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ADRESSER
Sognepræst 
Susanne Østbjerg Kargo
Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse
E-mail: SOE@km.dk
Mobil:  28 25 41 01
Mandag fri.

Graverkontoret
Kirkegade 21, 6623 Vorbasse
E-mail: Vorbasse.kirke@gmail.com
Tlf: 75 33 38 18 / Mobil: 24 48 05 55

Graver ved Vorbasse og Skjoldbjerg kirker
Søren Møller Madsen
Bogholdervej 1C, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse

Organist
Kjeld Møller Heinsen,
Silkehalevej 4, 7100 Vejle
Tlf: 75 83 77 83 / Mobil: 27 77 13 80
E-mail: organistvorbasse@gmail.com

Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

MENIGHEDSRÅD
Formand
Karin Saugmann
Fitting Stationsvej 1, 6623 Vorbasse
Tlf:  30 34 64 71
E-mail:  sauge@live.dk

Kirkeværge, Vorbasse
Erling Jensen
Fittingvej 19, 6623 Vorbasse
Tlf: 24 41 71 74
E-mail:  mwejensen@gmail.com

Kirkeværge, Skjoldbjerg
Klaus Vilstrup
Købmandsvej 10, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Tlf: 29 22 85 26
E-mail:  dkklavil@lego.com 

SOGNEBLADET 
Kirkebladet udgives af menighedsrådet. 
Redaktion: 
Klaus Vilstrup, Jytte Pedersen, Birgit Thomsen, 
Eva Frank og sognepræsten (ansvarshavende). 

Deadline til næste kirkeblad:  2. okt. 2017 
Materiale sendes til Eva Frank: 
vorbasse.kirkeblad@gmail.com

Opdateret 
hjemmeside 
Har du set, at vi har fået opdateret vores hjemme-
side? 
Vores fokus er en brugervenlig side, der viser hvem 
og hvad vi er som kirke.
Det er vigtigt, at du kan finde det du har brug for, 
når du leder efter oplysninger som kontaktperso-
ner, barnedåb, konfirmation men også at det er en 
lokal og hyggelig side.
Vi vil bruge forsiden til at fortælle historier fra dag-
liglivet og kommende arrangementer ved kirken. 
På forsiden finder du også kalenderen med guds-
tjenestetider, møder, koncerter osv.
 Giv gerne en tilbagemelding, hvis du finder fejl el-
ler der er noget du savner på hjemmesiden.

Eva 

FRA HJEMMESIDEGRUPPEN

NYT FRA KIRKEGÅRDEN

Gravstedsapp
-find gravsted

Vi er her i Vorbasse og Skjoldbjerg 
blevet tilknyttet et kortsystem 
hvor man kan lede efter sit grav-
sted. Der er en app til systemet 
der hedder: ”Find gravsted”. Du 

kan også finde kortet via vores egen hjemmeside 
under enten Vorbasse kirke eller Skjoldbjerg kirke.  
I systemet kan du lede efter, hvor din slægtning 
er begravet på kirkegården, ved at skrive noget af 
navnet og derefter klikke på det. Nu skulle du kun-
ne se, hvor på kirkegården det er.
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Torsdag den 12. oktober 
Der er tilrettelagt et stort og flot program til 
folkemødet i Ribe i dagene 12. -15. oktober i 
anledningen af reformationsjubilæet, og alle 
i stiftet er opfordret til at deltage i fejringen. 
Vi har et håb om at kunne fylde en bus her fra 
Vorbasse, så vi sammen kunne få en god og 
spændende eftermiddag i Ribe.
Et udvalg under menighedsrådet har derfor 
kigget programmet igennem og foreslår, at vi 
tager samlet afsted i bus til Folkemødet tors-
dag den 12. oktober.
Vi har lavet et forslag til program ud fra torsda-
gens arrangementer med bl.a. åbningstalen og 
åbningsgudstjenesten, debatter, foredrag og 
udstillinger, der ligger tæt på Domkirkeplad-
sen. Dette forslag bliver trykt i foldere, som du 
kan finde i kirken, sognehuset og biblioteket 
over sommeren. Det står selvfølgelig alle frit 
for at udforske det komplette program på 
folkemødets hjemmeside:
http://folkemodeiribe.dk/folkemoede
I programmet er der planlagt fælles aftensmad 
på Ribe Camping

Pris for deltagelse 200,- inkl. aftensmad.
Af hensyn til mad, bus og evt. pladsbestilling til 
nogle af arrangementerne bedes man tilmelde 
sig til Birgit Thomsen (22 81 25 41) 
senest 25. september.

Program 
12:30  Afgang med bus fra Vorbasse sognehus
13:30 Ankomst, Ribe
14:00 Åbningstale ved Folketingsmedlem  
 fhv. minister Bertel Haarder
 Domkirkepladsen
15:00 Åbningsgudstjeneste, 
 Prædikant Biskop Elof Westergaard 
 Domkirken
16:30 Museumsbesøg
17:30 Aftensmad på Ribe Camping
 Fælles afgang med bus
19:30 Debat / Foredrag / Teater / Forelæs-
 ning / Museumsbesøg
21:30 Fakkeloptog og teseoverlevering
 Domkirkepladsen
22:00 Afgang med bus fra Ribe
23:00  Ankomst Vorbasse Sognehus

