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Kontinuerlig nadver
Hvad er dog det? Det er en slags ”gående” nadver til forskel fra den ”knæ-
lende” nadver, som vi kender så godt.
Første gang, vi prøvede den kontinuerlige nadver, var ved friluftsgudstje-
nesten i Tambours Have i 2006. I menighedsrådene har vi for et halvt års 
tid siden besluttet, at vi fremover vil bruge den form for altergang, når der 
er rigtig mange i kirke, f. eks. ved familiegudstjenester, høst, alle helgen 
mv.. Præst og medhjælper står parat med vin og oblater, og de, der ønsker 
at deltage i nadveren, går frem og modtager oblaten af medhjælperen, nad-
vergæsterne dypper derefter selv oblaten i alterkalken og går derefter ned 
på plads i kirken.
Sådan har vi nu gjort i et halvt års tid, når der har været mange i kirke, og 
erfaringen har vist, at endnu flere dermed går til nadver. Dog ikke 4. søndag 
i advent i Næsbjerg kirke, hvor vi havde planlagt kontinuerlig altergang. 
Da var der nemlig så mange i kirke, at end ikke denne form for nadver 
kunne gennemføres. Det har vi dog ikke prøvet før på en søndag kun 3 
dage før jul! 

Venlig hilsen
menighedsrådene 

og Marianne Lesner
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»Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!«
Det var dit sidste råb, min bror,
den dag, da smerten blev for stor,
da du blev tvunget helt i knæ
og naglet fast til korsets træ:
»Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig!«

»Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!«
Det var dit skrig i dødens vold,
da solen sortned klokken tolv,
og man ku' høre mørket le,
indtil du råbte klokken tre:
»Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig!«

»Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!«
Det råber jeg, når alt blir sort,
når én, jeg elsker, rives bort,
når ensomhed og angst og vold
gør verden her langfredagskold:
»Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig!«

»Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!«
Det høje skrig, det dybe råb,
er hjertets trøst og verdens håb.
Det slår med nagler fast, at du
er ét med dem, der råber nu:
»Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig!«

»Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!«
Det er dit råb fra jordens små,
fra dem, som magten tramper på,
fra dem, der kender korsets gru,
fra alle dem, der råber nu:
»Min Gud, min Gud, hvorfor har du
forladt mig!«

»Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!«
Det råb er Himlens ramaskrig
mod fjendemagt og vennesvig.
Det tvinger alle os i knæ
for dig, som nu er livets træ:
»Min skyld, min Gud, min skyld, min 
Gud,
forlad mig!«

»Min Gud, min Gud,
hvorfor har du forladt mig!«
Det skrig, det siger mig, min bror,
når smertens byrde blir for stor,
når jeg er allermest forladt,
ja, selv i dødens sorte nat,
selv da har ikke du, min Gud,
forladt mig.
Hans Anker Jørgensen 1991-1993.

En påskesalme til langfredag
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Den 1. marts 2009 fra kl. 10.00 
sender Øse og Næsbjerg sogne igen 
frivillige indsamlere på gaden for 
at hjælpe verdens fattigste i kam-
pen mod sult.
I sidste kirkeblad skrev vi, at vi 
ikke vidste, om der ville blive 
indsamling i Øse sogn, men det er 
nu faldet på plads, da vi igen i år 
har fået Viggo Iversen til at fore-
stå hvervet som indsamlingsleder, 
bistået af Gerda Frederiksen. 
Sogneindsamling 2009 finder sted i 
en tid, hvor verdens fattigste pres-
ses ekstra hårdt under den globale 
finanskrise. Sogneindsamling 2009 
sætter fokus på sult. 
Bekæmpelse af sult har været en 
kernesag for Folkekirkens Nød-
hjælp i næsten 100 år. Daglig, 
udmarvende sult er en livsbetin-
gelse for 850 millioner mennesker 
kloden over. Sulten påvirker men-
nesker fysisk, mentalt og åndeligt. 
Sulten gør det umuligt at leve et 
aktivt liv. Et underernæret barn kan 
hverken lege eller lære. Er barnet 
underernæret gennem længere tid, 
tager både hjernen og immunfor-
svaret skade.

Vær med i kampen for en verden 
uden sult! Giv et bidrag! Man kan, 
når kirkebladet udkommer, også 
stadig nå at melde sig som indsam-
ler i Øse og Næsbjerg sogne den 
1. marts. Ønsker man at hjælpe til i 
Næsbjerg, kan man henvende sig til 
Hanne Skals, tlf. 75 26 71 67, og vil 
man rasle med bøssen i Øse sogn, 
kan man henvende sig til Viggo 
Iversen, tlf. 75 26 76 77, eller til 
Gerda Frederiksen, tlf. 75 20 85 82.
Søndag den 1. marts er der fælles 
gudstjeneste for Øse og Næsbjerg 
sogne forud for sogneindsamlin-
gen til Folkekirkens Nødhjælp, og 
det er i Øse kirke kl. 9.00, hvor 
Charlotte Locht står for gudstje-
nesten. Bidrag, der lægges i kir-
kebøssen denne dag, vil indgå til 
indsamlingen.
Vi vil da også fortælle, at de første 
penge blev samlet ind allerede ved 
januarmøderne for konfirmand-
familier, hvor der var gratis øl og 
sodavand, men hvor familierne til 
gengæld gav et bidrag til indsam-
lingen.
Indsamlingslederne og 
Marianne Lesner

