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Forslag til sogne- og embedsbeskrivelse til stillingsopslag

Om sognene:
Da vores præst gennem 30 år har valgt at gå på pension, søger vi nu en ny præst.

Øse-Næsbjerg pastorat ligger dejligt på landet i Sydvestjylland.
Der er ikke langt til motorvejen og de større byer, Varde, Esbjerg og Kolding. Omkring os er dejlige
naturområder, og der er kun 40 km gennem en rå og flot natur til Vesterhavet. Her er masser af
frisk luft og god plads til alle, og alligevel er vi ”tætte” på hinanden. Kirken er en naturlig del af
livet i sognene.
Øse sogn: 1383 indbyggere, 1179 er medlemmer af folkekirken. Næsbjerg sogn: 1153 indbyggere,
994 er medlemmer.

De to sogne ligner på mange måder hinanden. Her er vækst og udvikling mere end afvikling, med
især unge tilflyttere.
Der er to landsbyer, Nordenskov og Næsbjerg, med parcelhus- og villabebyggelse. I oplandet er
der forskellige erhvervsdrivende, håndværks- og industrivirksomheder og en blanding af store og
små landbrug og lystejendomme.
Sognene er præget af gode og stærke fællesskaber, der er båret af mange frivillige. Begge sogne
har et stort og varieret idrætsliv, aktive borger- og sogneforeninger, sognearkiver, politiske
foreninger, jagtforeninger mv., og der er en Dagli´ Brugsen og mindre serviceforretninger i begge
byer. I Nordenskov er der kro, i Næsbjerg ligger Næsbjerghus, som ud over kro- og
restaurantvirksomheden også er rammen om Næsbjerg Musik- og Kulturforening. God, voksende
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FDF-kreds i Nordenskov, og en stor, velfungerende DDS-gruppe i Næsbjerg. Ældreboliger på Solhøj
i Nordenskov og i Æblehaven i Næsbjerg.
I Nordenskov er der dagpleje, børnehave, folkeskole 0.-6. klasse og efterskole. I Næsbjerg er der
dagpleje, børnehave og folkeskole 0.-9. klasse. Kommunens 10. klasser er samlet på Campus i
Varde, hvor der også er gymnasium, handelsgymnasium og handelsskole.

Om kirkerne:
Næsbjerg kirke ligger midt i Næsbjerg by, Øse kirke i den lille landsby Øse, 2,5 km fra Nordenskov.
Begge er smukke, traditionelle middelalderkirker.
Der er normalt gudstjeneste i begge kirker hver søndag, af og til holdes fælles gudstjenester. Vi har
en rigtig god kirkegang, der dog kan variere fra gudstjeneste til gudstjeneste. I 2019 var der i Øse
gennemsnitligt knap 52 og i Næsbjerg godt 48 kirkegængere pr. gudstjeneste.
Ved Øse kirke ligger ”Kirkehuset”, som rummer kirke-, graver- og menighedsrådskontor,
frokoststue og mødelokale. Den store have bruges ved forskellige møder og arrangementer. Ved
Næsbjerg kirke ligger konfirmandstuen med graver- og menighedsrådskontor. Ved siden af
kirkegården har vi et stort, grønt område.

Om menighedsrådene:
Menighedsrådene, som er valgt ved fredsvalg, er engagerede i kirkens liv og vækst. 10
menighedsrådsmøder pr. år i hvert sogn og derudover 2 årlige fællesmøder. Studietur og
julefrokost holdes sammen med vores ansatte. Vi udgiver i fællesskab kirkebladet, sædvanligvis på
16 sider, der udkommer 4 gange årligt.
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Vi har mange underudvalg, dels fordi vi synes, det er spændende arbejde, dels fordi præsten
dermed aflastes til at udføre sit primære arbejde med gudstjenester, kirkelige handlinger,
undervisning og sjælesorg. Vi synes, det er vigtigt, at præsten har tid og plads til at være præst. Vi
ved også, hvor meget det betyder for folk, at præsten har tid til at komme på hjemmebesøg.
Derfor sørger menighedsrådene for hjemmesider og sogn.dk, og vi gør en stor indsats i
kirkegårdsudvalg, mødeudvalg (der arrangerer to årlige sogneaftener og en seniordag),
kirkebladsudvalg, præstegårdsudvalg, minikonfirmandudvalg, gudstjenesteudvalg for
familiegudstjenester og babysalmesangsudvalg. En del frivillige uden for rådene bidrager til
arbejdet. Præsten er med i de udvalg, som vedkommende ønsker, og desuden har præsten hidtil
stået for vores Facebookside.

Om det øvrige personale:
Dygtigt og stabilt personale. Medarbejderne, både de 2 gravere og de deltidsansatte 4
medhjælpere, 2 kirkesangere og organist, arbejder rigtig godt sammen og lægger vægt på
hensyntagen, respekt for de andres arbejde og den gode tone på arbejdspladsen. Vores
nuværende præst ser arbejdsfællesskabet med de øvrige medarbejdere som et stort plus ved
stillingen.