Vorbasse ta’r til

Folkemødet
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Mange af reformationens konsekvenser lever vi med 
i dag og tænker sikkert ikke så meget over det. 
De mest synlige konsekvenser finder vi naturligvis i 
Folkekirken og i vores kirkerum, hvor der f.eks. ingen 
helgener er længere og heller ingen særligt udvalgte 
med patent på at udlægge Bibelen eller med privile-
geret adgang til Gud.
Reformationen krævede også nye salmer til kirken. 
For ifølge Luther skulle menigheden synge for at del-
tage aktivt i gudstjenesten og forstå den. De skulle 
ikke bare se på, imens præsten udførte uforståelige 
ritualer på latin. 
Og endelig er det jo heldigvis tilladt for præster i fol-
kekirken at gifte sig, mens præster i den katolske kirke 
fortsat skal leve i cølibat.
Andre spor af reformationen er i dag mere skjulte, 
men lige så betydningsfulde: Reformationen medfør-
te en tydelig skelnen mellem politik og religion, den 
fratog kirken sin rolle som domstol i familie- og ægte-
skabssager og sørgede for, at mange flere børn kom 
i skole. Alle mennesker skulle jo kunne læse Luthers 
Lille Katekismus – også piger.
Reformationen ændrede også synet på arbejde. Før 
var arbejde noget, man gjorde af nød. Men reforma-
tionen gjorde arbejdet til et kald – det var gennem 
arbejde, at man som kristen skulle være til gavn for 
sine medmennesker.
Kirkens alfaderlige uddeling af almisser til fattige mi-
stede den også hovedansvaret for. Med reformatio-
nen blev socialhjælp en offentlig opgave, som stater 
og fyrstendømmer i de næste århundreder varetog 
med større og mindre held.

Præsten skal også være til gavn
Reformationen gjorde op med den principielle for-
skel mellem præster og almindelige mennesker, som 
herskede i den katolske kirke. Enhver, der var døbt, var 
ifølge Luther sådan set allerede ordineret som både 
præst, biskop og pave.
Den tankegang fik navnet ’det almene præstedøm-
me’ og gav lægfolk en helt anden status end før re-
formationen. De var lige så tæt på Gud som præster, 

biskopper og munke og havde samme ret til at for-
tolke Bibelen. 
Men selvom alle principielt var præster, var det ikke 
alle mennesker, der skulle fungere som sådanne. For 
vi kan ikke høre Guds ord, hvis alle taler i munden på 
hinanden, og fordi mennesket egentlig helst vil sætte 
sig selv i scene, kan ingen blive præst på eget initiativ; 
andre mennesker skal bede dem om det.
Det kalder Luther ’at være kaldet’. Præsten skal ifølge 
Luther ligesom alle andre hårdtarbejdende menne-
sker altså altid være til gavn for nogen. Derfor er et-
hvert arbejde et kald, og den, der kalder, er på samme 
tid både konkrete mennesker og Gud selv. 

Bibelens forkyndelse versus sta-
tens magt
For Luther var ægteskab først og fremmest et verds-
ligt anliggende, og derfor kan vi i dag blive viet på 
rådhuset af en offentlig embedsmand, ligesom det 
heller ikke er kirken, der giver tilladelse til skilsmisse 
for efter reformationen hører familieret under statens 
domstole. 
Luthers opgør med kirkens rolle som domstol var 
ganske dramatisk. I 1520 havde han smidt selveste 
den kirkelige lovbog på bålet sammen med pavens 
bulle, et pavebrev.
Han afviste med sin afbrænding af lovbogen enhver 
tanke om, at kirken skulle have nogen form for magt 
uden for den rent åndelige sfære. Denne verdens lov-
givere og dommere burde ifølge Luther høre under 
staten.
Kirken skulle altså ikke have nogen anden magt end 
den, præster og biskopper kunne udøve ved at præ-
dike, og burde ellers holde sig langt væk fra alle andre 
former for magt. (I praksis så det dog anderledes ud. 
Teologiske professorer blev eksempelvis vigtige råd-
givere for kongen.)
Der er således mange eksempler på, hvordan vi sta-
dig kan se reformationens spor og betydning overalt i 
både kirke og samfund, selv om den udfoldede sig for 
efterhånden ganske længe siden.
(kilde: videnskab.dk)  

SØK

PRÆSTEN HAR ORDET

Hvorfor fejre et 
reformationsjubilæum?
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201 7
-  1536 
=   481

Normalt siger vi, at Dan-
mark blev reformeret i år 
1536, da Christian III ba-
nede vejen for overgangen 
til protestantismen. Så 
hvorfor fejrer vi reformati-
onsjubilæum i 2017?
Når regnestykket 
2017-1536=481 sættes op 
foran os kan det ske, at 
vi kommer til at tænke på 
afsnittet ”Fødselsdagen” 
fra Matador, som netop 
har været vist i tv, hvor 
Fru Fernando Møhges 100 
års fødselsdag skal fejres i 
de Varnæske stuer - under 
selskabet viser det sig 
dog, at den gamle dame 
kun fylder 90…
Men den er altså god 
nok: Den 31. oktober 
1517 hamrede munken 
Martin Luther sine 95 
teser op på slotskirkens 
dør i Wittenberg. Det er 
den begivenhed, vi anser 
som startskuddet til hele 
reformationen, og derfor 
den dato vi sammen med 
de andre reformerte lande 
markerer med 500 års 
jubilæet i år.
Og hvem ved, mon ikke 
Folkekirken disker op med 
en lille reformations-repri-
se i 2036…
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ARRANGEMENTER

Mandags 
Café
Det at være sammen om noget, kan styrke fælles-
skaber og skabe nye.
Det vil menighedsrådet gerne støtte op om.
Derfor inviteres alle, der ønsker at dele hverda-
gen med andre, til kaffe og fælles samvær i Sog-
nehuset på mandage i ulige uger kl. 10.00.  Vi 
mødes: Den 11. og 25. september, den 9.  og 
23. oktober, den 6. og 20. november.
Har du ikke selv mulighed for at komme i Sogne-
huset, kan du kontakte Birgit tlf. 22 81 25 41. 

