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PRÆSTEN HAR ORDET

”Folkekirkens mission 
som kristen kirke er at forkynde 

Jesus Kristus som hele 
verdens frelser”

Hvor og hvordan 
gør vi det?
Folkekirkens mission foregår både lokalt og inter-
nationalt over alt, hvor evangeliet bliver forkyndt 
i ord og handling. Det kan for eksempel være, når 
sogne eller missionsselskaber holder gudstjenester 
eller på anden måde fortæller om kristendommen 
i bibelhistorier, salmer, foredrag og undervisning, 
men det kan også være, når vi som kirke og menig-
hed indgår i andre fællesskaber. 
Fællesskaber på tværs af foreninger, som når vi 
sammen med Spejderne og KFUM og KFUK i Vor-
basse arrangerer familievenlige gudstjenester, når 
vi sammen med Beboerforeningen i Skjoldbjerg 
starter advents- og juletiden op med Luciakor og 
juletræstænding, eller når vi hvert år fylder kirken 
med elever fra skolen og øver de salmer, de skal 
synge i Ribe domkirke i forbindelse med det årlige 
salmesangsprojekt.
Det er også de fællesskaber, vi indgår i, når vi be-
væger os uden for kirkediget og f.eks. har kaffe på 
kanden til alle som har lyst hver anden mandag 
formiddag i Sognehuset, eller når vi tropper op på 
Vorbasse marked og holder gudstjeneste for Gud 
og hver mand, som lige måtte komme forbi og få 
lyst til at åbne markedet sammen under et kristent 
fortegn.
Det er også, når vi på tværs af sogne indgår i større 
fællesskaber, som når vi drager afsted mod Ribe i 
bus for at fejre 500-året for reformationen, eller når 
vi samles med provstiets øvrige konfirmander til et 
fælles rollespilsarrangement.
I Vorbasse og Skjoldbjerg er vi gode til det med fæl-
lesskaber. Det indgår nærmest som en del af vores 
DNA. Vi ser det ikke mindst, når markedet løber af 
stablen, men også når der er indsamlingsarrange-
menter eller når nye borgere skal bydes velkom-
men til byen.
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KIRKEN I KROGENE

Pyntning af juletræ i Skjoldbjerg

Vi har her i oktober lavet et billede på fællesskab 
i Sognehuset. Det er Luthers segl, Lutherrosen, 
som er sammenstykket af 81 mindre lærreder, der 
tilsammen danner en stor flot rose midt i Sognehu-
set. Det er primært 3. klasse og årets konfirmander, 
som har været med i projektet, men alle i sognet, 
som har haft lyst og mulighed for at være med på 
dagen, har kunnet sætte sit præg på kunstværket.
Værket består af flere forskellige kristne symboler: 
Det sorte kors midt i et hjerte, for at minde os om, 
at når man tror af hjertet, bliver man retfærdiggjort. 
Den hvide rose for at vise, at troen giver glæde, 
trøst og fred. For den hvide farve er ånders og eng-
les farve. Et himmelblåt felt, fordi denne glæde i 
ånd og tro er begyndelsen på den kommende him-
melske glæde, som allerede er indtrådt i verden, og 
som håbet kan fatte, men som endnu ikke er synlig. 
Og endelig en gylden ring som tegn på, at denne 
salighed i himlen varer evigt og aldrig får ende.
Men værket indeholder i den grad også et element 
af det lokale fællesskab i sognene. Det er som et 

puslespil, der ville være ufuldstændigt, hvis der 
manglede en brik. Alle os, som bor i sognet, er en 
vigtig brik i sognet og i menigheden – en vigtig 
brik for sognet og menigheden.
”Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og 
af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største 
og det første bud. Men der er et andet, som står lige 
med det: ›Du skal elske din næste som dig selv. På 
de to bud hviler hele loven og profeterne.”
Når vi samles om de to bud i kirken, i sognehuset, 
på markedspladsen eller rundt omkring i byen, så 
opfylder vi folkekirkens mission som kristen kirke, 
nemlig at forkynde Jesus Kristus som hele verdens 
frelser”.

