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»Fred og naade give Gud 

Hver som her gaar ind og ud

Dennem intet ondt skal ske 

Naar de fredsom sig betee

Hils du ikkuns fredelig 

Saa skal Guds fred ønskes dig« 

Sådan tages der imod alle der kommer i Vorbas-
se kirke.
Ordene er fra et gammelt kalkmaleri i kirkens 
skib, og mange får - lige som jeg - sikkert ikke 
rigtig læst ordene, for de er lidt bøvlede skrevet, 
men de er nu meget gode at blive mindet om en 
gang imellem alligevel.
For det er måske netop derfor, vi overhovedet 
kommer i kirken. Det er for at blive mindet om 
Guds fred og nåde, det er måske for at få en stil-
le stund for sig selv til eftertænksomhed, for at 
bede for sig selv og for sine kære.
Jeg hørte om en ung mand, der efter et besøg i 
kirken bemærkede, ”at i kirken var der så dejligt 
at være, for der sker ingenting.”

Om at blive 
taget imod. 
Om at gøre 
ingenting 
og om Guds 
fred og nåde.

PRÆSTEN HAR ORDET
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PRÆSTEN HAR ORDET

Manden mente det ganske alvorligt, for alle an-
dre steder forstyrres vi - af telefonen, af fjern-
synet, af alt det, vi skal nå og alligevel ikke når. 
Men i kirken, der skal vi ingenting - ingen travl-
hed og ingen forstyrrelser, og derfor er der tid 
til ro og fordybelse. Der er ro til at bede og til 
eftertanke, som vi moderne mennesker til tider 
trænger så gruelig meget til. Kirkegangen kan 
gøre noget godt for vores liv. Den kan give os ro 
til bare at være de mennesker, vi er. Den kan give 
os et frirum til fordybelse og indre ro, som ingen 
af os kan undvære.
I den elskelige og filosofiske fortælling om Peter 
Plys tales der om ”at bestille ingenting”. Det er 
der, hvor Jakob skal begynde i skolen. Det er han 
både spændt på og usikker ved, for som han si-
ger til Peter Plys: ”Nu kan jeg aldrig mere bestille 
ingenting”. 
Plys, som er en bjørn med en meget lille for-
stand, tænker, så det knager: ”Hvordan bestiller 
man ingenting?” spørger han. Og Jakob, som 
hidtil har levet den sorgløse barnetilværelse 
med at lege med sine legetøjsdyr, svarer ham 
sådan: ”Jo, det er, når folk råber efter en, netop 
som man skal hen og gøre det ”hvad bestiller du, 

Jakob?” og man så siger, ”åh, ingenting!” og man 
så går hen og gør det. - - - Det er bare at gå sådan 
og lytte til alle de ting, som man ikke kan høre 
og være ligeglad med det alt sammen.”
Så smukt kan man fortælle om barnets verden, 
som i bedste fald er uden én eneste rigtig alvor-
lig bekymring. De store ting og de svære proble-
mer skal sådan et barn jo ikke selv kunne løse 
- det er forældrenes opgave. Men sådan er det 
jo slet ikke at være voksen - og da slet ikke i vo-
res moderne tid. Som Storm P. sagde: ”Hvis man 
er glad, er det ens egen skyld, for der er nok at 
være ked af.”
Men i kirken søndag formiddag har vi lov til vir-
kelig at bestille ingenting - for dér taler vores 
himmelske Far til os og lover os, at vi i hans navn 
må være ubekymrede og tage imod hans gaver 
med glæde. Her kan vi virkelig lære at lytte til 
alle de ting, vi ikke kan høre - og være glad ved 
det.