Birgit

Baby-
salmesang
Torsdag den 24. august starter babysalmesang 
op i Hejnsvig kirke kl. 10:00.  Vi kører med 8 
gange i Hejnsvig kirke og fortsætter efter efter-
årsferien med 6 gange i Vorbasse kirke.
Det er en formiddag i kirken, med sang, musik og 
sanseoplevelser for alle spædbørn i alderen 0-1 år 
sammen med mor og/eller far. Efter vi har sunget 
og leget i ca. 45 minutter, slutter vi af med en for-
friskning og lidt hyggesnak.
Kontakt for mere information: Kirke og kultur-
medarbejder Lis Møberg, tlf. 20 28 61 47 eller 
mail: lismoeberg@gmail.com

Høstguds-
tjenester
Her i den tidlige del af efteråret, er det tid til høst-
gudstjenester, hvor vi over hele landet mødes i kir-
kerne og glæder os over jordens mangfoldighed, 
har lidt ekstra fokus på vores ansvar overfor Guds 
skaberværk og udtrykker vores taknemmelighed 
over al den rigdom vi har fået del i. Og sådan skal 
vi også mødes i vores efterårspyntede kirker og 
takke for årets høst og udbytte. 
Ved begge høstgudstjenester, vil der være offer-
gang, hvor alle, som har lyst, kan gå forbi alteret 
efter prædikenen og lægge deres bidrag dér. De 
indsamlede beløb går til Kirkens Korshær, KFUM’s 
Soldatermission og KFUM’s sociale arbejde.

Efter høstgudstjenesten i Skjoldbjerg søndag 
den 17. september kl. 10:30 er der høstgilde i 
kirkehuset med varm saft og æbleskiver.

Efter høstgudstjenesten i Vorbasse kirke søn-
dag den 24. september kl. 10:30 er der kirke-
frokost i Sognehuset, hvor vi bl.a. skal høre Sven 
Tygesen fortælle om sin drengetid. 
Frokosten koster kr. 25,-.

Sven Tygesen, som kommer og 
fortæller om sin drengetid ved 
kirkefrokosten i Sognehuset efter 
høstgudstjenesten, har i år 20 års 
jubilæum som skribent af ”Glimt 

fra sognets historie” i kirkebladet. Vi siger mange 
tak for dit store arbejde og de gode fortællinger!
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Forklarings-
gudstjeneste
• Hvorfor står præsten med ryggen til kirkegæn-

gerne? 
• Hvad er det egentlig, der synges ved nadveren? 
• Hvorfor gør vi, som vi gør, ved gudstjenesten?
Nogle af svarene gives ved denne gudstjeneste!

Forklaringsgudstjenesten søndag den 3. sep-
tember kl. 10:30 i Vorbasse kirke er for de nye 
kirkegængere, konfirmander og deres forældre 
og alle dem, der bare vil have opfrisket, hvorfor 
vi gør, som vi gør.

Familie-
gudstjeneste
FORSVUNDET - FUNDET OG FRIKADELLER
Onsdag den 6. september 2017 kl 17:00-19:00 
i Vorbasse kirke og sognehus.
Vi mødes først i kirken, hvor vi skal søge og finde, 
høre om hyrden med de 100 får og hver især høre 
hvordan vi er uendelig vigtige for Gud.
Derefter er der aftensmad, kaffe, leg og hygge i 
sognehuset. Det hele er færdig kl. 19, så alle kan 
nå at komme hjem til sengetid.
Pris for aftensmad:
Voksne 40,- / Børn 20,-.
Børn under 7 år er gratis.
Maks 100,- pr. familie

Sangaften 
på Frihavnen 
Menighedsrådet indbyder til sangaften 
på Frihavnen tirsdag den 5. september, 
den 3. oktober og den 7. november kl. 
19 – ca. 21. 
Alle er velkomne disse aftener. Vi sørger 
meget gerne for transport, man bedes blot 
kontakte 
Birgit Thomsen i Skjoldbjerg (75 33 45 11). 
Kaffen koster 15,-kr

Gudstjenester 
på Frihavnen 
holder flyttedag
Hver måned holder vi gudstjeneste på Fri-
havnen. Fra september 2017 flyttes disse 
gudstjenester fra onsdag til 3. torsdag i må-
neden. Frihavnsgudstjenesterne er hygge-
lige, uformelle og korte gudstjenester med 
prædiken og nadver, og vi starter altid med 
kaffe og kage kl. 14:30 inden gudstjenesten 
kl. 15. Alle er velkomne til disse gudstjene-
ster! Kaffen koster 15,-.
Tidspunkterne for gudstjenesterne på Fri-
havnen i efteråret er: 
torsdag den 21. september, torsdag den 
19. oktober og torsdag den 16. november 
kl. 15:00
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KALENDER EFTERÅR 2017

SEPTEMBER
4. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Ida og Knud Thomsen, Drivvejen 18

5. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

7. Torsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

11. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

12. Tirsdag 12:30 Menighedsrådet og Vorbasse Seniorer inviterer på sogneudflugt til Haderslev.   
Pris kr.200.- Tilmelding senest 04.09. til Birgit Pøl Nielsen tlf. 40 79 60 99  -Se side 10

14. Torsdag 19:30 IM. Møde i Sognehuset ved Bjarne Hvidberg, Hodde.

21. Torsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

21. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

21. Torsdag 18:30 IM: Høstfest i Sognehuset ved Brian Madsen, Vejle.

21. Torsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

25. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

25. Mandag 17:45 Vorbasse Husholdningskreds: Motionsgymnastik starter igen mandag 25/9 2017 
kl. 17.45 i den grønne sal i hallen.