SØK

Mens han var graver og Kirketjener ved Skjoldbjerg 
kirke, lavede Ernst Thomsen for ca. 10 år siden en 
aftale med nogle af sine børnebørn, om at de skul-
le hjælpe med at pynte juletræet i Skjoldbjerg. Det 
var noget de alle glædede sig til.
De startede med formiddagskaffe sammen. Der-
efter gik de op i kirken og fandt julepynten frem. 
Et år var der nogle af stjernerne der trængte til at 

blive skiftet ud. Så lavede de lige nogle nye stjerner. 
Når pynten blev hængt på plads kravlede børnene 
rundt på gulvet. Der kunne sagtens hænge 3 stjer-
ner på samme gren, men det blev der ikke ændret 
på. Mens pynten blev hængt på plads gik de og 
sang julesalmer.
Det har været en rigtig hyggelig tradition for alle. 

Birgit
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Fotos: Jeremy Watts

En lille busfuld drog mod Ribe til åbningen af 
folkemødet i anledningen af 500 års jubilæet for 
reformationen. 
Det var en domkirkeby i strid vestenvind med 
vadehavet nærmest som en voldgrav omkring 
sig, der tog imod os og de knap 400 andre, som 
var mødt op til åbningen på domkirkepladsen 
og i domkirken. 
Vi hørte Bertel Haarder holde sin åbningstale 
bl.a. om reformationens afgørende rolle for ud-
viklingen i det danske samfund, vi hørte spæn-
dende foredrag om Luthers hustru Katarina 
von Bora – kaldet Hr Kate, bl.a. på grund af sin 
myndige husførelse i det, som blev forlægget 
for den danske præstegårdskultur, vi smagte 
dejlige Luther-øl til tonerne af dansk og svensk 
folkemusik og vi blev oplyste om menneskets 
frihed både ved en teologisk debat mellem 
grundtvigianismen og Indre Mission og ved en 
videnskabelig debat mellem filosofien og na-
turvidenskaben.
Over hele weekenden kunne man opleve et 
tætpakket program, hvis formål var at sætte 
reformationens betydning for vores liv i dag på 
dagsordenen. Vi havde en hyggelig og spæn-
dende eftermiddag og aften og har helt sikkert 
fået idéer til kommende arrangementer hjem-
me i sognet, så reformationsfejringen ikke bare 
er noget, der hører 2017 til, men som også giver 
stof til eftertanke fremover.

SØK

ORIENTERING

Vorbasse tog til 
Folkemødet



5  



6

Sangaften 
på Frihavnen 
Menighedsrådet indbyder til sangaften på 
Frihavnen tirsdag den 5. december, den 2. 
januar og den 6. februar kl. 19 – ca. 21
Alle er velkomne disse aftener. Vi sørger me-
get gerne for transport, man bedes blot kon-
takte 
Birgit Thomsen i Skjoldbjerg, tlf: 22 81 25 41. 
Kaffen koster 15,-kr

Gudstjenester 
på Frihavnen 
Der er gudstjeneste på Frihavnen den 3. tors-
dag i måneden.
Torsdag den 21. december starter vi med 
gudstjeneste kl. 14:30 og holder julehygge 
med vennekredsen efter gudstjenesten.
Torsdag den 18. januar og den 15. februar 
kl. 15:00.  Vi starter kl. 14:30, med fælles kaf-
febord som koster 15,- kr. 
Gudstjenesterne er for alle og der kan bestil-
les gratis kirkebil.

Nytårskur
Igen i år vil der nytårsdag 1. januar efter 
gudstjenesterne i Skjoldbjerg kl. 14:30 og 
Vorbasse kl. 16 være et lille glas til alle og 
mulighed for at ønske hinanden et godt nyt-
år!

ARRANGEMENTER

Fra Folkemødet i Ribe
Foto: Jeremy Watts
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Adventskoncert i Vorbasse Kirke
I år har vi inviteret Billund Pigekantori til at synge julen ind ved adventskoncerten i Vorbasse kirke 3. 
søndag i advent den 17. december kl. 19:00.
Pigekantoriet er Billund kirkes kor for piger i 3. til 10 klasse. Koret, som ledes af organist Christine Toft 
Kristensen, består af 34 piger fra 3. til 10. klasse. Ved aftenens koncert medvirker endvidere sopran Anne 
Marie Wæver og pianist Charlotte Støjberg, som akkompagnerer koret. Programmet vil bestå af både 
kendte og mindre kendte julesange og - salmer samt fællessalmer.
Efter koncerten er Menighedsrådet vært ved kaffe og kage.

