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Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse
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Den sejrende
konge
og
den lidende
forsoner

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
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Kjeld Møller Heinsen,
Silkehalevej 4, 7100 Vejle
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E-mail: organistvorbasse@gmail.com

Det er traditionelt disse to fremstillinger af Jesus
på korset, vi finder, når vi ser de krucifikser, som
hænger rundt om i vores kirker, i vores hjem eller
om halsen på os som smykker.
Ordet krucifiks er afledt af de latinske ord, crux
og fixus, som oversat til dansk betyder, ”fæstnet
eller fikseret til korset”. Et krucifiks fremstiller altid Jesus som den ”kors-fæstede” og er den figurative fremstilling af Jesu korsfæstelse.
Afbildningen af Kristus som henholdsvis lidende
eller sejrende ændrer sig i takt med opfattelsen
af Jesus og Gud, ligesom middelalderens krige
og den altødelæggende pest eller lokale heltefremstillinger i nyomvendte folkeslag også afgør
Kristi udtryk på fortidens krucifikser.
Forskellen mellem de to slags krucifikser er overordnet, at den sejrende Kristus har åbne øjne og
kongekrone eller glorie, mens den lidende Jesus
har lukkede øjne og et hængende hoved evt.
med tornekrone. Den første afbilder altså symbolsk Gud, medens den anden symboliserer den
lidende menneskehed.
Skiftet mellem den ene og den anden fremstilling tager egentligt sit udgangspunkt i kirkemødet i 681 i Konstantinopel – det nuværende
Istanbul, hvor det officielt besluttedes, at Jesus
havde to forskellige naturer – at Jesus både var
helt Gud og helt menneske – og altså ikke bare
Gud i menneskedragt. Derfor skulle han også afbildes som et menneske med de følelser et menneske har, og den lidende Jesus på korset skulle
dermed afspejle den menneskelige lidelse.

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: 3. april 2018
Materiale sendes til Eva Frank:
vorbasse.kirkeblad@gmail.com
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Påskens
gudstjenester
Palmesøndag
- begynder det, med Jesu indtog på
æselryg i Jerusalem.
En konge? I så fald hvilken?
Søndag den 25. marts
kl. 9:00 i Vorbasse kirke,
Jørgen Johansen, Hejnsvig
har tjenesten

Skærtorsdag
”Kristkonge”-krucifikset kendetegner den romanske periode og ses blandt andet på Danmarks
såkaldte dåbsattest, Jellingestenen, hvor den sejrende Kristus i sig selv former et kors. Hvorimod
det er den lidende frelser, som vi ser både i maleriet øverst på altertavlen i Vorbasse kirke men
også i det forgyldte alter i Skjoldbjerg kirke.
Her i Skjoldbjerg er krucifikset det første, vi ser,
når vi træder ind i kirken. Vores blik drages op
gennem den lille kirke, op ad de to trin til koret
og hen mod krucifikset.
Lige umiddelbart opfatter vi det måske som en
dekoration, på samme måde som de smykkekors
mange bærer i en kæde om halsen. Men selvom det i grunden er besynderligt, at en døende
mand på et torturredskab kan blive til en dekoration, så er ikke kun et udtryk for at vi har vænnet
os til synet, ligesom vi har vænnet os til at læse
om ulykker i avisen. Det er også, fordi vi lægger
en tolkning ind i korset, fordi vi ser det belyst
med opstandelsens lys. - Og sådan skal det være,
for vi kan ikke skille Jesu død og opstandelse ad.
Påskemorgen gør korset til et symbol på dødens
død - og dermed på det evige liv.
Da Jesus døde, flængedes forhænget i templet
midt igennem. Fra det øjeblik er der ikke længere
noget, der kan skille os fra Gud. Vi står over for
Gud som fortabte mennesker med vores skyld og
svaghed, men alt det, blev korsfæstet sammen
Jesus og lagt i graven sammen med ham. Påskemorgen stod Jesus op af graven, og det betyder,
at nu kan end ikke døden skille os fra Gud.
SØK

Jesu sidste måltid med sine disciple.
Han tolker sin død som liv for os.
Torsdag den 29. marts
kl. 10:30 i Vorbasse kirke
kl. 19:00 i Skjoldbjerg kirke.
I Skjoldbjerg inviteres alle til at
fortsætte måltidsfællesskabet i
Kirkehuset efter gudstjenesten.