Så ”Hils du ikkuns fredelig, 
Saa skal Guds fred ønskes dig« 
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Hvor mennesker er, 
skal folkekirken også være
Sjælesorg på Nettet(SPN) er folkekirkens digitale 
online tjeneste til alle der måtte ønske en sjæle-
sorgssamtale på internettet. 
I 2013 blev der taget initiativ til at åbne en virtuel 
portal til sjælesorgen og i 2016 blev det med Kir-
keministeriets godkendelse og en bevilling på 8,3 
millioner kr. fra Fællesfonden og landets ti stifter 
muligt at realisere en organiseret folkekirkelig on-
line chatlinje. 
Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være 
der, hvor mennesker er. 
Tallene fra Danmarks Statistik viser danskernes 
brug af internettet. Mere end 92 % af danskerne 
har online adgang og mere end 87 procent er on-
line hver dag. Så det er helt afgørende at folkekir-
ken også er til stede på nettet, så alle der har en 
smartphone, ipad eller en computer kan kontakte 
en af folkekirkens præster på Sjælesorg.nu og få en 
sjælesorgssamtale. 
Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at bringe sjæle-
sorg ind i den almindelige danskers hverdag via 
internettet. samt at gøre opmærksom på folkekir-
kens generelle tilbud om sjælesorg, så enhver, der 
søger svar eller ønsker sjælesorg, som betyder om-
sorg for sjælen, bliver gjort bekendt med mulighe-
den for en samtale med en præst om åndelige og 
eksistentielle spørgsmål. 
Sjælesorg på Nettet er mobilt i den forstand, at 
hvis du har din smartphone eller ipad ved hånden, 
kan du ved at klikke dig ind på Sjælesorg.nu i åb-
ningstiden chatte med en præst alle vegne fra, på 
gaden, i bussen, i toget, på arbejdspladsen, i fri-
kvarterne, fra dit hjem. 

To overordnede formål 
Det 3-årige pilotprojekt, Sjælesorg på Nettet, har 
to overordnede formål. 
1. Oprettelse af selve online portalen Sjælesorg.nu, 
så alle danskere har mulighed for også at kontakte 

Projekt
 Sjælesorg

på nettet
præster for en digital sjælesorgssamtale. 
2. At rebrande begrebet sjælesorg og derved øge 
folks bevidsthed om hvad sjælesorg er og at det 
er muligt at samtale med præster både ansigt til 
ansigt med den lokale sognepræst og nu også 
gennem denne adgang på internettet. 

Det første år 
Sjælesorg.nu blev lanceret den 1. februar 2017 
og den 1. marts 2018, et år efter åbningen af den 
virtuelle portal, er der over 4000 henvendelser på 
chatten og omkring 3000 gennemførte samtaler. 
Tallene vidner om et stort behov i befolkningen 
om at kunne betro sig og dele hvad de har på hjer-
te og blive lyttet til. 

Anonymitet 
Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og præst 
på Sjælesorg.nu er fortrolige, anonyme samtaler, 
hvor både præst og konfident er anonyme. Det be-
tyder at det er muligt at skabe et fordomsfrit rum, i 
den forstand at køn, alder og udseende ikke bliver 
forstyrrende eller får betydning for samtalen. De 
erfaringer vi har høstet det sidste halve år vidner 
om, at anonymiteten er afgørende for mange af 
konfidenterne. Flere konfidenter spørger som det 
første, når de er kommet igennem til en sjælesør-
ger på chatten, om de kan være sikre på, at vi ikke 
kan se dem, om vi kan bekræfte anonymiteten og 
om samtalen bliver slettet efterfølgende. Det blik 
vi kan frygte at opleve i et andet menneskes an-
sigt, når vi bekender vores inderste tanker og fø-
lelser kan få os til at skamme os over vores os selv. 
Den situation undgår vi, fordi både præsterne og 
konfidenterne er anonyme på Sjælesorg.nu 

Temaer i sjælesorgssamtalen 
på nettet 
Typen af henvendelser og temaerne, der fylder i 
samtalerne beror ligeledes ofte på at det er mu-
ligt at være anonym på chatten. Præstationsangst, 

ORIENTERING

af Pernille Hornum, leder af SPN
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ORIENTERING

ARRANGEMENTERkærestesorger, selvmordstanker, angst og frygt, 
sorg og krise, overgreb, ensomhed, skilsmisse, 
utroskab, mobning, tvivl og tro, eksamensangst, 
meningsløshed, seksualitet er bare nogle af de 
eksistentielle dilemmaer både unge, midaldrende 
og ældre henvender sig med til præsterne på Sjæ-
lesorg.nu. For en overvejende del af konfidenterne 
er det første gang de har en personlig samtale med 
en præst. Flere giver udtryk for, at de er glade for 
samtalen med præsten på Sjælesorg.nu, og at den 
erfaring gør, at det ikke længere føles fremmed for 
dem at kontakte den lokale sognepræst, hvis de en 
anden gang har brug for flere sjælesorgssamtaler. 