Adventsfest 
KFUM og KFUK
Adventstiden er en dejlig tid, en tid med forvent-
ning, tid med forberedelser, tid der går alt for 
stærkt, tid til stilhed og fordybelse, tid til glæde 
og samvær.
I Vorbasse kirke den 1. december kl. 19:30 ta-
ger vi tid til at synge en del af de meget flotte ad-
ventssange og salmer. Vi tager tid til bøn og ord 
fra biblen. Vi tager tid til fordybelse, og vi tager 
tid til en børnehistorie.
Kirken er den aften kun oplyst af levende lys. Efter 
andagtsstunden er der tid til samvær i Sognehu-
set, med æbleskiver og lotteri.
Alle er meget velkomne.

Charlotte B. Lundsgaard

Lucia koncert
i Skjoldbjerg
1. Søndag i advent holder vi kl. 14:00 en stem-
ningsfuld eftermiddagsgudstjeneste med Lucia, 
kor, de 9 læsninger og fællessalmer i Skjoldbjerg 
kirke. Efter gudstjenesten er der adventshygge 
med æbleskiver og gløgg i medborgerhuset, og 
så skal der tændes og danses om det store jule-
træ.

Foto: Claus Bech - SCANPIX

Billund Pigekantori. Foto: Nicolas Jaegergaard
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KALENDER VINTER 2017/2018

JANUAR
2. Tirsdag 15:00 Vorbasse seniorer. Bowling i Lynghallen.

2. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

5. Fredag 18:00 KFUM og KFUK. Fredagsmylder i Sognehuset.

8. Mandag 14:00 Vorbasse seniorer. Nytårstræf på Vorbasse kro. Kom og hør Eva Kjer Hansen for-
tælle om sit politiske liv og karriere. Pris inkl. kaffe kr. 60,- Efter foredraget suppe 
og tarteletter. Pris kr. 85,-. Tilmelding til spisning senest den 4.januar til Gunhild 
tlf. 22 96 55 67. PS: medlemskort sælges fra kl. 13:00

8. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Ruth Terp, Parkvej 5

8. Mandag 19:30 IM: Evangelisk Alliance Bedeuge. I Vorbasse kirke, bedemøde.

9. Tirsdag 19:30 IM: I Sognehuset, bedemøde.

10. Onsdag 19:30 IM: I Stoppestedet, bedemøde.

11. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset,  bedemøde.

12. Fredag 19:30 IM: I Stoppestedet,  bedemøde.

DECEMBER
1. Fredag 19:30 KFUM og KFUK. Adventsfest i Vorbasse. Andagtsstund ca. 50 min. derefter ad-

ventshygge i sognehuset. 

2. Lørdag 14:00 Frihavnens venner: Julemarked på Frihavnen

3. Søndag 14:00 Beboerforeningen i Skjoldbjerg. Vi starter med gudstjeneste i kirken med børne-
kor. Derefter er der juletræstænding, dans om juletræet og æbleskiver med gløgg.

4. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

4. Mandag KFUM og KFUK. Unge/Voksne på Stoppestedet

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

5. Tirsdag 15:00 Vorbasse seniorer. Bowling i Lynghallen.

10. Søndag 14:00 Vorbasse erhvervsforening. Juleoptog i Vorbasse.

11. Mandag 19:00 KFUM og KFUK. Julehygge med Klub Magnum på Stoppestedet.

12. Tirsdag 14:00 Vorbasse seniorer. Banko med sponsorgaver, og amerikansk lotteri på Vorbasse 
kro. Mange fine gevinster fra lokale givere. Gløgg og æbleskiver. Julehistorie 
ved Alice Østergård. Pris kr. 30,-

14. Torsdag 18:00 IM: Julefrokost i Sognehuset ved Jørgen Hedager Nielsen, Børkop. Selve mødet 
begynder kl. 19.30. Emne: Forventningens glæde/ Jesu genkomst.