Langfredag
'Gak under Jesu kors at stå'
- og husk skærtorsdags ord!
Fredag den 30. marts
kl. 9:00 i Vorbasse kirke
kl. 10:30 i Skjoldbjerg kirke.
Begge gudstjenester vil have et
liturgisk præg.

Påskedag
Sejr, glæde over glæde!
Kristus er kongen i livets rige.
Søndag den 1. april
kl. 9:00 i Skjoldbjerg kirke
kl. 10:30 i Vorbasse kirke.

2. påskedag
Maria Magdalenes møde med den
opstandne, - og vores møde med
ham i gudstjenesten.
Mandag den 2. april
kl. 10:30 i Skjoldbjerg kirke.
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KIRKEN I KROGENE

At være

kirkesanger …
Det er jeg blevet bedt om at fortælle lidt om. Jeg vidste intet om det, men opdagede tilfældigvis på mit eksamensbevis fra seminariet, hvor der stod: Kan forestå
kirkesang. Det havde min sanglærer på seminariet intet sagt noget om til mig.
Men hvad er det?
Først og fremmest er det en livsstil, at kunne synge, være glad for at møde mennesker både i glæde og sorg, have følelser for de glade og for de sørgende, at
være til stede i nuet, i øjeblikket.
Hjælpe med at få gudstjenesten til at glide som den skal – ja, alle de andre kirketjenester som konfirmation, bryllup og begravelser.
For mig er det meget vigtigt at være venlig, smilende og imødekommende, når
der kommer mennesker i kirken, uanset om det er de faste kirkegængere og
andre, hvor det er deres første møde med kirken, fra skolen, konfirmanderne, i
Sognehuset, eller, når der er sangaften på Frihavnen.
Da jeg har boet flere steder i landet, har jeg også været kirkesanger flere steder
og tillad mig at komme med en meget, meget varm oplevelse, da jeg var kirkesanger i Bjerringbro, og som jeg aldrig har glemt.
Der skulle begraves en mand på omkring 45 – 48 år og hans kone og to børn,
står meget knuget ude ved gravstedet, da kisten kommer i jorden, og jeg står og
græder, da jeg i den grad føler med denne mor og de to børn. Moderen kommer
hen til mig og holder mig ind til sig, hvorpå jeg siger: ”Ja, men det er jo mig, der
skal trøste dig”.
Følelser er vigtige i dette arbejde, netop, fordi de går så tæt på.
Det at synge har altid gjort mig glad, og når der har været mennesker, der har
sagt, åh, jeg / vi synger ikke så godt, så siger jeg altid: Enhver fugl synger med sit
næb. Det har jeg altid sagt i skolen, og da var det især drengene, der altid sagde
i 8. eller 9. klasserne: - Bente, vi kan ikke synge, så fik de den med fuglene, og
hjalp det ikke, ja, så måtte de skrive sangen / salmen med skønskrift og aflevere
til mig dagen efter. Pludselig kunne alle mine drenge synge, og de havde nogle
dejlige stemmer. Det er så vigtigt at være fælles om vores store arv, vi har af sange og salmer, og det er vigtigt, når vi mødes, at vi kan synge sammen. Jeg er blot
nervøs over, at det bliver så som så fremover, fordi morgensang er væk på de
allerfleste skoler, og det er der fundamentet bliver lagt for glæden ved at synge.
Det, der er så skønt ved kirkearbejdet, er også, at synge de mange forskellige
salmer i kirkeårets rytme alt efter - om det er ud fra første tekstrække eller anden
tekstrække.
Ja, vist er der hjemmearbejde, man skal være forberedt, når man kommer. Der
er stadig salmer, der dukker op med nogle vanskelige tekster til melodien, så
udlært, det bliver man aldrig. Heldigvis!
Så det at være kirkesanger er mangfoldig med mange forskellige opgaver.
Af Bente Fredgaard
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Dåbsklude
– et nyt initiativ i sognet

I efteråret 2016 fik hospice- og sognepræst i Thorsager, Bregnet og Feldballe sogne, Ann Maj
Lorenzen, ideen om dåbskluden. Dåbskluden er en strikket eller hæklet råhvid/hvid klud med et
kristent motiv, som ligger på døbefonten i kirken, når der er dåb – og bruges til at tørre vandet af
den døbtes hoved. Dåbskluden er tænkt som et minde om dagen og om dåbens betydning, da
det er meningen at dåbsfamilien får kluden med sig hjem efter gudstjenesten.
Ann Maj har udviklet en række strikke- og hæklemønstre til dåbsklude. I dag har dåbskludsinitiativet bredt sig til hele landet – og der findes nu omkring 400 kirker, som strikker og hækler
dåbsklude. Når så mange kirker har taget idéen til sig, handler det ikke blot om, at
dåbskluden vedrører selve dåbshandlingen, men også at det giver mulighed for
at skabe et rum for diakoni og fællesskab.

