medbragte tæpper sidder vi 
- både børn og voksne - i en rund-
kreds. Der bliver småsnakket om 
stort og småt, bleer, amning, grød, 
tøj, hvem bor hvor, og hvem sælger 
hvad og til hvem...snakken går - 
stemningen er hyggelig og varm.
”Så er vi vist ved at være samlet”, 
Birgitte sætter sig ind i midten 
foran det første barn. Hun spiller 
for på xylofonen, og vi synger alle 
med:
”Othilia sidder der, Othilia hun 
sidder der, Othilia hun sidder der 
og er kær, Othilia hun sidder der…
Goddag.”
Hun byder hvert enkelt barn vel-
kommen på denne måde. Nogle 
børn er meget optaget af xylofo-
nen, de griber ud og smiler, andre 
er mere forsigtige og har brug for 
tid til lige at se den og alle de til-
stedeværende an - her er der plads 
til alle.

Marianne sætter englen på plads 
på sin hånd, børnene ligger ned 
– hvad mon der nu skal ske…
”Lysets engel går med glans, gen-
nem himmelporte…” Den smilende 
engel med de store øjne svæver 
hen til hvert barn, mens vi voksne 
synger det bedste, vi kan - hver 
fugl synger med sit næb - men 
synge med, det gør vi alle. Børnene 
følger englen på dens færd rundt i 
lokalet… Og nogle børn synger da 
også lidt med….
Så er det op at stå, der skal hilses 
på hinanden. Der bliver vugget, 
trampet, hoppet, fløjet, og der 
skal løftes børn ud i strakt arm…. 
Nuvel, samtidig med at vi synger 
forskellige både kendte og nye 
salmer… jo man kan skam godt få 
varmen til babysalmesang ;o)
Så må vi slænge os på tæpperne 
igen….for…..
”Hele min familie skulle hen til 

En insider beretning
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kirke, kunne ikke finde vejen…de 
kigger her, de kigger der og wuu-
uuh -  og så fandt de kirken.” 
Othilia får en bumpetur på mine 
ben og kigger først på Signe og 
derefter på Johannes…og så en 
ordentlig flyvetur i luften, et lille 
smil er at skimte på de fleste børns 
ansigter…
”Fem små engle de sad på en sky, 
men den ene faldt ned, wauuuuw, 
og så var kun fire engle igen…” 
De små øjne følger fingerdukkerne, 
hov, hvor blev englene nu af? - og 
de små fingre rækker ud efter dem, 
da Birgitte igen lader dem dukke 
frem fra ryggen. 
Børnene bliver holdt til ilden i de 
godt tre kvarter, babysalmesang 
varer… Inden vi slutter af, kan der 
ønskes salmer, og trosbekendelsen 
og fadervor bliver bedt i fællesskab.
Som noget af det sidste finder 
Birgitte sæbebobler frem.
Nu må vore stemmer slappe af, 
for ud af højtalerne lyder ”Op, al 
den ting, som Gud har gjort…” 
Børnene bliver skubbet helt ind 
til midten, Birgitte begynder nu 
at blæse bobler ud over børnene. 

Othilia kigger forundringsfuldt og 
rækker ud efter boblerne, det giver 
et lille sæt i hende, da de springer 
for næsen af hende. Straks kommer 
de næste mange bobler flydende 
gennem lufter til de smukke toner. 
Og så er der kaffe….Marianne og 
Else kommer rundt med en kop 
kaffe til os, der vil ha´ og ”Skal 
du have mælk i? Bliv endelig sid-
dende, og nyd det!” får vi mødre 
besked på….skønt…hvorfor er det 
ikke sådan derhjemme? 
Der bliver igen hyggesludret, 
ammet, skiftet bleer, og stille og 
roligt brydes der op. Børnene 
begynder at pylre, lidt trætte efter 
al den aktivitet. Så vi, der denne 
dag er en smule aktive, får pakket 
barnevognen og begiver os på vej i 
den kolde oktoberluft tilbage mod 
Nordenskov.
En dejlig torsdag formiddag, hvor 
sang og bevægelse på en skøn 
måde bidrager til hyggeligt og 
anderledes samvær mellem min 
datter og mig. Samtidig er det også 
en god mulighed til at lære andre 
nybagte mødre og deres børn at 
kende. 
Jeg vil helt klart opfordre andre, 
som får muligheden, til at benytte 
sig af dette tilbud. Børnene nyder 
sangen og samværet, ja og det 
samme gør forældrene.
Og jeg ville da ønske, at vi kunne 
fortsætte mange flere gange 
endnu…
Mor til Othilia
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Den 1. marts 2009 sender Næsbjerg 
sogn, og muligvis også Øse sogn, 
igen frivillige indsamlere på gaden 
for at hjælpe verdens fattigste i 
kampen mod sult.