17. Søndag 19:00 Adventskoncert i Vorbasse kirke.

18. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

21. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

29. Fredag 14:30 IM: Julefest på Frihavnen
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FEBRUAR
2. Fredag 18:00 KFUM og KFUK. Fredagsmylder i Sognehuset.

5. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Lilly Knudsen, Rankenbjergvej 1.

6. Tirsdag 15:00 Vorbasse seniorer. Bowling i Lynghallen.

6. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

7. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste.

7. Onsdag 19:30 IM: Kredsmøde i Hejnsvig ved Johan Schmidt Larsen, Fredericia.

12. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

13. Tirsdag 14:00 Vorbasse seniorer. Banko og Amerikansk lotteri på kroen. Kaffe kr. 30,-

14. Onsdag Beboerforeningen i Skjoldbjerg. Fastelavnsfest med tøndeslagning, fastelavns-
boller, kaffe, og slikposer.

15. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

21. Onsdag 19:30 Salmestafet i Vorbasse kirke 

22. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset,  bibelundervisning ved Finn Andersen, Børkop. Emne: Guds kærlighed.

23. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i sognehuset. Tilmelding senest mandagen før til 
Ruth Terp, tlf. 51 21 84 77 eller Birgit Andersen, tlf. 75 33 38 72 eller 29 60 62 28.

24. Lørdag KFUM og KFUK. Højskoledag i Distrikt Sydvestjylland.

26. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

27. Tirsdag 14:00 Vorbasse Seniorer: Ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne.

JANUAR
15. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

18. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

19.-21. Fredag –  søndag Foreningslejr i KFUM og KFUK i Vorbasse - lejr for alle aldre, på Sydvestjyllands Efterskole.

23. Tirsdag 14.00 Vorbasse seniorer. Musikalsk underholdning på kroen ved Lise Ness. Pris inkl. kaffe kr.60,-

25. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset,  møde ved Peter Fredensborg, Billund.

26. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i sognehuset. Tilmelding senest mandagen før til 
Ruth Terp, tlf. 51 21 84 77 eller Birgit Andersen, tlf. 75 33 38 72 eller 29 60 62 28.

29. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

MARTS
1. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset, møde ved folk fra DBI.

6. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

KALENDER VINTER 2017/2018
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Jeg håber at se DIG 
til familiegudstjeneste 
onsdag den 7. februar

kl. 17:00

Skjoldbjerg 
Kirkes 
97 års fødselsdag
Søndag den 21. januar kl. 14 fejrer vi Skjoldbjerg 
kirkes 97 års fødselsdag med familiegudstjeneste 
og efterfølgende boller og kakao i kirkehuset. 
Skjoldbjerg kirke er indviet den 23. januar 1921. 
Alle er velkommen!

Familie
Gudstjeneste  

Familiegudstjenesterne begynder altid kl. 
17.00 i kirken. Derefter er det aftensmad, leg og 
hygge i sognehuset. Vi er færdig senest kl 19:00, 
så alle kan nå hjem til sengetiden Næste gang er 
den 7. februar 2018.

ARRANGEMENTER

Idræt 
om dagen  
Hver onsdag kl. 9.30 - 11.30  er der Idræt om 
Dagen i Vorbasse Fritidscenter. 
Pris 25 kr. pr. gang.
Vi tilbyder god og glad motion med træning af 
alle muskler og led samt folkedans.
Efter pausen med kaffe/rundstykke og sang, er 
der frit valg mellem svømning-bowlis-badmin-
ton-skumtennis-ringo m.m.
Vi glæder os til at se dig/jer

Ejgil, Maureen, Ingrid, Emmy, Kirsten og Ester  

Mandags Café
Det at være sammen om noget, kan styrke fællesskaber og skabe nye.
Det vil menighedsrådet gerne støtte op om.
Derfor inviteres alle, der ønsker at dele hverdagen med andre, til kaffe og fælles 
samvær i Sognehuset på mandage i ulige uger kl. 10.00.  
Har du ikke selv mulighed for at komme i Sognehuset, kan du kontakte Birgit tlf. 22 81 25 41. 