Garn, opskrifter og fællesskab
I Vorbasse og Skjoldbjerg har vi ca. 20 dåb om året. Menighedsrådet har valgt at slutte sig til fællesskabet og vil sørge for garn og
opskrifter til de der gerne vil strikke eller hækle dåbsklude til
sognets dåbsbørn.
Vi har allerede været lidt i gang og tog den første dåbsklud i brug søndag den 14. januar, da gravermedhjælper Anni Lynge Hansens barnebarn blev døbt.

Har du lyst til at være med?
Vi har indkøbt garn og opskrifter som kan fås ved henvendelse på graverkontoret. Vi regner med, at du selv
har strikkepinde eller hæklepinde i størrelse 2,5 eller 3,0.

Hvis du vil vide mere
Du kan finde mere information om dåbskluden på www.daabskluden.dk eller blive inspireret i Facebook-gruppen ”Vi strikker
dåbsklude”, hvor dåbskludestrikkere fra hele landet deler deres
erfaringer. Du er også meget velkommen til at komme forbi graverhuset og se eksempler på dåbsklude og tage en snak med Anni
om kludene.
Eva
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ORIENTERING

Præsteskoven
på Hovborgvej
er solgt

Farvel

fra Sven Tygesen
Et par blodpropper som tilsyneladende ingen fortræd gjorde, men som viste sig senere at have lavet så megen ravage i det jeg kunne og i hukommelseskisten i det hele taget, at jeg har måttet
opgive visse ting, bla. mit skriveri til sognebladet.
Det er jeg meget ked at måtte gøre, for jeg har
flere historier, som ville fortælles, men når redskaberne til at fortælle dem svigter, er der ikke noget
at gøre.
Tak for mit samarbejde med Eva Frank, redaktøren, og tak til menighedsrådet for altid at have
givet mig ”frie hænder”.
Men først og sidst tak til alle mine læsere, tak for
hvert et kritisk, vejledende, opfølgende, supplerende og rosende ord. Jeg har holdt af dem alle
– for hver især var de tegn på, at historierne var
blevet læst.
Tusind tak.
Sven

I 2016 vedtog menighedsrådet at tiden var inde
til at sætte præsteskoven på Hovborgvej til salg.
Indtægterne fra salget skal bruges til at bygge en
ny præstebolig på Skjoldbjergvej 8.
Skoven blev sat til salg i foråret 2017 og sommeren 2017 blev en købsaftale underskrevet. Nu er
salget endeligt og skoven er overtaget af køber
pr. 01-01-2018. Beløbet fra salget indgår i finansieringen af den nye præstebolig. Vi glæder os i
menighedsrådet over, at vi kan bruge indtægterne fra salget til at bygge en ny og tidssvarende
bolig til vores præst.
Karin Saugmann

Menighedsmøde
6. maj
Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd inviterer
til det årlige menighedsmøde og kirkefrokost
søndag den 6. maj efter gudstjenesten i Vorbasse kirke kl. 10:30. Efter frokosten vil formand, Karin Saugmann, orientere om hvad det
er menighedsrådet beskæftiger sig med og kasserer, Jytte Pedersen, orienterer om økonomien.