Vær med i kampen for en verden uden sult
Vær med i Folkekirkens Nød-hjælps årlige sogneindsamling!
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Finn Bech-Petersen (formand)
Jeg er én af de 
nyvalgte i Øse menig-
hedsråd, men ny i 
sognet er jeg ikke. 
Selv om jeg godt ved, 
at nogle stadig mener, 

at jeg er tilflytter, så synes jeg selv, 
efter at have boet her i over 34 år, at 
jeg efterhånden hører til her.
Jeg er gift med Lissy, som er lærer/
skolebibliotekar på Nordenskov 
Skole. Da vi i sin tid skulle flytte 
hertil, tænkte vi, at det nok ville 
være passende, hvis vi var gift, så 
vi startede med at blive viet i Øse 

kirke, og derefter flyttede vi ind i et 
hus i byen. Siden har vi fået 5 børn, 
de 4 er flyttet hjemmefra og bor i 
Århus, men vi har da heldigvis én 
hjemme endnu.
I årenes løb har jeg også været 
involveret i andre foreninger i sognet 
– kasserer i NUIF, kasserer i FDF 
og i nogle år har jeg også været 
formand for skolebestyrelsen på 
Næsbjerg Skole. Jeg er med i redak-
tionen af NØWS, og udover det er 
jeg ofte meget ivrig fotograf for 
NUIF – NØWS – Owen Luft.
Jeg ser med stor spænding frem til 
arbejdet i menighedsrådet.

Nyt fra menighedsrådene

Nyt fra Øse menighedsråd

Den 30. november tiltrådte det nyvalgte menighedsråd, og man kan vist godt 
sige, at det er meget nyvalgt. Af de seks folkevalgte medlemmer er vi 4, der 
er helt nye.
Jeg må ærligt tilstå, at jeg ikke har meget nyt at berette. De forløbne 2 måne-
der er gået i stor udstrækning med, at prøve at sætte sig ind i, hvad det er, vi 
har givet os i kast med.
Men jeg håber og tror, at vi kan se frem til 4 års interessant og meningsfyldt 
arbejde.
Finn Bech-Petersen
Formand

Præsentation
Redaktionen har bedt menighedsrådsmedlemmerne præsentere sig selv. 
Nogle er nyvalgte, andre er genvalgte.

Øse menighedsråd
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Niels Clement Justesen
Susanne og jeg flytte-
de med vores 5 børn til 
Heager i 2006. Vi har 
et dejligt hus omgivet 
af en flot natur og 
nogle helt fantastiske 

naboer. Jeg arbejder til daglig som 
chefkonsulent for Syddansk Kvæg, 
hvor vi yder rådgivning til kvægbru-
gerne i det Syddanske.
Som tilflytter oplever jeg, at der er 
rigtig godt gang i foreningslivet i 
Øse sogn. Vi må alle i sognet bidrage 
med lidt frivilligt arbejde for at holde 
fast i det velfungerende samfund, vi 
har i Øse. Derfor valgte jeg at stille 
op til menighedsrådet. 
Vi har en flot kirke, en dygtig præst 
og rigtig mange gode kirkelige arran-
gementer. Det finder man ikke mange 
steder i Danmark. Det skal vi støtte 
op omkring, og jeg vil gøre mit til, at 
Øse sogn også på det kirkelige områ-
de forsat er et godt sted at bo.

Asta Vig Sørensen
Ansat i J.A.K. 
andelskasse Varde, 
22 t./ugen. Hjælper 
desuden Poul Erik 
hjemme på gården i 
Heager. Har 3 voksne 

børn. Er ny i menighedsrådet, så jeg 
glæder mig til de nye udfordringer, 
der ganske givet kommer i Øse 
menighedsråd. Jeg vil gerne være 
med til at udbygge det samarbejde, 
der allerede er sognene, skolerne og 
foreningerne imellem, og sidst, men 
ikke mindst, passe på vor kirke og 
dens liv, da de for mig er en vigtig 
del af vor kulturarv.

Karin B. Lundgaard
Jeg bor i Bolhede på 
et nedlagt landbrug 
sammen med mand 
og 4 børn i alderen 9 
til 16 år Jeg arbejder 
på en efterskole i 

Esbjerg i køkkenet. Det er 2. periode 
i menighedsrådet, jeg er i gang med. 
Jeg sidder i gudstjeneste-, gave-, kir-
kegårds- og mødeudvalg.

Verner Nielsen
Jeg har nu været 
medlem af Øse 
menighedsråd i to 
perioder. Jeg har her 
arbejdet i præste-
gårdsudvalg og været 

kontaktperson. De 2 poster har jeg 
også i det nye råd, plus at jeg også 
skal være med i kirkegårdsudvalg.
Jeg er gift med Inger og bor på 
Kærgårdsvej 20 i Nordenskov.