Birgit
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Salmestafet 
Der er salmestafet i Vorbasse kirke Onsdag 
den 21/2 kl. 19:30. Vi glæder os til at høre, hvil-
ke overvejelser 2 nye stafetholdere 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.

Fælles-
arrangement

Sæt X i kalenderen 
den 24. april 2018, der er fæl-
lesmøde med menighedsrådet, 
Billund  Y-mens klub og KFUM 
og KFUK i Vorbasse kl. 19.30 ved 

Heinrich Pedersen, Nørup - udsendt præst.

Sogne-
indsamling 
2018  

Sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen den 11. marts 2018, 
hvor vi sammen med Folke-
kirkens Nødhjælp igen sender 
indsamlere ud for at samle pen-

ge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde 
med at bekæmpe sult blandt verdens fattig-
ste. Du kan også være med og støtte kampen 
mod sult, ved at kontakte Birgit Thomsen på 
tlf. 22 81 25 41 eller mail: etbt@svenet.dk og 
melde dig som indsamler.

Birgit

Spis-sammen
aftener 
Vi holder spis-sammen-aften i Sognehuset 
fredag den 26. januar og fredag den 23. febru-
ar 2018.
Arrangementet er for ældre enlige og par, som 
gerne vil spise et godt måltid mad under hygge-
lige former. Vi starter kl. 17.00 med en kop kaf-
fe og hyggeligt samvær. Der bliver serveret god 
traditionel dansk mad, bestående af en varm ho-
vedret efterfulgt af dessert/kage med kaffe/the. 
Prisen for at deltage er kr. 60,00. Man kan selv 
medbringe drikkevarer, men der er også mulig-
hed for at købe et glas vin for kr. 10,00. Vi synger 
og hygger og slutter aftenen af med en sang ved 
21-tiden. 
Bindende tilmelding skal ske senest mandagen 
i samme uge, som spis-sammen-aftenen finder 
sted, til Ruth Terp på tlf. 51 21 84 77 eller Birgit 
Andersen på tlf. 75 33 38 72 eller 29 60 62 28.

ARRANGEMENTER 
I FORÅRET

SÆT X KALENDEREN
ALLEREDE NU

Marts

11
Søndag

April

24
Tirsdag
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GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE

Den store sten
Af Sven Tygesen

Én gang om året, måtte sognerådet i Vorbasse 
underrette amtet om, hvilke af kommunens veje, 
man ønskede at få repareret og få amtets store 
motoriserede vejtromle til at tage under behand-
ling. En sådan tromle havde kommunen nemlig 
ikke selv.
I december 1934 meddelte sognerådet, at man i 
1935 kun ønskede at få Kirkegade tromlet. Den 
var som kommunens øvrige veje en grusvej. I bre-
vet til amtet føjede man dog til, at man eventuelt 
også ønskede vejen til Høllund Søgård (Hovborg-
vej) sat i stand og tromlet.
50 år tidligere bestod et vejarbejde normalt af, at 
man ville ”kaste op” på vejen, dvs. rense vejgrøf-
terne og fylde ”opkastet” plus evt. lidt sand og 
lyng i de største huller. Trafikken var ikke voldsom 
på kommunevejene dengang, så man gjorde ikke 
meget ud af vedligeholdelsesarbejderne. Men i 
løbet af 1920rne og 30rne var trafikken betyde-
ligt forøget. Der var oven i købet kommet biler til, 
både personvogne, last- og rutebiler. Derfor skul-
le vejene laves mere solide, og det blev normalt 
gjort med skærver, grus og ler. 
I Vorbasse kommune blev der produceret tonsvis 
af skærver, dvs. marksten, der blev slået i mindre 
stykker. Arbejdsløse og folk, der ikke kunne kla-
re sig selv, men måtte have hjælp af kommunen, 
blev tvunget til at slå sten ligesom Jens Vejmand.  
Lønnen for stenslåning var i 1935 7-8 kr. pr. kubik-
meter skærver.  - En stærk arbejdsmand, der rub-
bede neglene, kunne slå 1 kubikmeter skærver på 
en dag.
Allerede en måneds tid efter meddelelsen til am-
tet ansøgte sognerådet om økonomisk støtte til 
udvidelse og regulering af Hovborgvej. I ansøg-
ningen blev det oplyst, at man regnede med, at 
dette arbejde ville koste 100.000 kr. - et voldsomt 
beløb på den tid.
Hvorfor Hovborgvej så hurtigt blev til årets vigtig-