En stor tak til
Sven
Her fra menighedsrådet skal der lyde en stor tak
til Sven, for gennem 20 år at have fortalt Sognets
historie.
Glimt fra Sognets historie – ja, jeg tror, der er
mange, der har læst det, som det første af kirkebladet. Det blev jo også altid fortalt med et glimt
i øjet.
Ja, fortælle det kan du. Det var vi nogle, der hørte sidste år til høstfrokosten, hvor du fortalte fra
dine drengedage.
Vi vil ønske for dig og Ruth, at I sammen må have
mange gode dage endnu.
Endnu engang mange tak Sven.
På menighedsrådets vegne
Birgit
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Konfirmander 2018
Vorbasse Kirke

Vorbasse Kirke

Skjoldbjerg Kirke

Fredag den 27. april kl. 09:00

Fredag den 27. april kl. 11:00

Fredag den 27. april kl. 13:00

Anja Madsen
Hovborgvej 32, 6623 Vorbasse

Didde Wolffhechel Ernst

Benjamin Volden Schäfer

Gl. Dalagervej 10 A, Vorbasse

Kirkegade 4 A st 14, Vorbasse

Benjamin Foldager Borg
Fitting Stationsvej 13, Bække

Laura Juhl Jørgensen

Caroline Vestergaard Nielsen

Håndværkervej 6, Vorbasse

Kirkevænget 2, Vorbasse

Freja Falck
Søndervænget 2, Vorbasse

Morten Lyskjær Emanuelsen

Ida Lund Knudsen

Nebelvej 33 D, Vorbasse

Skjoldbjergvej 24, Vorbasse

Jacob Vildbæk Jensen
Skovly 7, Vorbasse

Patrick Dinesen Tofte

Julie Vejen Thomsen

Nørregade 21, Vorbasse

Skjoldbjergvej 33, Vorbasse

Line Høgsberg Johansen
Østervænget 66, Vorbasse

Patrick Emil Agerskov Chüsler

Milo Fillip Øvre

Klinkvej 46, Vorbasse

Skjoldbjergvej 57, Vorbasse

Signe Juhl Eneberg

Nicolai Daugaard Rasmussen

Østervænget 70, Vorbasse

Skjoldbjergvej 38, Vorbasse

Mathias Martin Pedersen
Nørrebyvej 2, Vorbasse
Oliver Stengård Brun
Skovglimt 1, Vorbasse

Simone Schmidt Andersen

Tinne Wael Bruhn

Vigårdsvej 1, Vejen

Østergade 25, Vorbasse

Victoria Vissing Rasmussen
Agerbækvej 4, Hovborg

Konfirmand
weekend

TELEGRAMMER

Vi holder konfirmandweekend lørdag den 3. marts
– søndag den 4. marts. Weekenden afsluttes traditionen tro, med en gudstjeneste som konfirmanderne har planlagt.
Formålet med at lade konfirmanderne lave en
gudstjeneste er at give dem medejerskab i gudstjenesten. Det får de dels ved at få et kig ind bag
kulisserne, men også ved selv at skulle tage ansvar
for de forskellige opgaver.
Alle er meget velkomne til denne gudstjeneste.
SØK

Telegrammer og breve kan afleveres i Sognehuset i Vorbasse
eller i våbenhuset i Skjoldbjerg
umiddelbart før samt under
konfirmationsgudstjenesten.
Her vil de blive sorteret og
fordelt. Vi kan ikke påtage os
ansvar for gaver og blomster.
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KALENDER FORÅR 2018

MARTS

1. Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Dansk Bibel Institut.

2. Fredag

18:00 KFUM og KFUK: Fredagsmylder i Sognehuset.

3.-4. Lørdag-søndag

Konfirmandweekend i Sognehuset.

5. Mandag

19:00 KFUM og KFUK: Klub Magnum på Stoppestedet.

5. Mandag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Birgit og Ernst Thomsen.

6. Tirsdag

19:00 Sangaften på Frihavnen.

7. Onsdag

14:00 Udsyn på Stoppestedet.

7. Onsdag

14:00 IM: I Grindsted Missionshus. Kvindedag.

9. Fredag

18:30 KFUM og KFUK: Foreningsaften i Sognehuset, for børn, unge og ældre. Vi begynder
med aftensmad og derefter leg og underholdning for børn. Bibeloplæg v. Gudmund R. Pedersen for de voksne.

11. Søndag

10:00 Sogneindsamling.

12. Torsdag

19:00 KFUM og KFUK: Unge/Voksne på Stoppestedet.

13. Tirsdag

14:00 Vorbasse Seniorer: Banko og amerikansk lotteri på Vorbasse kro. Kaffe og kage kr. 30,-

13. Tirsdag

19:30 KFUM og KFUK: Stormøde i KFUM og KFUK i Distrikt Sydvestjylland.

15. Torsdag

15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

16.-18. Fredag-søndag

KFUM og KFUK i Danmark: Børnefestival og Talentfabrikken i Haderslev.