1. marts sender vi igen frivillige 
indsamlere på gaden ved den årlige 
sogneindsamling. Det sker i en tid, 
hvor verdens fattigste presses hårdt 
af stigende fødevarepriser.
Bekæmpelse af sult har været 
en kernesag for Folkekirkens 
Nødhjælp i næsten 100 år. Derfor 
har Sogneindsamling 2009 fokus 
på sult. 
Daglig, udmarvende sult er en livs-
betingelse for 850 millioner men-
nesker kloden over. Sulten påvirker 
mennesker fysisk, mentalt og ånde-
ligt. Sulten gør det umuligt at leve 
et aktivt liv. Et underernæret barn 
kan hverken lege eller lære. Er bar-
net underernæret gennem længere 
tid, tager både hjernen og immun-
forsvaret skade.
”Vi ønsker en verden uden sult. 
Derfor sender vi indsamlere på 
gaden den 1. marts,” siger indsam-
lingsleder Hanne Skals i Næsbjerg 
sogn.
”Sidste år nåede vi ud til rigtig 
mange af gadedørene i sognet for 
at samle ind. I år håber vi at give 

endnu flere mennesker mulighed 
for at gøre verden til et lidt bedre 
sted.
Vær med i kampen for en verden 
uden sult! Meld dig allerede nu 
som indsamler i Næsbjerg den 1. 
marts hos Hanne Skals på tlf. 
�5 26 �1 6�.
Det nye menighedsråd i Øse vil 
beslutte, om der skal være sogne-
indsamling i Øse sogn til fordel for 
Folkekirkens Nødhjælp.

Vær med i kampen for en verden uden sult
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Søndag, den 30. november
Familiegudstjeneste i Øse kirke med 
krybbespil fra Nordenskov skole i Øse 
kirke kl. 9.00.

Torsdag, den 4. december
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 16.00-
20.00.

Søndag, den 7. december
Varde Sangforenings Mandskor med-
virker i Næsbjerg kirke kl. 16.00. 
Musikgudstjenesten indgår som del af 
arrangementet ”Jul i Næsbjerg”.

Tirsdag, den 9. december
Juleafslutning for dagplejere og børne-
have i Næsbjerg kirke kl. 9.30.

Onsdag den 10. december 
Juleafslutning for dagplejere og børne-
have i Øse kirke kl. 10.00. 

Torsdag, den 11. december
Familiegudstjeneste i Øse kirke kl. 
19.00. FDF og Nordenskov skolekor 
medvirker

Søndag, den14. december
Koret Vokalibitum medvirker i Næsbjerg 
kirke kl. 14.00. ”De 9 læsninger”.
Øse Sangkor medvirker i Øse kirke kl. 
19.30. ”De 9 læsninger”.

Torsdag, den 18. december
Juleafslutning for Næsbjerg skole, 3.-�. 
klasse i Næsbjerg kirke kl. �.50.

Fredag, den 19. december
Juleafslutning for Næsbjerg skole, 0.-2. 
klasse i Næsbjerg kirke kl. �.50.
Juleafslutning for Nordenskov skole i 
Øse kirke kl. 9.00.

Søndag, den 16. december
Næsbjerg skolekor medvirker ved 
familiegudstjeneste i Næsbjerg kirke 
kl. 11.00. Øse Sangkor medvirker i 

Øse kirke kl. 19.30. ”De ni læsninger”. 
Derefter sammenkomst i konfirmand-
stuen.

Søndag den 21. december
Næsbjerg skolekor medvirker ved guds-
tjenesten i Næsbjerg kirke kl. 11.00.

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

Onsdag, den 31. december
Nytårsgudstjenester i Øse kirke kl. 14.00 
og i Øse Næsbjerg kl. 15.30. Der serve-
res i våbenhuset kransekage og et glas 
at skåle i efter gudstjenesten. NB! Efter 
biskoppens tilladelse erstatter disse guds-
tjenester de sædvanlige gudstjenester 
nytårsdag.