Jan Jensen 
Jeg er 58 år, jeg er 
født i Herlev og sene-
re flyttet til Viby Sj. 
Via mit arbejde som 
landmand, med grønt 
bevis, har jeg flyttet 

en del rundt, først til Sønderjylland, 
og i 1978 havnede jeg i Haltrup.
Mødte her min kone, Else, vi har 3 
børn. 
De sidste 16 år har jeg kørt bus, 13 
år mellem Varde, Grindsted og Vejle.
I de 3 sidste år har jeg kørt Xbus 
mellem Esbjerg og Århus.
Jeg glæder mig meget til at samar-
bejde i det nye menighedsråd.
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Hans-Ole Fisker (formand)
Jeg har siddet i 
Næsbjerg menigheds-
råd i 3 perioder, men 
finder det stadig meget 
interessant. I 1979 
flyttede min kone og 

jeg til Næsbjerg. Med en mangeårig 
fortid i FDF har kirkens indhold og 
tilbud til børn og unge altid betydet 
meget for mig. Jeg vil derfor støtte, 
at der afsættes økonomiske res-
sourcer og vilje til babysalmesang, 
minikonfirmandundervisning og 
oprettelse af kirkekor for børne/unge 
- gerne sammen med Øse. Det er 
vigtigt, at kirken er dynamisk og for 
alle. Derfor skal der ud over højmes-
sen søndag formiddag også være 
tilbud om andre gudstjenesteformer, 
kirkekoncerter, salmesangsarrange-
menter, stilleaftener mm.
Jeg sidder i øjeblikket som formand 
for menighedsrådet og for præste-
gårdsudvalget samt er med i valgbe-
styrelsen.  

Margit Merete Pedersen 
Jeg er 60 år gam-
mel. Jeg arbejder som 
socialpædagog med 
unge mennesker på 
Fællesbo i Grindsted.
Har været i menig-

hedsrådet i 8 år. Kan godt lide at 
have medindflydelse i det sogn, jeg 
bor i.
Har også valgt at være med endnu 
en periode for at fortsætte arbejdet 
med at være kontaktperson, det har 
min store interesse.

Desuden tror jeg, at de næste 4 år 
vil sætte fokus på mere samarbejde 
sognene imellem, spændende at være 
med til.

Anna K. B. Kristensen. 
Dette er min 2. 
periode i Næsbjerg 
menighedsråd.  Mine 
opgaver i menig-
hedsrådet er kasse-
rerjobbet og at være 

med i kirke- og kirkegårdsudvalg, 
gudstjenesteudvalg, mødeudvalg og 
minikonfirmandudvalg.    
Jeg er gift, og vi har 4 voksne børn, 
vi har nu boet i Knoldeflod i 30 år, 
hvor vi driver et smedefirma.
Interessen for det kirkelige arbejde 
har altid været naturlig for mig, og 
jeg vil gerne gennem menigheds-
rådsarbejdet være med til at skabe 
gode rammer for menighedens liv og 
vækst i Næsbjerg.

Thomas Nørgaard Thomsen.
I 1966 kom Gerda og 
jeg til Næsbjerg, hvor 
vi havde købt gård 
på Knoldeflodvej. Vi 
havde landbrug til 
2003, hvor vi solgte 

det, og vi flyttede til Skoleparken. I 
2004 kom jeg i menighedsrådet. Det 
har været en ny og meget spændende 
tid, og jeg håber, det bliver lige så 
godt i denne periode.

Næsbjerg menighedsråd
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Jonna Bjerg
Skoleparken 35, 
Næsbjerg.
Mit hverv i menig-
hedsrådet er ud over at 
være menigt medlem 
også kirkeværgefunk-

tionen, medlem af præstegårdsudval-
get og sekretær ved menighedsråds-
møderne.
Jeg har været med i menighedsråds-
arbejdet i 2 perioder, altså jeg er 
påbegyndt min 3. periode.
At være og blive medlem af et 
menighedsråd: At lade sig opstille 
til menighedsrådet var ingen svær 
beslutning for mig. Jeg kommer fra 
et hjem, hvor det var naturligt at del-
tage i frivilligt arbejde, men ingen i 
min familie havde på det tidspunkt 
ydet et frivilligt arbejdet indenfor 
kirken.
Menighedsrådsarbejdet er for mig 
ligesom ethvert andet arbejdet, det 
skal helst give mening. At der yder-
ligere kan opnås personlig udvikling 
og et godt socialt sammenhold, gør 
ikke arbejdet mindre spændende.
At vi i Næsbjerg sogn har en kirke 
og et menighedsråd er ikke en 
selvfølge. At kirken har stået der i 
mange år er vi alle vidende om, og 
den vil nok stå der i mange år frem-
over. Det er ikke en selvfølge, at 
funktionen og brugen af vores kirke 
på sigt er selvfølgelig! 
Noget af det i menighedsrådsarbej-
det, som jeg synes, er mest interes-

sant, handler om, at kirken i bred 
forstand ”kommer ud til folk”. Det 
betyder bl.a., at kirken ud over sit 
traditionelle virke også ”retter skyt-
set mod bredere mål”. Derfor ser jeg 
et stort potentiale i anderledes for-
mer for gudstjenester end de gængse. 
Jeg ser det som et godt og positivt 
initiativ, hvis kirken kan ”åbne 
døren” for flere end de traditionelle 
kirkegængere, ligesom jeg håber, at 
vi ser os i stand til at ”åbne døren”, 
så ingen føler sig fremmed på grund 
af manglende viden, manglende 
kendskab til kirkens praksis eller en 
anden grund. Kirken er for alle, man 
er velkommen hver gang!
Samarbejdet mellem kirken, skolen 
og sognet, tror jeg på, er betydnings-
fuldt.
Mit håb er, at vi fortsat i åbenhed 
kan udvikle samarbejdet omkring 
nævnte, det har vi alle fortjent!