19. Mandag

19:00 KFUM og KFUK: Klub Magnum på Stoppestedet.

20. Tirsdag

14:00 Vorbasse Seniorer og høreforeningen: Foredrag i Sognehuset: ”Tæt på de kongelige” af journalist og foredragsholder, Flemming Nielsen. Der vil være skrivetolk og
teleslynge. Pris kr. 60,- inkl. kaffe og kage.

20. Tirsdag

19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.

21. Onsdag

14:00 Udsyn på Stoppestedet.

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 efter først-til-mølle-princippet til Birgit Andersen tlf. 75 33 38 72 senest mandag den 19. marts

26. Mandag

19:00 KFUM og KFUK: Unge/Voksne på Stoppestedet.

APRIL

3. Tirsdag

19:00 Sangaften på Frihavnen.

4. Onsdag

14:00 Udsyn på Stoppestedet.

6. Fredag

18:00 KFUM og KFUK: Fredagsmylder i Sognehuset.

9. Mandag

19:00 KFUM og KFUK: Unge/Voksne på Stoppestedet.

9. Mandag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Stinne og Niels Jørgen Thomsen.
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KALENDER FORÅR 2018

APRIL

10. Tirsdag

15:00 Vorbasse Seniorer: Banko og amerikansk lotteri på Vorbasse kro. Mulighed for at købe
kaffe, øl og vand i pausen. Efterfølgende stegt flæsk med persillesovs. Pris kr. 95,-.

12. Torsdag

19.30 IM: I Sognehuset. Møde ved Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder.

16. Mandag

19:00 KFUM og KFUK: Klub Magnum på Stoppestedet.

18. Onsdag

14:00 Udsyn på Stoppestedet.

19. Torsdag

15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

19. Torsdag

19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

23. Mandag

19.30 IM: Kredsmøde og generalforsamling i Billund.

24. Tirsdag

19:30 Vorbasse Seniorer: Fredericia teater, musical: ”The prince of Egypt”.

24. Tirsdag

19:30 Fællesarrangement med menighedsrådet, Billund Y-mens klub og KFUM og
KFUK. I Vorbasse sognehus ved Heinrich Pedersen, Nørup. Se omtale side 12

30. Mandag

18:00 KFUM og KFUK: Klub Magnum på Stoppestedet

MAJ

1. Tirsdag

19:00 Sangaften på Frihavnen.

2. Onsdag

14:00 Udsyn på Stoppestedet.

4. Fredag

18:00 KFUM og KFUK: Fredagsmylder i Vorbasse Fritidscenter.

4. Fredag

19:00 Hejnsvig-Vorbasse Soldatervennekreds og Høreforeningen: I Sognehuset. Besøg af
jødepigen fra Paris, Arlette Levy Andersen, og tidligere oberstløjtnant Ole Dyrn, begge
fra Fredericia. Der vil være skrivetolk. Arrangementet er gratis og alle er velkommen.

6. Søndag

11:30 Kirkefrokost og det årlige menighedsmøde i Sognehuset.

7. Mandag

19:00 KFUM og KFUK: Unge/Voksne på Stoppestedet.

7. Mandag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Ida og Knud Thomsen.

8. Tirsdag

19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.

14. Mandag
15. Tirsdag

19:00 KFUM og KFUK: Klub Magnum.
9:15 Vorbasse Seniorer: Besøg hos Nygaards Safari samt Filsø Naturreservat. Afgang fra
Prikken kl. 9:15. Pris kr. 350,- inkl. middag samt kaffe og kage. Ekskl. Drikkevarer.
Tilmelding til Gunhild Nielsen på tlf: 22 96 55 67 senest den 7. maj.

16. Onsdag

14:00 Udsyn på Stoppestedet. Sæsonafslutning.

17. Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset. Møde ved Norea Radio.

17. Torsdag

15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

24. Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset. Møde ved Frank Boel Fyhn, Grindsted. Emne: I verden men ikke af verden.

28. Mandag

19:00 KFUM og KFUK: Klub Magnum.