27. Onsdag 19:30 Soldatervennerne. Efterårsmøde i Hejnsvig missionshus. Aftenens talere er Bodil 
og Christian Nielsen Lemvig.

29. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset.  Tilmelding efter først til mølle... se-
nest mandagen før til Ruth Terp tlf. 51 21 84 77 eller Birgit Andersen tlf. 29 60 62 28

OKTOBER
2. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Birgit Koch, Drivvejen 26

3. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

4. Onsdag 19:00 IM: Temaundervisning i Grindsted Missionshus ved Steen Søvndal.

5. Torsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

9. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

10. Tirsdag 14:00 Vorbasse seniorer. Banko og Amerikansk lotteri på Vorbasse Kro. 

12. Torsdag 19:30 IM: Møde i Sognehuset ved Carsten Mikkelsen, Kolding.

19. Torsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

19. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen

24. Tirsdag 14:00 Vorbasse seniorer. Foredrag på Kroen. Storyteller Jens Peder Madsen kommer 
og fortæller. Jens Peder Madsen er garant for en munter stemning og anled-
ning til et godt grin. Pris inkl. kaffe kr. 60.-

26. Torsdag 19:30 IM: Årsfest i Sognehuset ved Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder.
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KALENDER EFTERÅR 2017

NOVEMBER
2. Torsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

3. Fredag Beboerforeningen i Skjoldbjerg. Fællesspisning med fællesbord og hygge.

6. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

6. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Jens og Else Pradsgaard, Parkvej 9

7. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

7. Tirsdag 14.00 Vorbasse seniorer. Banko med vin, kyllinger, ænder og Amerikansk lotteri på 
Vorbasse Kro. Kaffe 30.- kr.

9. Torsdag 19:30 IM: Generalforsamling i Sognehuset.

16. Torsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

16. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

18. Lørdag 10:30 IM: Bibelkursus i Løvlund Missionshus ved Sprint Aagaard Korsholm, Børkop.

20. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

21. Tirsdag 10:00 Vorbasse seniorer. Kom og oplev den helt særlige stemning til Jul på Krusmølle. Bus 
fra Prikken. Frokost /juleplatte. Stor juleudstilling med mulighed for indkøb. Gløgg 
og æbleskiver. Pris kr. 300.- Tilmelding senest 14. okt. til Gunhild tlf. 22 96 55 67

22. Onsdag 19:30 IM: Møde ved Holger Haldrup, Kolding.

24. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset.  Tilmelding efter først til mølle... se-
nest mandagen før til Ruth Terp tlf. 51 21 84 77 / Birgit Andersen tlf. 29 60 62 28

30. Torsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

OKTOBER
23. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

27. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset.  Tilmelding efter først til mølle 
princippet senest mandagen før til Ruth Terp tlf. 51 21 84 77 eller Birgit Ander-
sen tlf. 29 60 62 28.

28. Lørdag Beboerforeningen i Skjoldbjerg. Shu bi or not shu bi. Koncert med gamle med-
lemmer af Shu-bi-dua og deres musik.

DECEMBER
3. Søndag 14:00 Beboerforeningen i Skjoldbjerg. Vi starter med gudstjeneste i kirken med børne-

kor. Derefter er der juletræstænding, dans om juletræ - og æbleskiver m/ glögg 

4. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

4. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Lilly og Knud Erik Jørgensen, Parkvej 26

10. Søndag 14:00 Vorbasse erhvervsforening: Juleoptog i Vorbasse
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Sogneudflugt
HADERSLEV - NORDENS WITTENBERG Tirsdag den 12. september 2017 
Vorbasse-Skjoldbjerg menighedsråd og Vorbasse Seniorer inviterer på sogneudflugt til Haderslev med 
besøg og omvisning i domkirken og i Museum Sønderjyllands reformationsudstilling. Undervejs skal vi 
naturligvis have kaffe og kage, og hjemme i Vorbasse igen afslutter vi dagen med aftensmad fra Vorbasse 
kro.
Under middagen vil Jørgen Møller, Vorbasse sige lidt om projektet ”Giv det videre - erindringsindsamling 
på en ny måde” Se evt. mere på www.givdetvidere2017.dk
Dagen starter med afgang i bus fra Vorbasse Sognehus kl. 12:30. Alle er velkomne. 
Arrangementent koster 200,- pr person. 
Tilmelding senest mandag d. 4. september til Birgit Pøl (40 79 60 99) eller Birgit Thomsen (22 81 25 41)

Salmestafet 
Der er salmestafet i Vorbasse kirke onsdag den 
25. oktober 2017 kl. 10:30
Stafetholderne denne aften er Knud Erik Jørgen-
sen og Benny Pedersen, og vi glæder os til at 
høre, hvilke overvejelser de hver især har gjort sig 
om tre salmer fra Den danske salmebog, og ikke 
mindst glæder vi os til en hyggelig aften med fæl-
lessang, hygge, kaffe og kage i kirken.