Medlem af begge råd
Marianne Lesner

Jeg har i sagens natur 
været medlem af begge 
råd siden 1990 (hvilket 
må give sammenlagt 
godt 36 år!). Præsten 
er nemlig født medlem 

i alle menighedsråd i det pastorat, 
hvor hun/han er ansat. Også jeg ser 
frem til samarbejdet om de vigtige 
arbejdsopgaver, der ligger til menig-
hedsrådene.
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Jeg sidder i øjeblikket som formand for menighedsrådet og for præstegårdsudvalget samt 
er med i valgbestyrelsen.   

Margit Merete Pedersen  
Jeg er 60 år gammel. Jeg arbejder som socialpædagog med unge mennesker på 
Fællesbo i Grindsted. 
Har været i menighedsrådet i 8 år. Kan godt lide at have medindflydelse i det sogn, jeg bor 
i.
Har også valgt at være med endnu en periode for at fortsætte arbejdet med at være 
kontaktperson, det har min store interesse. 
Desuden tror jeg, at de næste 4 år vil sætte fokus på mere samarbejde sognene imellem, 
spændende at være med til. 

Anna K. B. Kristensen.  
Dette er min 2. periode i Næsbjerg menighedsråd.  Mine opgaver i menighedsrådet er 
kassererjobbet og at være med i kirke- og kirkegårdsudvalg, gudstjenesteudvalg, 
mødeudvalg og minikonfirmandudvalg.     
Jeg er gift, og vi har 4 voksne børn, vi har nu boet i Knoldeflod i 30 år, hvor vi driver et 
smedefirma. 
Interessen for det kirkelige arbejde har altid været naturligt for mig, og jeg vil gerne 
gennem menighedsrådsarbejdet være med til at skabe gode rammer for menighedens liv 
og vækst i Næsbjerg. 

Thomas Nørgård Thomsen. 
I 1966 kom Gerda og jeg til Næsbjerg, hvor vi havde købt gård på Knoldeflodvej. Vi havde 
landbrug til 2003, hvor vi solgte det, og vi flyttede til Skoleparken. I 2004 kom jeg i 
menighedsrådet. Det har været en ny og meget spændende tid, og jeg håber, det bliver 
lige så godt i denne periode. 

Jonna Bjerg 
Skoleparken 35, Næsbjerg. 
Mit hverv i menighedsrådet er ud over at være  
menigt medlem også kirkeværgefunktionen,  
medlem af præstegårdsudvalget og  
sekretær ved menighedsrådsmøderne. 

Jeg har været med i menighedsrådsarbejdet i 2 perioder, altså jeg er påbegyndt min 3. 
periode. 
At være og blive medlem af et menighedsråd: At lade sig opstille til menighedsrådet var 
ingen svær beslutning for mig. Jeg kommer fra et hjem, hvor det var naturligt at deltage i 
frivilligt arbejde, men ingen i min familie havde på det tidspunkt ydet et frivilligt arbejdet 
indenfor kirken. 
Menighedsrådsarbejdet er for mig ligesom ethvert andet arbejdet, det skal helst give 
mening. At der yderligere kan opnås personlig udvikling og et godt socialt sammenhold, 
gør ikke arbejdet mindre spændende. 



Vi har endnu to 
aftener til gode.
Den første er fast-
lagt til torsdag, 
den 12. marts, 
hvor vi får besøg 
af sognepræst 

Morten Thaysen, Varde, som har 
givet sit foredrag denne overskrift 
"Sindet fremmer".
Vi har bedt Morten Thaysen om 
at præsentere sit foredrag, og han 
skriver:
”Jeg vil gennemgå den islandske 

forfatter Einar Már Gudmundssons 
nye roman, ”Sindets tremmer". 
Romanen handler til dels om for-
fatteren selv. Han er "bare" alkoho-
liker. Einar Thor Jonsson krydser 
på et tidspunkt forfatterens veje. 
Einar Thor er alkoholiker og nar-
koman. Han sidder i fængsel og 
overdrager sin korrespondance med 
kæresten Eva til forfatteren. Det 
fører til, at forfatteren dels giver 
sig til at genfortælle kærlighedshi-
storien mellem de to narkomaner, 
Eva og Einar Thor, dels kaster en 

Præstegårdsaftener

8

Her er Charlotte og et par af 
deltagerne fanget i kaffepausen.

Den første af tre præstegårdsaftener er i skrivende stund afviklet. 
Sognepræst Charlotte Locht, Grimstrup, gav den 22. januar et levende 
og underholdende foredrag om præsterollens udvikling på tv og film. 
Desværre spejlede antallet af fremmødte, at vi var midt i håndboldtid og 
influenzatid – men det mærkedes nu ikke på kvaliteten af foredraget, som 
var i top.
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række tilbageblik på sin egen lit-
terære karriere med alkoholen som 
fast følgesvend. 
"Sindets tremmer" bliver således 
en stærk fortælling om, hvad mis-
brug kan gøre ved et menneske. 
Den fortæller om selvbedrag og 
en kamp for at holde sig i live på 
trods. Den fortæller også om den 
redning, der ligger i selv at tage 
styringen over sit eget liv.” 