29. Tirsdag

10:00 Vorbasse Seniorer: Besøg hos Bøjsø Døre & Vinduer. Vi mødes ved hovedindgangen.
Tilm. til Birgit Pøl Nielsen senest 24. maj. På tlf: 40 79 60 99 el. mail: birgitpoel@gmail.com
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ARRANGEMENTER

Sogneindsamling
2018
Hjælp medmennesker i nød

Nye måder at yde hjælp til selvhjælp

Søndag den 11. marts 2018 deltager Vorbasse og
Skjoldbjerg sogne i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så mange
frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets
borgere får mulighed for at give mennesker i nød
en håndsrækning.
Det kan være svært at rumme, når verden koger
over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og
katastrofer. Man får mest lyst til at lukke øjnene
for grusomhederne. Men for mange er det heldigvis en umulighed at vende ryggen til - for det
handler jo om mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hinanden på tværs af grænser. Her i sognet bliver det
muligt at omsætte sin næstekærlighed til konkret
hjælp ved at gå en rute søndag den 11. marts, når
Folkekirkens Nødhjælp næste gang afholder husstandsindsamling.

Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund,
det går værst ud over, når kloden hærges af f.eks.
klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens Nødhjælp helt
derud og styrker de svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner for at vinde kapløbet
med klima, flygtningestrømme og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige, nemme
at avle og langt mindre ressourcekrævende end
traditionelle former for kødproduktion. I første
omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse
og males til insektmel, som kan bruges til blandt
andet næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge
at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag inde i store sække
med huller i og vokser så ud af hullerne og opad i
flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget
mindre vand end almindelige køkkenhaver, og
samtidig kan man firedoble sin høst. Det giver
nærende mad til både at spise og sælge af.

Fårekyllinger til at spise. Christine Aketch på 23 år dyrker
fårekyllinger i flygtningelejren Kakuma. De næringsrige insekter dyrkes, males til mel og spises i supersunde kiks.
Foto: ©Mathilde Berg Utzon
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Køkkenhaver på højkant firedobler høsten
Manirakiza på 28 år har boet i Kakumalejren siden
flugten fra Burundi for seks år siden.
”Med den vertikale have kan jeg give mine tre børn
grøntsager, og jeg kan sælge af dem og købe salt,
sæbe, olie og løg.”
Foto: ©Mathilde Berg Utzon

Spis-sammen
aftener
Røde Kors Vorbasse/Billund Afd. holder spis-sammen-aften i Sognehuset i Vorbasse fredag, den
23. marts 2018. Arrangementet er for ældre enlige og par, som har lyst til at spise et måltid mad i
hyggeligt samvær med andre.
Vi starter med en kop kaffe kl. 17:00, spiser en
varm ret efterfulgt af dessert ved 18:30 tiden og
slutter aftenen kl. 21:00.
Vi synger og hygger os, og ofte er der musikalsk
underholdning. Pris for at deltage er kr. 60,-.
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Birgit Andersen tlf. 75 33 38 72 senest mandagen
i samme uge som spis-sammen-aftenen finder
sted.
Røde Kors Vorbasse/Billund

I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder
princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af
hjælpen er altid direkte involverede og lærer
samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste.

Sæt allerede nu kryds ved datoen
Vorbasse og Skjoldbjerg er med ved næste
indsamling søndag den 11. marts 2018.
Sæt kryds i kalenderen, så håber vi at se dig til en
hyggelig indsamlingsdag.

Vil du hjælpe?
Du kan melde dig som indsamler hos Birgit Thomsen på tlf. 22 81 25 41 eller email: etbt@svenet.dk
Birgit

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. Den 12.
og 26. marts, den 9. og 23. april og den 7. maj.
Har du ikke selv mulighed for at komme i Sognehuset, kan du kontakte Birgit tlf. 22 81 25 41.
Birgit

Glade indsamlere. Tusindvis af indsamlere går hvert år på
gaden til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde. I 2017
samlede de 14 millioner kroner til mennesker i nød.
Foto: ©Mikkel Østergaard
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ARRANGEMENTER

Sangaften

Familieaften

på Frihavnen

Menighedsrådet indbyder til sangaften på
Frihavnen tirsdag den 6. marts, den 3. april
og den 1. maj kl. 19 – ca. 21
Alle er velkomne disse aftener. Vi sørger meget gerne for transport, man bedes blot kontakte
Birgit Thomsen i Skjoldbjerg, tlf: 22 81 25 41.
Kaffen koster 15,- kr