Torsdag, den 8. januar
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 16.00-
20.00. 

Torsdag, den 22. januar
Præstegårdsaften i konfirmandstuen kl. 
19.00 med sognepræst Charlotte Locht, 
Grimstrup: ”Præsterollen - fra særegen 
biperson til hovedrolle i dokumentarpro-
gram.” 

Tirsdag, den 27. januar
Konfirmandfamilierne fra Øse sogn ind-
bydes til orienteringsaften i konfirmand-
stuen kl. 19.00.

Onsdag, den 28. januar
Konfirmandfamilierne fra Næsbjerg sogn 
til orienteringsaften i konfirmandstuen 
kl. 19.00.

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

Sognekalenderen



De to ting har hørt sammen hver 
gang der har været afholdt guds-
tjeneste  i Tambours Have.  Selv 
om der er mange, der ikke synes, 
at sommervejret har været alt for 
fremragende i år, så valgte det i 
hvert fald at vise sig fra sin aller-
bedste side den 31. august.
En gudstjeneste i det fri giver noget 
andet end gudstjenesten i kirken. 
Derfor synes jeg også, at det var 
en fremragende idé at lægge noget 
andet musik ind i form af Fanø 
Pipes And Drums, der med deres 
sækkepiber og trommer fremførte 
noget musik, der passede rigtig 
godt ind i gudstjenesten.
Det var også dejligt at opleve, at 
der igen var barnedåb i det fri. Lad 
os håbe, at det også sker ved kom-
mende friluftsgudstjenester.
Der var mødt rigtig mange frem i 
Tambours Have, jeg vil gætte på 
ca. 400. Jeg tror, at for mange er 
det nu blevet en tradition – så vi 
ses til næste år.
Finn Bech-Petersen

Et lille P. S. fra redaktionen: De 
500 trykte sangblade slog slet ikke 
til, så vi tror snarere, at tallet lå 
mellem 500 og 600 deltagere. Det 
bliver det jo ikke ringere af!

Friluftsgudstjeneste og smukt vejr
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Seniordag 2008

August - september - oktober

Øse sogn
 
Dåb

Johannes Godt Tarp, den 10. august
 (Laila Godt Tarp og Bjarne Tarp, Øse)
Thor Juel Andersen, den 10. august
 (Tina Juel Andersen og Thomas Steen Andersen, Øse)
Benjamin Birk Jensen, den 1�. august
 (Lene Jensen og Dennis Birk Jensen, Nordenskov) ➜
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Signe Mai Tosti, den 24. august
 (Mette Tosti og Hans Tosti Pedersen, Nordenskov)
Viktor Mejlsbæk Thomsen, den 21. september
 (Lene Mejlsbæk Flugt og Jesper Thomsen, Nordenskov)
Thomas Schebye Jensen, den 21. september
 (Lis Jensen og Palle Schebye, Nordenskov)
Andreas Uhd Bakkensen, den 28. september
 (Mette Bakkensen Kristensen og Torben Uhd Nielsen, Vesterbæk)
Morgan Dyg Jacobsen, den 5. oktober
 (Betina Jacobsen, Vejle)
Nicole Breunese, den 19. oktober
 (Neeltje Petronella Breunese og Hendrik Cornelis Breunese, 
 Nordenskov)

Vielser
Maria Benedicte Arnbjerg og Kim Pahus Nissen, Brabrand, den 1. august
Rikke Lillebæk Dam og Lars Runge, Esbjerg, den 16. august
Dorthe Ferslev Hansen og Martin Uhd Vendelboe, Vesterbæk, den 4. oktober
Henriette Kjær Lauridsen og Michael Outzen Træholt, Årre, den 4. oktober

Dødsfald og bisættelse
Else Margrethe Hansen, den 21. september, bisat den 25. september

Næsbjerg sogn

Dåb
Lucas Sietse Wijbenga, den 10. august
 (Janke Wijbenga-Henstra og Gert Wieger Wijbenga, Næsbjerg)
Mia Haylee Toftdahl Sørensen, den 1�. august
 (Marianne Hazel Toftdahl Sørensen og Bjarne Sørensen, Næsbjerg)
Johannes Harboe Møller, den 31. august i Tambours Have
 (Stine Harboe Jensen og Heine Møller, Skonager)
Amia Ejstrup Mikkelsen, den 31. august i Tambours Have
 (Gitte Petersen og Martin Ejstrup Mikkelsen, Næsbjerg)