Den sidste præ-
stegårdsaften 
i denne sæson 
er med sogne-
præst Michael 
Brautsch, 
Darum, som den 
16. april vil tale 

om ”Søren Kierkegaard i guldal-
derens København”. Sognepræst 
Michael Brautsch vil på en mor-
som og tankevækkende måde for-
tælle om den danske filosof Søren 
Kierkegaard og sætte lys på de 
hændelser i hans liv, der formede 
denne enestående filosof.
Vi har også bedt Michael Brautsch 
om at præsentere sit foredrag, og 
han skriver:
”Den danske filosof Søren Kierke-

gaard (1813-1855) gjorde sig store 
og væsentlige tanker om begrebet 
kærlighed – ja, hans vigtige bog om 
kristen etik fra 1847 hedder lige-
frem ”Kjerlighedens Gjerninger”. 
Men han gjorde sig også mange 
andre tanker om sindets kringlekro-
ge, og han blev en af de væsentlig-
ste vestlige filosoffer overhovedet. 
Men hvem var han egentlig? Meget 
ved vi, og meget ved vi ikke. Men 
med hans egne ord var der fire 
store ”jordrystelser”, der påvir-
kede ham stærkt og gjorde ham til 
den, han blev, ”eksistentialismens 
fader”. Og disse fire var: 1) påvirk-
ningen fra hans far, 2) hans forlo-
velse med frøken Regine Olsen, 3) 
da han blev gjort til nar af pressen 
samt 4) hans såkaldte ”kirkekamp.”
Mit oplæg er således en let og 
munter introduktion til Kierke-
gaard, både hans liv og hans filo-
sofi.”

Begge præstegårdsaftener begynder 
kl. 19.00. Det er gratis at deltage, 
og kaffe kan købes for 30 kr. pr. 
person. Vel mødt!

Menighedsrådene og 
Marianne Lesner

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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En ny sæson, og det er den femte 
af slagsen, tager snart sin begyn-
delse. 8 gange i foråret mødes 
forældre og børn i konfirmandstue 
og kirke til sang og rytmik inde for 
kirkens og kristendommens ram-
mer. Præst og musikpædagog sam-
arbejder, og igen i dette forår er det 
Birgitte Moos fra den kommunale 

musikskole i Varde, som står for 
den musiske og rytmiske del. Der 
er sendt indbydelser ud til famili-
erne, der har fået børn, født i perio-
den mellem 1. juli og 31. december 
2008. Alle involverede fra kirkens 
side ser frem til endnu en sæson 
babysalmesang.
Marianne Lesner

Babysalmesang

Søndag den 29. marts er vi så 
heldige, at vi i begge kirker får 
besøg af Søren Abels rytmiske kor 
”Vokalibitum” – det, som nogle 
også kalder ”elitekoret”. Der er da 
heller ingen tvivl om, at dette er et 
kor ud over det sædvanlige. Mange 
har allerede hørt koret ved medvir-
ken i kirkerne op til jul, som regel 
ved ”De 9 Læsninger”.

Nu forsøger vi med et lignende 
arrangement i forårstiden, dog 
naturligvis med påsken som 
tema. Korsang, salmesang og 
Bibellæsninger skal være med til 
at stemme vores sind til den store 
højtid.
Det er i Øse kirke kl. 13.30 og i 
Næsbjerg kirke kl. 16.30. Koret har 
en del udstyr, der skal flyttes fra 
den ene til den anden kirke, derfor 
de lidt ”skæve” gudstjenestetids-
punkter.
Vi håber på nogle gode gudstjene-
ster med de dygtige korsangere.
Menighedsrådene og 
Marianne Lesner

Optakt til påske – med Vokalibitum
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Palmesøndag, den 5. april kl. 14.00 
er der fælles forårsfamiliegudstjene-
ste i Øse kirke for børnefamilier – og 
såmænd også alle andre! – fra begge 
sogne. Temaet bliver ”Palmegrenen”. 
Børn og unge fra FDF bidrager 
aktivt. 
”Brug øjnene, når du går i kirke” 
– sådan hedder en undervisnings-
film, som af og til bruges i konfir-
mandundervisningen. Brug øjnene, 
hvis du kommer i Øse kirke op til 
palmesøndag. Er der en palmegren 
et eller flere steder i kirken? Hvis 
ja, hvor er den så?

Fra gudstjenesteudvalget side håber 
vi, at mange vil bruge denne lej-
lighed til at komme til en i særlig 
grad familievenlig gudstjeneste
Gudstjenesteudvalget og 
Marianne Lesner

Palmegrenen 

Børnene i indskolingen på Nordenskov og Næsbjerg skoler 
inviteres også i år til kirkens fødselsdag i ugen op til pinse. 
Torsdag den 28. maj indbydes skolebørnene fra Nordenskov 
skole til Øse kirke kl. 9.00, og næste dag, fredag den 29. maj, 
åbnes Næsbjerg kirkes døre for børnene fra Næsbjerg kirke.
Vi skal høre historie og lege lidt, og vi synge fødsels-

dagssang for kirken. Pinsen er som bekendt festen for 
Helligåndens komme og dermed kirkens fødselsdag, 

og der serveres saftevand og boller.
Forældre og bedsteforældre og alle andre interesse-
rede er som altid velkomne til at være med.