Advents-
børnekor i 
Skjoldbjerg
Kan du lide at synge, har du lyst til at synge sam-
men med andre?
Vi skal synge julesalmer og sange til advents-
koncerten 1. søndag i advent den 3. december i 
Skjoldbjerg Kirke og deltage i Juletræstændingen 
ved Medborgerhuset lige efter,
Koncerten starter kl. 14 med Lucia optog, børne-
kor, fællessang og de 9 læsninger i Skjoldbjerg 
Kirke. Vi mødes første gang fredag d. 6. okto-
ber kl. 16-17 i Skjoldbjerg kirkehus.
Skriv gerne sms til 20 30 82 70, hvis du ikke kan 
komme første gang eller hvis du har spørgsmål.
Mange sangglade hilsner Kjeld og Lone.

spis-sammen
aftener 

I efteråret 2017 holder Røde Kors, spis-sam-
men-aftener i Sognehuset på følgende fredage: 
29. september – 27. oktober – 24. november
Vi mødes kl. 17 til kaffe og en hyggelig sludder og 
spiser ved 18.30-tiden.
Pris kr. 60,- for en varm ret, kaffe og dessert.  Der 
er vand på bordene, og der er mulighed for at 
købe et glas vin.
Arrangementet er for ældre enlige og par, som 
har lyst til at spise et hyggeligt måltid mad sam-
men med andre.
Tilmelding efter først til mølle princippet senest 
mandagen før til Ruth Terp tlf. 51 21 84 77 eller 
Birgit Andersen tlf. 29 60 62 28.

ARRANGEMENTER
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Sæt    i 
kalenderen:

KFUM og KFUK adventsfest 
fredag den 1. december

Lucia-kor og de ni læsninger i 
Skjoldbjerg kirke 
1. søndag i advent kl. 14. Efterføl-
gende vil der være juletræstænding 
og julehygge i Medborgerhuset 
arrangereret i samarbejde med 
beboerforeningen.

Juleoptog i Vorbasse 
den 10. december

3. søndag i advent 
den 17. december kl. 19:00 er der 
adventskoncert i Vorbasse kirke. Vi 
får besøg af Billund Pigekantori.

Allehelgens
gudstjeneste
Allehelgen falder altid første søndag i november. 
Det er en søndag til minde om de døde, både 
dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som 
har båret den kristne tro videre gennem genera-
tioner. 
Gudstjenesterne Allehelgensdag den 5. no-
vember kl. 14:30 i Skjoldbjerg og kl. 16:00 i 
Vorbasse skaber plads til at mindes og sørge over 
dem, vi har mistet. Og der er plads til at takke for 
det liv, vi fik lov at dele med dem. I begge kirker 
bliver navnene på dem som vi har mistet og taget 
afsked med fra vores kirker i perioden 1/10-2016-
30/9-2017 læst op, og efter gudstjenesten er det 
muligt at tænde lys og sætte på kirkegården.
Der vil blive sendt brev ud til de pårørende, der 
står som anmelder, med invitationer til disse 
gudstjenester, men alle er velkomne.

Reformationsjubilæum 

-Kom til fest! 

BUSK-gudstjeneste 29. oktober kl. 14:00 i Vor-
basse kirke
Alle inviteres til festgudstjeneste denne sidste 
søndag i oktober, hvor vi fejrer 500 års dagen for 
Luthers tese opslag på kirkedøren i Wittenberg.
BUSK betyder Børn, Unge, Sogn og Kirke, og 
BUSK-gudstjenesterne er et koncept, som er 
blevet indført af De grønne pigespejdere, FDF, 
KFUM-spejderne i Danmark, KFUM og KFUK i 
Danmark, men gudstjenesten er for alle!
Efter gudstjenesten vil der være fernisering på et 
Luther kunstprojekt, som 3. klasserne og konfir-
manderne og mandagscafeen har arbejdet på, 
der vil være aktiviteter og kaffe og kage til alle.

December

17
søndag

December

10
søndag

December

3
søndag

December

1
fredag
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GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE

Hvad er der med Nebel?
Af Sven Tygesen

I begyndelsen af 1900-tallet blev der bygget et be-
mærkelsesværdigt hus i Nebel. Det havde to eta-
ger, og det var bestemt ikke normalt på de kanter. 
Hvem, der havde bygget det, er lidt uklart, men 
adskillige Nebel-borgere mener, at det var stam-
faderen for ”æ israelitter”. Han hed (Niels) Peder 
Nielsen, og hans kone hed Martha. To af deres børn 
havde også bibelske navne, Abraham og Andreas. 
Derfor kom hele familien naturligvis til at hedde ” 
æ israelitter”.
Niels Peder Nielsen var oprindelig husmand, men 
også snedker og tømrer. Da han ville gå i gang med 
sit husbyggeri, havde han måske set, hvordan tøm-
rermester Hans Askjær i Vorbasse, havde bygget 
sit hus (Østergade 14) omkring 1905. Han havde 
indrettet sit værksted i den nederste etage og be-
boelsen ovenpå. På samme måde indrettede Niels 
Peder Nielsen sit hus, Fromsejervej 52, det eneste 
hus i Nebel med to etager.
Sønnen, Abraham hører også til iværksætterne fra 
Nebel. Omkring 1925 startede han et savværk i Ne-
bel. Det var det første savværk i Vorbasse sogn. Se-
nere flyttede han virksomheden til Vorbasse, først 
til Nørregade, senere til Østergade.
Omkring 1950 flyttede familien Hansen ind i Ne-
belvej 52. Familien var den lykkelige ejer af tivoli 
Vivi. Huset blev derefter vinterkvarter for tivoliet i 
mange år. Hansen havde oprindeligt været ansat 
hos Statsbanerne, men var kommet til skade under 
tjenesten. Den erstatning, som han fik efter ulyk-
ken, satte ham i stand til at købe tivoli Vivi. 
Tivoli Vivi var et af de små landsby-tivolier, der rej-
ste rundt på egnen og tilbød fornøjelser og adspre-
delse til unge og gamle for en billig penge i et par 
dage, inden det rejste videre til næste by. 
Et sådant tivoli var som regel et familieforetagen-
de, evt. med en lejet medhjælp, hvis familiens egne 
børn var for små til at give en hånd med. 
Tivoliet omfattede som regel kun en karrusel, en 
luftgynge og et skydetelt og måske en roulette. 
Når herlighederne var pakket sammen, kunne de 
være på en lastbil. Ejeren og hans familie boede i 
en beboelsesvogn. Der var ikke megen plads i den, 