ste vejprojekt, vides ikke. Måske skyldtes det pres 
fra skovrider Dalgas, Høllund-Søgård. Han havde 
i hvert fald flere forhandlinger med sognerådet 
både før og under vejarbejdet.
Høllund-Søgård plantage var i 1935 så godt i 
vækst, at man kunne producere tømmer, som 
skulle fragtes op til jernbanestationen i Vorbasse. 
Derfor kunne skovrideren være interesseret i en 
ordentlig vej til stationen.
Der var på den tid adskillige sving på Hovborgvej, 
og den gik over både bakker og gennem lavnin-
ger. Nu ville man have vejen udvidet, have svinge-
ne rettet ud og bakketoppene skåret af og fyldt i 
lavningerne.
Det var et omfattende projekt, og det blev skudt i 
gang, så snart frosten var af jorden.  - I forbindelse 
med et lignende arbejde lidt senere, gik bønderne 
langs vejen med til gratis at afgive den nødven-
dige jord til projektet mod til gengæld at få den 
jord, der blev tilovers ved udretningen af sving. 
Det har de sikkert også gjort i forbindelse med 
Hovborgvej.  Endnu var der uopdyrket hede nok 
at tage af til erstatning for den smule, der måtte 
afgives til vej.
En tid efter at arbejdet var gået i gang, stødte 
arbejderne på en stor sten, da de ville fjerne en 
bakkekam. Stenen skulle væk, for det øverste af 
den ville rage op over det fremtidige vejniveau, 
altså gravede de sig ned langs siderne af stenen. 
De gravede og gravede, men stenen havde tilsy-
neladende ingen ende.
Det var ikke første gang, vejarbejderne stødte på 
en meget stor sten. Normalt gjorde man kort pro-
ces med sådan én, den blev sprængt bort. I hvert 
sogn var der askillige mænd, som havde lært 
sig at omgås dynamit og ”skyde” sten, som efter 
sprængningen kunne forvandles til skærver. Men 
sprængningseksperterne ville helst have dyna-
mitten anbragt under stenen. Altså fortsatte man 
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gravearbejdet, og hullet omkring stenen blev dy-
bere og dybere.
Da arbejderne havde gravet sig ned i ca. 1,5 me-
ters dybde, havde de på fornemmelsen, at enden 
nu var nær. Og ganske rigtigt, snart efter kunne 
de få en skovl ind under stenen, og evt. få dyna-
mitten anbragt.
Men nu var der ikke tale om, at stenen skulle 
sprænges. Det ville være synd at ødelægge en så 
stor sten. Den var jo så stor, at den var en sevær-
dighed. Den skulle ikke sprænges, men derimod 
stå til pynt et eller andet sted. Men hvordan få den 
tonstunge sten op at hullet, og hvordan få den 
transporteret bort? 
Folk fra Vorbasse by myldrede i stort tal ud for 
at se vidunderet. Også bestyrelsen for Vorbasse 
Grundejerforening kom ud og så på stenen, og 
snart blev medlemmerne enige om, at den burde 
stå på Trekanten over for Krigshavnen.
Mellem alle tilskuerne var også Johannes Birke-
lund. Han var dengang 10 år og fulgte levende 
med i alt, hvad, der skete med stenen.
Efter et liv som skovarbejder og pedel på Vorbasse 
skole gik han på pension i 1985, og så fik han tid 
til at skrive følgende beretning om den store sten:

Vorbasse-stenen, 1935
I Vorbasse skete der ikke ret meget hvad byens 
forskønnelse angår. Det blev derfor en hel begi-
venhed, da man under vejarbejde med Hovborg-
vej fandt en stor sten, der blev gravet fri med 
skovle, og derpå med liberte og små træstammer, 
som man førte ind under den, fik man den tomme 
for tomme, alen for alen op af hullet og slæbt ind 
på marken.
Det rygtedes naturligvis hurtigt i Vorbasse by, og 
alle skulle selvfølgelig ud på Hovborgvej for at og 
se så stor en sten.
Man besluttede så inden for Vorbasse Grundejer-
forening at få den transporteret til Vorbasse. Man 
havde udset den lille Trekant som stedet, hvor 
den skulle anbringes.
Den lille Trekant lå lige uden for Georg Skomagers 
forretning. Der var i forvejen et ret stort træ på 
pladsen.
Vi havde på det tidspunkt en vognmand i Vorbas-
se, der hed Søren Ibsen, som boede i Søndergade. 
Huset hed dengang Bakkebo, og der var bygget 

en hestestald på grunden, det var jo i tiden, hvor 
man opdrev heden, derfor havde Søren Ibsen tre 
store danske heste, og man henvendte sig til ham, 
om det var muligt at få stenen slæbt til Vorbasse.
Søren Ibsen mente, at en bundfjæl til en kasse-
vogn var sagen, hvis man kunne få forenden løftet 
lidt, så det kom til at ligne en slæde i forenden.
Nu var forberedelserne gjort, og turen kunne be-
gynde
Søren Ibsen passede hestene, og byens mænd 
støttede stenen, så den ikke skulle rulle af bund-
fjælen, og langt om længe nåede man Vorbasse, 
hvor stenen blev anbragt på den lille trekant.
Her slutter Johannes sin beretning. Den blev i 
2016 afleveret til Lokalhistorisk Arkiv af hans bar-
nebarn, Sally Askjær.
Men der hører mere til historien.
Da stenen var kommet på plads søgte Grundejer-
foreningen sognerådet om et tilskud til kantsten 
omkring Trekanten. Nu skulle der se pænt ud 
omkring stenen. Senere blev der sat et hvidmalet 
stakit op omkring hele herligheden, og Trekanten 
blev en yndet plads for byens ledende mænd, 
som spillede kroket der.
Allerede i 1929 havde Grundejerforeningen op-
givet den gamle markedsplads omkring Krigs-
havnen.  - En ny markedsplads var blevet købt i 
området mellem Tårngade og det nordlige forløb 
af Kirkegade.
Bestyrelsen havde været under stærkt pres til at 
udstykke den gamle markedsplads som bygge-
grunde. En del huse var allerede opført der, f.eks. 
Mejeriet og Nørregade 15-21, og efter salget af 
dem fulgte flere hurtigt efter både i Nørregade og 
på Skjoldbjergvej. Hele Trekanten ville såmænd 
være blevet bebygget, hvis ikke bestyrelsen i 
1930 havde slået bremserne i og vedtaget, at nu 
måtte der aldrig bygges mere på Trekanten.

Med de mange nye huse ændrede byen udseen-
de. Dertil kom, at netop i1935 var der sket meget 
andet, som havde ændret bybilledet. Tårngade 
var blevet ført helt frem til Skjoldbjergvej og vi-
dere til Nørregade, der var kommet en ny jernba-
neoverførsel på Skjoldbjergvej, og de første huse 
var rykket huse ind på Dalgasvej. Den nok største 
sensation var dog nok, at amtsvejen gennem Vor-
basse (Østergade og Nørregade) var som den før-
ste vej i kommunen i 1935 blevet asfalteret eller 
tjæret, som man sagde dengang. 
Alt dette var nok værd at mindes, og derfor - da 
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den store sten var kommet på plads på Trekanten 
- fik den følgende indskrift: VORBASSE, 1935.
Det varede lang tid, inden arbejdet på Hovborgvej 
var til ende. I august september 1935 vedtog sog-
nerådet at lade ekstra 20 uorganiserede arbejds-
løse mænd slå skærver og harpe grus til vejen, og 
en måned senere gav sognerådet efter for fagfor-
eningens krav om lønforhøjelse for stenslåning.