KFUM og KFUK i Vorbasse inviterer til Familieaften i Sognehuset fredag d. 9. marts kl. 18:30
Vi begynder med aftensmad og spiser og hygger
os i en lille time.
Derefter har vi en fælles opstart med en børnesang og bøn, inden børnene går i et andet lokale,
hvor de leger og bliver underholdt.
De voksne får et bibeloplæg af Gudmund R. Pedersen over emnet:

Gudstjenester

"Lad os tale om det"
"Alting begyndte med at Gud talte". Sådan indledes
Johannesevangeliet i Den Nye Aftale. På samme
måde begynder utrolig meget godt, når vi mennesker taler med hinanden og deler ord og tanker.
Kristendommen lever hele tiden én højst to generationer fra sin udslettelse. Hvis ikke den konstant fortælles videre og således overleveres fra generation
til generation dør den ud, på samme måde som et
sprog, der ikke længere bliver talt, gør det. Det er vores åndelige arvemateriale, hvor nedarvningen går
fra mund til mund.
Så lad os tale om det!

på Frihavnen

Der er gudstjeneste på Frihavnen den 3. torsdag i måneden.
Torsdag den 15. marts, den 19. april og
den 17. maj kl. 15:00.
Vi starter kl. 14:30, med fælles kaffebord som
koster 15,- kr.
Gudstjenesterne er for alle og der kan bestilles gratis kirkebil.

Alle er velkommen

Fællesarrangement
Vorbasse Menighedsråd, Billund Y-mens klub og KFUM og KFUK i Vorbasse inviterer til forårets fællesmøde:
Tirsdag d. 24. april kl. 19:30 i Vorbasse Sognehus.
Vi får denne aften besøg af sogne- og flyverpræst Heinrich W. Pedersen, Nørup. Han vil fortælle om:
”Præster i krig og præstens virke i forsvaret”.
Heinrich har været udstationeret i Libanon i 2010 og udsendt i 2011, da danske flyverstyrker var en del af
den operation, hvor man forsøgte at forhindre diktatoren i Libyen oberst Gadaffi, i at udøve et folkemord
på en stor del af befolkningen.
Senest har han været udstationeret i Kuwait og Tyrkiet i forbindelse med luftoperationerne over Syrien og
Irak. Han fortæller altså om at være kirke i krigszoner. De udfordringer, der er i den forbindelse, er selvfølgelig specielle, men grundlæggende går det, ud på at møde mennesker, der hvor de er.
Alle er velkommen
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Jeg håber at se DIG
til familiegudstjeneste
onsdag den 9. maj
kl. 17:00

Babysalmesang
Babysalmesang er en mulighed for at få en god
oplevelse med sit barn, i det fantastiske rum, som
kirken er. Samtidig giver det også mulighed for
fællesskab med andre forældre og børn, i den tid
man er hjemme på barsel.
Babysalmesang er en formiddag i kirken med
sang, musik, dans og sanseoplevelser for alle nyfødte i alderen 0 - 1 år sammen med mor og/eller
far. Det varer 35-40 minutter.
Efter vi har sunget og leget, slutter vi med kaffe/
te og hyggesnak.

Familie
Gudstjeneste
Familiegudstjenesterne begynder altid kl. 17:00
i kirken. Derefter er der aftensmad, leg og hygge i
sognehuset. Vi er færdig senest kl 19:00, så alle
kan nå hjem til sengetiden
Næste gang er den 9.maj 2018.

Opstart torsdag d. 5. april kl. 10:00
i Vorbasse Kirke.
Forløbet strækker sig over 6 torsdage på følgende datoer: 5. april 12. april, 19. april, 26. april,
3. maj og 17. maj.
Kontakt for mere information:
Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg,
tlf. 20 28 61 47 eller email: lismoeberg@gmail.com