men familien skulle som regel også kun være der, 
når den sov.
Det kostede naturligvis penge at prøve både gyn-
gerne og karussellen, men én fornøjelse var gratis 
for karle og store drenge.  Når en karl havde fået 
sin pige med op i luftgyngen, skulle man stille sig 
nedenfor den og vente, til han havde fået gyngen 
så højt op, at både han og hun hang med hoveder-
ne nedad. Så faldt pigens skørter ned om ørerne på 
hende, og hun kunne ikke hindre det, for hun hav-
de nok at gøre med at holde sig fast. Så var der en 
spændende udsigt til den del af pigen, der normalt 
var gemt under skørterne! 

Tivoligynge

Når tivoliet skulle flytte fra den ene by til den anden, 
blev alle herlighederne læsset på lastbilen, som blev 
spændt for beboelsesvognen, og så rullede hele for-
retningen. Men det var et slidsomst arbejde at skille 
tingene ad, pakke dem sammen og stille dem op 
igen i næste by.
Når foråret kom, gjorde familien Hansen gyngerne 
og karussellen klar til brug, stillede dem op bag ved 
huset og indbød alle børn i Nebel til at prøvekøre 
dem - gratis. Det var en stor dag for børnene.
På et tidspunkt flyttede der en Nina ind hos familien 
Hansen. Muligvis blev hun ansat som medhjælper, 
men snart fik hun og familiens søn, Nikolaj et godt 
øje til hinanden og endte med at blive gift. Senere 
blev Nina ”direktør” for hele foretagendet.
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Om vinteren var det småt med indtægter, og derfor 
måtte Nina bede om kredit i Brugsen. Om efteråret, 
når tivoliet vendte tilbage til sit vinterhi, kom Nina 
op i Brugsen med et par spande fulde af småpenge, 
som rigeligt kunne dække gælden.
Da de små tivoliers tid var forbi i løbet af 1970erne, 
solgte Nikolaj og Nina tivoliet og huset og flyttede 
fra Nebel. En tid rejste de med et andet tivoli, men 
opgav senere rejselivet og slog sig ned i Århus.
Længe inden tivoli Vivi blev nedlagt, kom Karen An-
dersen, der var født i Ødis i 1928, sammen med sine 
forældre og søskende til Nebel. De ankom i 1929 og 
kom til at bo i Rugbjergvej 5, som senere blev over-
taget af Karens bror og svigerinde, Andreas og Birgit 
Andersen.
Karen havde udlængsel i blodet, og som så mange 
andre unge længtes hun efter at komme ud i ver-
den. Knap nok var krigen til ende i 1945, inden hun 
som 17 årig rejste til Sverige, hvor hun havde fået 
plads i huset.
Allerede et par år efter rejste hun - uden at kunne 
sproget eller kende landet særligt godt - til England.
Der havde hun forskellige pladser i huset og endte 
med at arbejde i et pensionat, hvor der boede en 
del studenter. Én af dem, en thailænder eller siame-
ser, som det hed dengang, kom hun til at kende så 
godt, at de blev kærester. De fik også et barn sam-
men i 1953.
I 1956 var Karen sammen med sin datter på besøg 
hos familien i Nebel. Hun fortalte, at hun skulle gif-
tes med faderen til pigen, så snart han var færdig 
med sin uddannelse. Han studerede jura.
Bønderne i Nebel har sikkert trukket overbærende 
på skuldrene. Den historie kendte de: pigen, der rej-
ste ud, kom hjem med et barn og fortalte, at hun 
skulle giftes med faderen. Jo, den havde de hørt før.
Men Karen fik ret. Hendes kæreste, som hed Tanin 
Kraiwizien havde reelle hensigter, og da han var fær-
diguddannet som jurist, rejste de med hinanden til 
Thailand, hvor de blev gift. Han fik snart en god stil-
ling i statsadministrationen, og efter nogle år blev 
han dommer. 
I Thailand fik parret yderligere fire børn, men det 
forhindrede ikke Karen i at være en særdeles aktiv 
forretningskvinde.
Hun fandt snart ud af, at thailænderne kunne lide 
danske småkager, og Karen lavede en forretning 
ud af at bage og sælge småkager. Hun havde pro-
blemer med det thailandske sukker, som var for 
groft, men Karen fandt ud af at køre det igennem 
en kaffemølle eller lignende, som findelte sukkeret. 