Vielser
Karin Stenholdt Madsen og André Breivik, Stavanger, Norge, den 23. august
Heidi Grønkjær Jensen og Esben Grand, Næsbjerg, den 30. august
Tina Mølgaard Andersen og Martin Dalhoff Knuden, Næsbjerg, den 30. august

Velsignelse
Juri Suzuki og Andreas Fisker, Japan, den 20. september

Dødsfald og bisættelse
Bernhard Marinus Jensen, Næsbjerg, den 29. august, bisat den 5. september.
Finn Ove Pedersen, Billund, den 31. august, bisat den 8. september
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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 oplys-
ninger hos sognepræsten og i øvrigt se 
opslag i våbenhusene.

Kirkebil
Der kører gratis kirkebil til alle guds-
tjenester. Bestilles hos:
Varde Taxa, tlf. �5 22 00 55,
senest kl. 16.00 dagen før.

FDF
Kredsleder: 
Viggo Iversen, tlf. �526�6��

Indre Mission 
Formand: 
Søren Arnbjerg, tlf. �5 29 81 52

KLF Kirke & Medier

Villy Lauridsen, tlf. �5 26 �0 30 

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

Deadline til næste nummer: 1. februar 2009 

Tryk: PE Offset, Varde

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Marianne Lesner
Sønderskovvej 142, Øse,
6800 Varde
tlf. �5 29 80 30, fax: �5 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. �5298030

Øse sogn
www.oesekirke.dk
Graver
Flemming Nielsen
tlf. �5 29 84 63,
på kirkegården: �5 29 82 50
Organist
Anne-Margrethe Bundgaard,
tlf. �5 26 �1 61
Kirkesanger
Else Marie Vagtborg,
tlf. �5 21 08 48
Kirkesanger
Lund Frederiksen,
tlf. �5 29 85 82
Menighedsrådsformand og kirke-
værge: se opslag i våbenhuset efter 
konstituering 26. november.
Næsbjerg sogn
www.naesbjergkirke.dk
Graver 
Niels Ove Andersen
tlf. �5 26 �3 �6
på kirkegården: 23 �1 �4 50
Organist fælles med Øse
Kirkesangere fælles med Øse
Menighedsrådsformand og kirke-
værge: se opslag i våbenhuset efter 
konstituering 2�. november.



Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj ved Marianne Lesner den 24. december kl. 10.15, 
den 21. januar og den 11. februar kl. 14.30.  Pianist og kirkesanger medvirker. 
Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. Alle er meget velkomne.

Signaturer: a = altergang. F = familiegudstjeneste. K = kor medvirker.  
CL = Charlotte Locht. 

Gudstjenesteliste 
for Øse og Næsbjerg kirker

Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger 
30.11. 9.00 a F 14.00 a F 1. s. i advent
0�.12. 14.00 a  16.00 K 2. s. i advent
09.12. Ingen 9.30  Juleafslutning for          
   børnehave og dagplejere
10.12. 10.00 Ingen  Juleafslutning for 
   børnehave og dagplejere
11.12. 19.00 a F K Ingen Juleafslutning for FDF 
   og skolekor
14.12. 19.30 K   14.00 K 3. s. i advent 
18.12. Ingen  �.50 Juleafslutning
19.12. 9.00 �.50 Juleafslutninger
21.12. 9.30 a 11.00 a K 4. s. i advent 
24.12. 15.30 14.00 Juleaften
25.12. 11.00 a 9.30 a  Juledag
26.12. 9.30 CL Ingen 2. juledag
28.12. Ingen 11.00 a Julesøndag
31.12. 14.00 a 15.30 a Nytårsaften
04.01. 11.00 a  Ingen Helligtrekongers søndag
11.01. Ingen 11.00 a 1. s. e. H3K
18.01. 11.00 a  Ingen 2. s. e. H3K
25.01. 9.30 a 11.00 a 3. s. e. H3K
01.02. 11.00 a 9.30 a Sidste s. e. H3K
08.02. 9.30 a 11.00 a  Septuagesima søndag
15.02. 11.00 a 9.30 a  Seksagesima søndag
22.02. Ingen 9.30 CL Fastelavn
01.03. 9.00 CL Ingen Første s. i fasten 