Marianne Lesner

Kirkens fødselsdag 
– for skolebørn
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Søndag, den 1. marts
Sogneindsamling til fordel for 
Folkekirkens Nødhjælp.

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

Torsdag, den 12. marts
Babysalmesang i konfirmandstuen 
kl. 10.15-11.00.
Præstegårdsaften med sognepræst 
Morten Thaysen, Varde: ”Sindets 
tremmer”, i konfirmandstuen kl. 
19.00. Kaffe kan købes.

Onsdag, den 18. marts
Gudstjeneste på Solhøj kl. 14.30

Torsdag, den 19. marts
Babysalmesang kl. 10.15-11.00.

Tirsdag, den 24. marts
Øse menighedsråd holder offentligt 
menighedsrådsmøde i konfirmand-
stuen kl. 16.30.

Torsdag, den 26. marts
Babysalmesang kl. 10.15-11.00.
Næsbjerg menighedsråd holder 
offentligt menighedsrådsmøde i 
Næsbjerg forsamlingshus kl. 16.30.

Søndag, den 29. marts
”Optakt til påske” – med ord, sal-
mer, musik og korsang forbereder 
vi os til påskeugen. Det rytmiske 

kor ”Vokalibitum”, ledet af Søren 
Abel, medvirker ved gudstjene-
sterne i Øse kirke kl. 13.30 og i 
Næsbjerg kirke kl. 16.00.

Torsdag, den 2. april
Babysalmesang kl. 10.15-11.00.
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Palmesøndag, den 5. april
Forårsfamiliegudstjeneste i 
Øse kirke kl. 14.00. Tema: 
”Palmegrenen”. Børn og unge fra 
FDF medvirker. Alle er velkomne.

Langfredag, den 10. april
Liturgiske gudstjenester med 
Bibellæsninger og salmesang, Øse 
kirke kl. 9.30, Næsbjerg kirke kl. 
11.00.

Påskedag, den 12. april
Festgudstjenester for Kristi opstan-
delse, Næsbjerg kirke kl. 9.30, Øse 
kirke kl. 11.00.

Onsdag, den 15. april
Gudstjeneste på Solhøj kl. 14.30

Torsdag, den 16. april
Babysalmesang kl. 10.15-11.00.
Præstegårdsaften med sogne-
præst Michael Brautsch, Darum: 
”Søren Kierkegaard i guldalderens 
København”, i konfirmandstuen kl. 
19.00. Kaffe kan købes.

Sognekalenderen
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Tirsdag, den 28. april
Næsbjerg menighedsråd holder 
offentligt menighedsrådsmøde i 
Næsbjerg forsamlingshus kl. 16.30.

Torsdag, den 30. april
Babysalmesang kl. 10.15-11.00.

Lørdag, den 2. maj
Telegramaflevering på FDF-gården 
i Nordenskov kl. 10.00-13.00.

Tirsdag, den 5. maj
Øse menighedsråd holder offentligt 
menighedsrådsmøde i konfirmand-
stuen kl. 16.30.

Torsdag, den 7. maj
Babysalmesang kl. 10.15-11.00.
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Lørdag, den 9. maj
Telegramaflevering ved graverhu-
set i Næsbjerg kl. 10.00-13.00.

Onsdag, den 13. maj
Gudstjeneste på Solhøj kl. 14.30

Torsdag, den 14. maj
Babysalmesang kl. 10.15-11.00.

Onsdag, den 27. maj
Næsbjerg menighedsråd holder 
offentligt menighedsrådsmøde i 
Næsbjerg forsamlingshus kl. 16.30.

Torsdag, den 28. maj
Kirkens fødselsdag for skolebørn, 
Øse kirke kl. 9.00-10.00.

Fredag, den 29. maj
Kirkens fødselsdag for skolebørn, 
Næsbjerg kirke kl. 8.00-9.00.

Til langtidsplanlægningen!
Læs mere i de kommende kirkeblade, men sæt allerede nu x i kalenderen.
30. august: friluftsgudstjeneste i Tambours Have
20. september: høstgudstjenester
27. september: dåbsjubilæum
25. oktober: familiegudstjenester
6. november: seniordag 
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Konfirmation i Øse kirke den 3. maj 2009

Cecilie Kirstine Aagaard, Abildhedevej 6, Nordenskov
 (Ulla og Henrik Aagaard)

Karen Marie Johansen Andersen, Elmevej 15, Nordenskov
 (Hildigerd J. Støttrup og Tonny Andersen)

Henriette Bak, Vesterbækvej 44, Sig
 (Kirsten Bak Hansen og Bjarne Bak)

Camilla Elisa Christensen, Skamstrupvej 8, Sig
 (Tina og Knud Christensen)

Frederik Laurits Bøgild Clausen, Sønderskovvej 114, Nordenskov
 (Birthe og Ove Clausen)

Camilla Hansen, Egevej 7, Oved
 (Tina og Verner Hansen)

Vibeke Hansen, Kærgårdsvej 9, Nordenskov
 (Lissi Brammer Hansen og Jan Hansen)

Kenneth Lund Jensen, Egevej 11, Oved
 (Susanne og Gunner Jensen)