Hendes småkager blev meget populære, så Karen 
måtte bage mange timer hver dag for at klare efter-
spørgslen. I perioder var det så varmt om dagen, at 
hun ikke kunne holde ud at stå ved ovnen. Så bagte 
hun om natten.
Ved et besøg hjemme i Nebel midt i tresserne havde 
hun truffet Jens Aage Thomasen, der var blevet ud-
deler i Nebel i 1965. De blev enige om, at hun skulle 
sende nogle thailandske specialiteter som ting af 
sølv, messing og træ, som han skulle forsøge at sæl-
ge i Brugsen. Thomasen modtog også flere sendin-
ger fra Karen, men det blev aldrig til det helt store, 
vistnok fordi det var ret omstændeligt at få penge 
overført til Thailand. 
Til gengæld gik eksporten strålende til private, ven-
ner og familiemedlemmer. I et brev til svigerinden, 
Birgit Andersen, i Nebel skrev Karen i maj 1970: Vi fik 
for nylig en stor sending med en masse sølv og stof-
fer nordfra og bøffelhorn sydfra. De blev afsat med 
det samme til en amerikaner. En ladning børnekjo-
ler, som jeg har købt lidt efter lidt, ligger her endnu. 
En del af dem ville jeg gerne have, at du skulle have. 
Resten har jeg lovet en dame i København.
En anden stor eksportartikel var thai-silke, som Ka-
ren kunne levere meget billigt i forhold til prisen i 
Danmark, ca.50 kr. pr. meter for den billigste og 90 
kr. for den dyreste.
Karens eksportforretning omfattede både færdig-
varer, som kjoler, bluser, nederdele og pyjamasser 
til både børn og voksne og smykker i både guld og 
sølv. Af de regninger, som hun sendte hjem til svi-
gerinden, kan man se prisen på de enkelte varer. Pri-
sen er angivet i bath, den thailandske møntenhed. 
1. bath = ca. 33 øre.
1 kjole  80 bath
1 buksedragt 70  -
1 nederdel 40  -
1 pyjamas 28  -
1 aftentaske 65  -
1 lykke-armbånd 75  -
1 ring, indisk jade 50  -
1 silkeblomst 20  -
1 sæt øreclips (sølv) 35  -

På trods af Karens hjemmebageri og hendes ret 
gode fortjeneste ved eksportforretningen, havde 
familien ikke råd til at lade hende rejse med, da re-
geringen sendte Tanin til Paris i 1970. Hun skriver 
selv til svigerinden i Nebel, at hun må blive hjemme, 
fordi de havde måttet sende deres bil til hovedrepa-
ration på et værksted, som omgående havde fundet 
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ud af, at alt på den skulle udskif-
tes, også indtrækket. Det tog fra 
marts til maj måned og kostede 
over 38.000 bath.
Karen og børnene måtte altså 
blive hjemme, mens Tanin rejste 
til Paris og derefter også en tur 
til Nebel.
På et tidspunkt blev Tanin høje-
steretsdommer. Dermed rykke-
de Tanin og Karen op i de aller-
højeste sociale lag. Ja, selv kongefamilien kom de i 
forbindelse med. Karen blev således veninde med 
dronning Sirikit, som hun gik til gymnastik sammen 
med.

Som højesteretsdommer bekæmpede Tanin de to 
værste farer, der truede hans land, korruptionen og 
kommunismen. Korruptionen var udbredt i Thai-
land.  -  Når truslen fra kommunisterne blev for stor, 
skete der ofte et kup, som militæret styrede. Det 
gentog sig i 1976, hvor militæret afsatte regeringen 
og myrdede mange venstreorienterede studenter. 
Til at lede den regering, som militæret indsatte efter 
kuppet, havde generalerne brug for en ”mand med 
rene hænder”. Ham fandt de i Tanin, som hverken 
havde haft lod eller del i kupmagernes myrderi-
er. Tanin blev udnævnt til ministerpræsident, dvs. 
statsminister.

Meget snart efter udnævnelsen fik 
danske aviser opsnuset, at den nye 
ministerpræsident var dansk gift 
og bragte den nyhed på forsiden.
Karens danske familie kunne såle-
des læse om den i avisen, inden 
Karen havde meddelt noget, og de 
blev naturligvis opskræmte. Hvad 
ville der ske med Karen og hendes 
familie? -   Snart ringede hun dog 
til dem og beroligede dem: ”Det 
skal nok gå alt sammen. Vi er ikke 
nervøse!”. 

Karen fik ret. Der blev ikke krum-

met et hår på hendes eller Tanins hoveder, 
hverken i hans regeringstid eller tiden derefter.
Karen døde i Thailand for mange år siden, vistnok 
i 2002.
Tanin lever fortsat. Han er 92 år. Sammen med kon-
gefamilien har han i mange år gjort et stort arbejde 
for de fattigste i Thailand. 
Karens og Tanins børn bor i Thailand og har flere 
gange haft besøg af familiemedlemmer fra Dan-
mark.

(Fortsættes)

En stor tak til følgende nuværende og forhenværende 
Nebel-borgere: Anne Lise Andersen, Jes Petersen, Bir-
git Andersen, Jens Aage Thomasen. Uden deres hjælp 
havde jeg ikke kunnet skrive Nebel-historierne.   

Sv. T.