Om præstearbejdet:
I Varde provsti er præsterne organiseret i teams, der hjælper hinanden med planlægning og
afvikling af ferier og fridage. Vores nuværende præst fortæller om et velfungerende og tillidsfuldt
samarbejde med de tre kolleger i sit team. Provstiets præster mødes flere gange om året til
samråd og konventer.
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Præster og menighedsråd i lokalområdet samarbejder om forskellige tiltag som
friluftsgudstjeneste, fælles sogneaften og særlige gudstjenester på de små helligdage i foråret.

Der er tradition for, at sognepræsten ofte tilkaldes til sygehus og hospice i Esbjerg og jævnligt til
Grindsted sygehus. Der er samarbejde med teamkolleger om gudstjenester på Helle Plejecenter i
nabosognet. Sognepræsten står for gudstjenesterne på Solhøj, antallet kan svinge mellem 6 og 11
årlige gudstjenester, afhængigt af beboernes behov og ønsker.

Der er to konfirmandhold. Konfirmandundervisningen tilrettelægges inden for en ramme, som er
aftalt mellem Varde provsti og Varde kommune, lokalt i samarbejde med Næsbjerg skole og
nærmeste præstekollega. To tredjedele af undervisningen afvikles som morgentimer i
konfirmandstuen, den sidste tredjedel er indtil nu blevet afviklet som medvirken ved særlige
gudstjenester, to konfirmandevents og et rollespil.

Præsten har det overordnede ansvar for minikonfirmandundervisningen, men der er ansat
minikonfirmandundervisere til de to hold. Minikonfirmandforløbene plejer at blive afsluttet med
familiegudstjenester og fællesspisning.

Babysalmesangen ledes af organisten. Vores nuværende præst har deltaget i babysalmesangen,
som vi plejer at afslutte med en barnevognsgudstjeneste.
For tre år siden startede vi Babycaféen i konfirmandstuen i tilknytning til babysalmesangen.
Babycaféen henvender sig primært til forældre på barsel, men er åben for alle sognets beboere. Et
menighedsrådsmedlem er tovholder, og caféen drives af en gruppe frivillige.
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Desuden plejer vi hvert år at holde dåbsjubilæum for sognenes 5-årige.

Der er et fint samarbejde med de to folkeskoler. Skolerne deltager i skole-kirke-samarbejdet, der
udgår fra skoletjenesterne RAMS og VAMS, og sognekirkerne inddrages naturligt heri. Der er
tradition for, at 3. klasserne medvirker med krybbespil 1. s. i advent, og hele indskolingen kommer
til ”Kirkens fødselsdag” fredag før pinse. Børnehave-, dagpleje- og skolebørn er i kirke op til jul, og
det samme gælder Øse Efterskole. FDF plejer at deltage i BUSK-gudstjeneste.

Der er præstesekretær 6 timer pr. uge til personregistrering og forefaldende kontorarbejde.

Om tjenesteboligen:
Til stillingen er der tilknyttet tjenestebolig, som ligger skråt over for Øse kirke i en parklignende
have på Sønderskovvej 142, Øse, 6800 Varde. Præsteboligen er et lyst, attraktivt, moderne hus
opført i 2014, ca. 200 m2 med stue i åben forbindelse med køkken, stor gang, 4 store værelser, 2
dejlige badeværelser og stor baggang, og i en særskilt bygning en tredobbelt garage. Der er lagt
vægt på, at boligen skal være nem at vedligeholde, og der er lave energiomkostninger. Der er
kirkekontor med mødefaciliteter for præsten i ”Kirkehuset”, og der er indrettet et lille
hjemmekontor i boligen. Der er hjælp til vedligehold af haven.

Om ønskerne til vores nye præst:
Vi håber på en præst, der kan lide at være præst på landet med de mange relationer, det giver,
som har noget på hjerte og er åben over for samarbejdet med menighedsrådene og de frivillige,
kollegerne og beboerne i sognene i bred forstand.
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Vi sætter pris på en prædiken, der er nutidig og vedkommende, klar, forståelig og velfunderet i
den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. Vi håber på ord, der bliver talt både til højtid og
ind i hverdagen.

Befolkningen i vores sogne er overvejende almindelig folkekirkelig med grundtvigsk præg.
For sognenes beboere betyder det meget, at præsten gerne vil komme på besøg i forbindelse med
kirkelige handlinger, så vi håber, vores kommende præst kan lide at samtale, lytte og mødes med
andre mennesker både i de kirkelige og i sognenes øvrige sammenhænge.
Vi har hidtil haft en bred vifte af forskellige gudstjenester for at nå så mange som muligt, ikke
mindst blandt de yngste, og vi håber, at vores nye præst er parat til at tænke med på processen i
den spændende fremtid, som vi står over for i Folkekirken.

For yderligere information er du velkommen til at kontakte os, og vi viser gerne frem, hvad vi har
at byde på.

Du kan finde os på Facebook, og vi har to hjemmesider:
www.oesekirke.dk
www.naesbjergkirke.dk
Øse: Formand Finn Bech-Petersen – tlf. 23 42 21 02
Næsbjerg: Formand Birgitte Iversen – tlf. 27 52 76 77