NB. Stenen er op imod 170 cm høj, og den måler 
ca. 138 cm i omkreds på det tykkeste sted. Vægten 
af den anslås til ca. 1500 kg.
Hvem kan oplyse, hvor præcis stenen blev fundet? 
Én kilde oplyser, at den blev fundet i Høllund 
Men kan en bundfjæl holde til, at man slæber en 
så tung sten på den flere kilometer? 
Hvad er en liberte?   
Det har jeg spurgt adskillelige lokale landmænd 
og skovfolk om, men forgæves. Heller ikke på 
landbrugsmuseet på Gl Estrup eller Skovbrugs-
museet i Hørsholm kunne hjælpe mig.  - Men det 
kunne Jørgen Petersen i Nebel. Han forklarede 
mig, at det var en trefod med en kæde og en talje, 
som man brugte til at løfte tunge byrder med og 
til at tage stød, dvs. rødder op af jorden med. 

Hvilket år blev stenen flyttet til haven ved 
Æ Gåedhus?

”Byens vise fædre” er udført af lokale billedhuggere: Lars Okholm, Henning Overgaard, og Kristian Schmidt.. De 
blev stillet op i 1995. De må finde sig i at dele matrikel med Den store sten. De kommer dog godt ud af det med 
hinanden, og - når hele byen sover, kan man være heldig at høre, hvordan de morer sig med hinanden. Men husk, 
HELE BYEN SKAL SOVE. Hvis bare én er vågen, hører man intet.  

Sv. T.
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KONTAKTPERSONER 
Mandagscafé: 
Birgit Thomsen, tlf. 22 81 25 41

Idræt om dagen: 
Ester Thisgård, tlf. 75 33 46 05

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 

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: 22 50 66 23, email: ls.sloth@gmail.com
Næstformand 
Jens Dalgaard, mobil 40 88 25 21
Grupperådsleder for De grønne pigespejdere 
Mette Jensen, mobil: 50 74 15 71 
email: pigespejdervorbasse@gmail.com
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, 
kontakt da Elisabeth Hededam, tlf. 21 60 26 40
Nørklegruppen: Ønsker du at være med, 
kontakt da Lea Hansen, tlf.  28 70 20 16

BØRNEKREDS
Børnekredsen mødes på stoppestedet hver tirsdag 
kl. 14:30-16:00  Alle børn fra 4 år er velkomne.
Ledere: Gitte Thomsen - Else Christensen- Lene Knudsen - 
Anne Mette Jakobsen

UDSYN 
UDSYN -mødes på Stoppestedet om onsdagen kl. 14.00
Ingen møder i december
Januar den 10.01. og 24.01. 2018
Februar den 07.02. og 21.02. 2018
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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NOVEMBER VORBASSE SKJOLDBJERG
27. Sidste søndag i 

trinitatis
9:00 Kirkekaffe 10:30

DECEMBER
3. 1.s i advent 10:30 14:00 Lucia, kor, de 9 læsninger

10. 2.s i advent 9:00 10:30
17. 3.s i advent 19:00 Adventskoncert 9:00 Jørgen Johansen
24. Juleaften 14:00 

16:30
15:15

25. Juledag 10:30
26. 2. Juledag 10:30
31. Julesøndag 10:30 Jørgen Johansen
JANUAR 10:30

1. Nytårsdag 16:00 14:30
7. 1.s.e. H.t.K. 10:30 9:00

14. 2.s.e. H.t.K. 9:00 Kirkekaffe 10:30
21. Sidste.s.e. H.t.K. 10:30 14:00 Kirkens fødselsdag
28. Septuagesima 10:30 Henriette Hauritz Jørgensen
FEBRUAR

4. Seksagesima 9:00 Jørgen Johansen
7. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste

11. Fastelavn 10:30 9:00
18. 1.søndag i fasten 10:30
25. 2.søndag i fasten 9:00 Kirkekaffe 10:30

KOMMENDE INDSAMLINGER:  3. december: Indre Mission i Danmark. 
24. - 31. december: Børnesagens Fællesråd.  1. januar: Bibelselskabet. 14. januar: Y’s Men Region Danmark.
21. januar - 11. februar: KFUM og KFUK i Danmark. 18. februar - 29. marts: Folkekirkens Nødhjælp.

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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