Øverst: Karen (t.h.) sammen med 
dronning Sirikit og prinsesse Bene-
dikte
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KONTAKTPERSONER 
Mandagscafé: 
Birgit Thomsen, tlf. 22 81 25 41

Idræt om dagen: 
Emmy Schmidt, tlf. 75 33 35 68

Børnekredsen: 
Anne Mette Jakobsen, tlf. 75 33 34 12 

Indre Mission (IM):
Jørgen Christensen, Dalagervej 10, tlf. 30 42 04 95

KFUM’s Soldatermission: 
Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17

Vorbasse Seniorer: 
Birgit Pøl Nielsen, tlf. 40 79 60 99 

Røde Kors: 
Erik Andersen, tlf. 24 25 20 74 

Søndagsskolen: 
Ulla Emanuelsen, tlf. 75 33 38 87

Udsyn: 
Lilly Jørgensen, tlf. 20 33 58 97            

Lokalhistorisk arkiv: 
Jørgen Møller, Tlf.  20 80 36 38

Skjoldbjerg Beboerforening: 
Hans Peder Kristiansen, tlf. 23 81 90 00

Frihavnens Venner: 
Yrsa Jensen, tlf. 23 84 17 70

Høreforeningen: 
Kristian Hansen, tlf. 75 33 33 14

Sogneindsamling: 
Birgit Thomsen, tlf. 22 81 25 41

Vorbasse Husholdningskreds:
Ester Thisgård, tlf. 75 33 46 05
e-mail: Ner1@stofanet.dk

Vorbasse.dk: 
Inger Donslund. 
Nyheder og arrangementer til vorbasse.dk sendes 
til vorbasse@vorbasse.dk

KFUM og KFUK I Vorbasse:
Charlotte B. Lundsgaard, tlf. 61 34 31 96
Afdelinger: Klub Magnum, Unge/voksne, 
Familie arbejde, Fokusaftner, Fredagsmylder

OBS: 
Det er foreningens eget ansvar at maile til 
kirkebladet med ændring af kontaktpersoner eller 
lignende.

KONTAKT

Grupperådsformand 
Lene Sloth, mobil: 22506623, email: ls.sloth@gmail.com
Næstformand 
Jens Dalgaard, mobil 40 88 25 21
Grupperådsleder for De grønne pigespejdere 
Annette Thuesen, mobil 60 23 19 57
Grupperådsleder for KFUM spejderne 
Brian Berg, mobil 20 83 37 06

Se mere om de forskellige enheder og mødetidspunkter på 
www.vorbasse.dk under spejderne.

Telefonkæden: Er du alene og ønsker en daglig opring-
ning, kontakt da Inger Vitved-Jensen, Gammel Grenevej 1, 
Vorbasse, tlf. 75 33 31 59  /  29 29 68 14
Besøgstjenesten: Ønsker du en ven, der vil besøge dig 
regelmæssigt, eller ønsker du selv at besøge, kontakt da
Annette Thuesen, Sønderhedevej 22, Vorbasse, 
tlf. 60 23 19 57.
Spis-sammen-aftener: Ønsker du at at være med til de 
fælles spis-sammen-aftner, kontakt da Elisabeth Hededam, 
tlf. 21 60 26 40
Nørklegruppen: Ønsker du at være med i nørklegruppen, 
kontakt da Lea Hansen, tlf.  28 70 20 16

BØRNEKREDS
Børnekredsen mødes på stoppestedet hver tirsdag kl. 
14:30-16:00 (ikke i skoleferier).
Ledere: Gitte Thomsen - Lise Hasle - Lene Knudsen - 
Anne Mette Jakobsen

UDSYN 
UDSYN, starter igen TORSDAG den 7. september 
kl. 14.00 til 16.00 på Stoppestedet, Nørregade 9, Vorbasse 
Alle er velkommen. 
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
Bemærk: Ugedag er ændret fra onsdag til torsdag!
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AUGUST VORBASSE SKJOLDBJERG
27. 11.s.e.trinitatis 10:30 Søndagsskole 9:00
SEPTEMBER

3. 12.s.e.trinitatis 10:30 Forklaringsgudstjeneste
6. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste

10. 13.s.e.trinitatis 9:00 Jørgen Johansen. 
17. 14.s.e.trinitatis 9:00 10:30 Høstgudstjeneste
24. 15.s.e.trinitatis 10:30 Høstgudstjeneste.

Kirkefrokost og søndagsskole
9:00

OKTOBER
1. 16.s.e.trinitatis 9:00 10:30
8. 17.s.e.trinitatis 9:00 Jørgen Johansen

15. 18.s.e.trinitatis 9:00 Jørgen Johansen. Kirkekaffe
22. 19.s.e.trinitatis 10:30
29. 20.s.e.trinitatis 14:00 BUSK 10:30
NOVEMBER

5. Allehelgensdag 16:00 14:30
12. 22.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Kirkekaffe
19. 23.s.e.trinitatis 10:30
26. Sidste s. i trinitatis 9:00 Kirkekaffe 10:30

KOMMENDE INDSAMLINGER:  11. juni -10. september: Kofoeds skole, Blå kors, KFUM, KFUK, Kirkens korshær.
17. september - 29. oktober: Mission Øst.  5. - 19. november: KFUM soldatermission. 
26. november: Danmarks kirkelige mediecenter.

VORBASSE SØNDAGSSKOLE:  24. september kl. 10:30 i kirken og Sognehuset.

KIRKEBIL: Der kan til alle gudstjenester bestilles kirkebil. Kontakt Billund Taxa, Tlf. 75 35 35 06, 
senest 1 time før gudstjenesten begynder. Kørslen er gratis.

GUDSTJENESTER
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