Ronni Rubin Jensen, Sønderskovvej 84, Nordenskov
 (Majbrit Rubin Jensen og Lars Jensen)

Trine Larsen, Sønderskovvej 40, Nordenskov
 (Susanne og Poul Erik Larsen)

Marie Voigt Lauridsen, Vesterbækvej 66, Sig
 (Beth Helle Lauridsen og Bjarne Voigt Lauridsen)

Anna Munk Laursen, Rævestræde 9, Nordenskov
 (Tine Munk Laursen og Brian Skytte Laursen)

Christine Bak Mogensen, Heagervej 23, Årre
 (Elisabeth og Henrik Mogensen)

Louise Nielsen, Skelhøjvej 5, Oved
 (Tina Nielsen og Henrik Nielsen)

Thomas Bovbjerg Nielsen, Vesterbækvej 49, Sig
 (Susanne Buhl Nielsen og Kristian Bovbjerg Nielsen)

Nanna Olesen, Sønderskovvej 134, Øse
 (Bente Olesen og Hans Christian Knudsen)
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Sissel Ottosen, Bolhedevej 8, Nordenskov
 (Helle Hansen og Morten Hansen Ottosen)

Sine Bjerrum Pedersen, Bolhedevej 15, Nordenskov
 (Mette Bjerrum Pedersen og Allan Lükensmejer Pedersen)

Simon Poulsen, Sønderskovvej 32, Nordenskov
 (Karen og Finn Poulsen)

Cecilie Gaarde Thomsen, Vesterbækvej 50, Sig
 (Kirsten Petersen og Steen Thomsen)

Annemette Friis Ølgod, Sønderskovvej 116, Nordenskov
 (Paula Friis Ølgod og Benny Ølgod)

Konfirmation i Næsbjerg Kirke den 10. maj 2009

Jeppe Øksenholt Andersen, Agerlunden 5, Næsbjerg
 (Helle Øksenholt Andersen og Mogens Andersen)

Martin Mølgaard Holm Andersen, Biltoftvej 4, Næsbjerg
 (Tina Mølgaard Dalhoff Knudsen og Martin Dalhoff Knudsen)

Thea Byrgesen, Hovedgaden 11E, 1.th., Næsbjerg
 (Ulla og Dennis Byrgesen)

Frederik Aae Christensen, Skoleparken 55, Næsbjerg
 (Helle Aae Christensen og Benny Christensen)

Jonas Douglas Domar, Bredmosevej 1, Øse
 (Gitte Domar og René Douglas Domar)

Jeppe Flydtkjær, Skoleparken 57, Næsbjerg
 (Dorthe Vendelbo Flydtkjær og Hans Henrik Flydtkjær)

Sabrina Oppelstrup Jensen, Skoleparken 83, Næsbjerg
 (Corrie Tranberg Oppelstrup og Carsten Bo Jensen)

Tobias Filt Jepsen, Varde Landevej 74, Skonager
 (Elin og Lars Jepsen)

Henrik Rahbek Jørgensen, Hovedgaden 44, Næsbjerg
 (Pia R. Pedersen, stedfar: Michael B. Pedersen, far: Claus  
 Jørgensen)
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Peter Rahbek Jørgensen, Hovedgaden 44, Næsbjerg
 (Pia R. Pedersen, stedfar: Michael B. Pedersen, far: Claus   
 Jørgensen)

Jes Jørgensen, Agervigvej 23, Næsbjerg
 (Else Marie og Christian Jørgensen)

Sebastian Gemmer Kristensen, Biltoftvej 1, Næsbjerg
 (Susanne Gemmer og Ole Kristensen)

Mia Ladefoged, Skoleparken 43, Næsbjerg
 (Aase og Jørn Ladefoged)

Pernille Lambertsen, Tranbjergvej 25, Biltoft
 (Gitte og Allan Lambertsen)

Nikolaj Lindberg, Møllebakken 19, Næsbjerg
 (Helle og Gert Lindberg)

Alexander Bonde Mortensen, Møllebakken 38, Næsbjerg
 (Birgitte Bonde Mortensen og Jens Peter Mortensen)

Jesper Bendix Bundgaard Poulsen, Skoleparken 8, Næsbjerg
 (Eva Bundgaard Poulsen og Allan Bendix Poulsen)

Emil Schultz, Agervigvej 42, Næsbjerg
 (Tina og Jens Christian Schultz)

Silas Aaby Storgaard, Vardevej 46, Knoldeflod
 (Lis Sørensen og Martin Storgård)

Martin Flugt Guldager Thomsen, Skoleparken 28, Næsbjerg
 (Charlotte og Flemming Thomsen)
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Telegrammer, blomster og gaver 
til konfirmanderne i Øse sogn 
kan afleveres lørdag, den 2. maj 
kl. 10.00-13.00 på FDF-gården 
i Nordenskov. Man bedes betale 
2 kr. pr. afleveret enhed til FDF 
Næsbjerg-Øse, som står for arran-
gementet. NB! Klokkeslæt bedes 
overholdt. Konfirmanderne afhen-
ter deres telegrammer m.v. præcis 
kl. 13.00.
Telegrammer, blomster og gaver 
til konfirmanderne i Næsbjerg 
sogn kan afleveres lørdag den 9. 
maj  kl. 10.00-13.00 i graverhuset 
ved Næsbjerg kirke. Man bedes 
betale 2 kr. pr. afleveret enhed til 

DDS-spejderne Næsbjerg gruppe, 
som står for arrangementet. NB! 
Klokkeslæt bedes overholdt. 
Konfirmanderne afhenter deres 
telegrammer m.v. præcis kl. 13.00.