4. maj

arrangement

Hejnsvig -Vorbasse Soldatervenner og Høreforeningen vil i år markere Danmarks befrielse den 4. maj 1945.
Gennem de seneste år har både lokale, og personer udefra fortalt
om besættelsen 1940 - 1945, og om befrielsen den 4. maj om aftenen. I år får vi besøg af jødepigen fra Paris, Arlette Levy Andersen
på 93 år og tidligere oberstløjtnant Ole Dyrn, begge fra Fredericia.
Arlettes liv kan ikke beskrives kort, det skal opleves ved fortællinger, som Ole Dyrn gør. Arlette vil være til stede og svare på spørgsmål den aften.
Overvej evt. at læse bogen, ”Pigen fra Auschwitz” som Morten Vestergaard har skrevet. Den handler om
Arlettes liv i koncentrationslejrene, Birkenau og Auschwitz i slutningen af Anden Verdenskrig.
Arrangementet foregår i Vorbasse Sognehus kl. 19:00 med lys i vinduerne. Aftenen er gratis, og alle er
hjertelig velkommen. Der er skrivetolkning, så alt kan læses på et lærred.
Kristian Hansen
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Konfirmandrollespil
I november drog konfirmanderne og
jeg til Kulsølejeren, hvor ”Mester Mefisto” tog imod og bød op til rollespil…
Konfirmanderne skulle gennem forskellige prøver, hvor ”Mester Mefisto”s
onde håndlangere lokkede med magt
og rigdom og berømmelse.
Men Vorbasses konfirmander er ikke sådan at lokke, så de modstod naturligvis
alle fristelser og viste sig som næstekærlige unge mennesker, der kender
styrken i fællesskabet og hjælper og
tager hensyn til den svage.
Med et Fadervor i kor, drev vi ”Mester
Mefisto” bort og vente hjem til Vorbasse efter en spændende og anderledes
konfirmandundervisningsdag.
SØK
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KONTAKT

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

Grupperådsformand
Lene Sloth, mobil: 22 50 66 23, email: ls.sloth@gmail.com
Næstformand
Jens Dalgaard, mobil 40 88 25 21
Gruppeleder for De grønne pigespejdere
Mette Jensen, mobil: 50 74 15 71
email: pigespejdervorbasse@gmail.com
Gruppeleder for KFUM spejderne
Brian Berg, mobil 20 83 37 06
Se mere om de forskellige enheder og mødetidspunkter på
www.vorbasse.dk under spejderne.

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

Telefonkæden: Er du alene og ønsker en daglig opringning, 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
-mødes på stoppestedet hver tirsdag kl. 14:30-16:00
(ikke i skoleferier). Alle børn fra 4 år er velkomne.
Ledere: Gitte Thomsen - Else Christensen- Lene Knudsen Anne Mette Jakobsen

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

UDSYN
-mødes på Stoppestedet, følgende onsdage kl. 14.00:
Marts den 7. og 21.
April den 4. og 18.
Maj den 2. og 16. (sæsonafslutning )
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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OBS:
Det er foreningens eget ansvar at maile til
kirkebladet med ændring af kontaktpersoner eller
lignende.

GUDSTJENESTER
FEBRUAR

25. 2.s.i fasten

VORBASSE

SKJOLDBJERG

9:00 Kirkekaffe

10:30

MARTS

4.
11.
18.
25.
29.
30.

3.s.i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

10:30 Konfirmandgudstjeneste
9:00 Sogneindsamling
10:30
9:00 Jørgen Johansen. Kirkekaffe
10:30
9:00

19:00
10:30

APRIL

1.
2.
8.
15.
22.
27.

Påskedag
2.Påskedag
1.s.e.påske
2.s.e.påske
3.s.e.påske
Bededag

29. 4.s.e.påske

10:30

9:00
10:30

10:30
9:00 Kirkekaffe
10:30
13:00 Konfirmation

9:00 Kirkekaffe
9:00 Konfirmation
11:00 Konfirmation
10:30

MAJ

5.s.e.påske
Onsdag
Kr. himmelfartsdag
6.s.e.påske
Pinsedag
2.pinsedag
Trinitatis

10:30 Kirkefrokost og Menighedsmøde
17:00 Familiegudstjeneste
9:00 Jørgen Johansen
10:30 Jørgen Johansen
9:00
10:30
14:00 Friluftsgudstjen. i præstegårdshaven
10:30 Jørgen Johansen

KOMMENDE INDSAMLINGER: 4. marts-skærtorsdag: Folkekirkens Nødhjælp. Påskedag- 2. påskedag: KFUM og
KFUK i Danmark. 8. april-2. pinsedag: Wutomi Agri. 27. maj-26. august: Diakoni i DK - Blå Kors Danmark, KFUK's
Sociale Arbejde, KFUM's Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Missionen blandt Hjemløse

Layout: Mette Voldmester

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

Tr y k : Ø k o -Tr y k

6.
9.
10.
13.
20.
21.
27.
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