Konfirmation 2010
Øse kirke, den 2. maj.
Næsbjerg kirke, den 9. maj
Marianne Lesner

Telegramaflevering
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November 2008 - december 2008 - januar 2009

Øse sogn
 
Dåb
Jens Hermansen, den 2. november
 (Dorte Larsen og Lars Hermansen, Oved)
Lasse Møller Laustrup, den 16. november
 (Anne Grethe Møller og Michael Laustrup, Øse)
Elias Larsen Møjbæk, den 18. januar
 (Sonja Bonde Møjbæk og Kim Elbæk Larsen, Nordenskov)

Velsignelse
Anita Ladefoged Matzen og Nikolaj Andersen Matzen, Silkeborg, den 8. november

Dødsfald og begravelser
Olga Anina Arnbjerg, Skjern, den 6. november, begravet den 12. november
Anker Flugt, Nordenskov, den 29. november, begravet den 4. december
Edith Marie Gregersen, Nordenskov, den 28. december, begravet den 2. januar 
Sigurd Herluf Hansen, Øse, den 10. januar, begravet den 16. januar

Næsbjerg sogn

Dåb
Anton Vilhelm Deleuran Hansen, den 2. november
 (Gitte Deleuran Hansen og Thomas Deleuran Hansen, Varde)
Matilde Eis Bruun, den 16. november
 (Berit Eis og Lars Bruun, Næsbjerg)
Johannes Helbo Stentoft, den 21. december
 (Mette Helbo Stentoft og Jesper Mølbæk Stentoft)
Bertil Palmelund Gundesen, den 21. december
 (Birgitte Palmelund Jakobsen og Johannes Højgaard Gundesen)
Yasmin Xenia Blichfeldt, den 28. december
 (Lykke Karina Andersen og Bjarke Blichfeldt)
Marie Herold Joensen, Næsbjerg, den 25. januar
 (Christina Herold Joensen og Claus Joensen)

Vielser
Helene Kari Jensen og Benjamin Lee Jessen, Næsbjerg, den 1. november

Dødsfald og bisættelse
Otto Kristensen, Næsbjerg, den 16. december, begravet den 20. december
Herdis Irene Damgaard, Næsbjerg, den 29. december, bisat den 3. januar i Agerbæk 
Evald Jepsen, Helle Plejecenter, tidligere Næsbjerg, den 30. december, begravet den 
3. januar i Rousthøje
Dagny Jepsen, Næsbjerg, den 18. januar, begravet den 22. 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: 24. marts og 5. 
maj kl. 16.30 i konfirmandstuen.
Næsbjerg menighedsråd: 26. marts, 
28. april og 27. maj kl. 16.30 i 
Næsbjerg forsamlingshus.

Kirkebil
Der kører gratis kirkebil til alle guds-
tjenester. Bestilles hos:
Varde Taxa, tlf. 75 22 00 55,
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), 
Finn Bech-Petersen, Anne Nykjær 
Larsen, Thomas Nørgaard Thomsen og 
Gurli Ladefoged.

Deadline til næste nummer: 15. april 2009 

Tryk: PE Offset, Varde

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:
Finn Bech-Petersen, tlf. 23422102
Kirkeværge
Jan Jensen, tlf. 75298451

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 den 18. marts, den 15. april og den 13. maj kl. 14.30. 
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. 
Alle er meget velkomne.

Signaturer: a = altergang.  CL = Charlotte Locht. FP = Finn Pedersen.
M = Musikgudstjeneste med Vokalibitum. L = Liturgisk gudstjeneste.
F = Forårsfamiliegudstjeneste fælles for sognene. 

Gudstjenesteliste 
for Øse og Næsbjerg kirker

Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger 
01.03. 9.00 CL Ingen  Første s. i fasten

08.03. Ingen  14.00 CL Anden s. i fasten

15.03. 11.00 a 9.30 a Tredje s. i fasten

22.03. 19.00 a 11.00 a Midfaste

29.03. 13.30 M 16.00 M Optakt til påske

05.04. 14.00 a F Ingen Palmesøndag

09.04. 11.00 a 19.00 a Skærtorsdag

10.04. 9.30 L 11.00 L Langfredag

12.04. 11.00 a 9.30 a Påskedag

13.04. Ingen 9.00 CL Anden påskedag

19.04. 9.00 FP Ingen Første s. e. påske 

26.04. 11.00 a 9.30 a Anden s. e. påske

03.05. 9.00 og 10.30 Ingen Konfirmation

08.05. 9.30 a 11.00 a Bededag

10.05. Ingen 9.30 og 11.00 Konfirmation

17.05. 9.00 CL Ingen Femte s. e. påske

21.05. Ingen 9.00 CL Kr. Himmelfarts dag

24.05. 9.00 CL Ingen Sjette s. e. påske

31.05. 11.00 a 9.30 a Pinsedag

01.06. Ingen 11.00 a Anden pinsedag  