Folkekirken rammer et essentielt 
behov hos både unge og ældre 
Som sjælesørgere erfarer vi, at på trods af at den 
digitale sjælesorgssamtale ikke er en fysisk sam-
tale, hvor vi møder det andet menneske ansigt 
til ansigt, er mødet på chatten med de mange 
forskellige mennesker med mange forskellige ek-
sistentielle dilemmaer meningsfyldt, både for kon-
fident og sjælesørger. 
Med denne digitale indgang til sjælesorgen, hvor 
der ikke er nogen betingelser eller kriterier for 
hvem der kan henvende sig, har folkekirken ramt 
et essentielt behov hos såvel de unge som ældre.

”Hvorfor-
gør-vi-sådan” 
gudstjeneste 
Som optakt til næste års konfirmandundervis-
ning holder vi ”Hvorfor-gør-vi-sådan”-gudstje-
neste søndag den 2. september kl. 10:30 i Vor-
basse Kirke. 
Alle er velkommen til denne gudstjeneste, men 
de kommende konfirmander og deres familier 
indbydes særligt til at deltage. I gudstjenesten vil 
nogle af de ritualer og traditioner som gudstje-
nesten indeholder, blive forklaret, og konfirman-
derne og deres forældre bliver måske klædt lidt 
bedre på til det kommende års gudstjenester i 
forbindelse med konfirmationsforberedelsen.

Høst-
gudstjenester
Her i den tidlige del af efteråret, er det tid til 
høstgudstjenester, hvor vi over hele landet 
mødes i kirkerne 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 of-
fergang, hvor alle, som har lyst, kan gå forbi 
alteret efter prædikenen og lægge deres bi-
drag dér. De indsamlede beløb går til Kirkens 
Korshær, KFUM’s Soldatermission og KFUM’s 
sociale arbejde.

Efter høstgudstjenesten i Skjoldbjerg 
søndag den 16. september kl. 10:30 er der 
høstgilde i kirkehuset med varm saft og æb-
leskiver.

Efter høstgudstjenesten i Vorbasse kirke 
søndag den 23. september kl. 10:30 er der 
kirkefrokost i Sognehuset.
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Sangaften 
på Frihavnen 
Menighedsrådet indbyder til sangaften på 
Frihavnen tirsdag den 4. september, 2. ok-
tober og 6. november 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 20. september, den 18. okto-
ber og den 15. november  kl. 15:00.  
Vi starter kl. 14:30, med fælles kaffebord som 
koster 15,- kr. 
Gudstjenesterne er for alle og der kan bestil-
les gratis kirkebil.

Sogne-
eftermiddag 

Vorbasse-Skjoldbjerg menighedsråd og Vorbasse Seniorer invi-
terer til sogneeftermiddag i Vorbasse kirke og sognehus, tirsdag 
den 11. september 2018 bl.a. med Højskoleforstander Mads 
Rykind-Eriksen, Rødding.
Vi starter med en kort gudstjeneste i Vorbasse kirke kl. 14:00 
ved sognepræst Ulrik Overgaard fra Skibet, derefter er der kaffe 
og kage i sognehuset. 
Eftermiddagen byder dernæst på foredrag ved højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen fra Rødding, 
som vil fortælle om "Hvorfor ”vi danskere” er danskere?" Hvad er det, der binder os sammen og som 
giver os en fælles identitet? Hvordan vi er blevet til “danskere” igennem historien, og hvor peger fremti-
den hen?
Dagen slutter med aftensmad fra Vorbasse kro.
Alle er velkomne. 
Arrangementet koster 150,- for hele dagen / 50,- for foredrag + kaffe. 
Tilmelding senest mandag d. 1. september til Gunhild (22 96 55 67)

Babysalmesang
Torsdag den 16. august starter babysalme-
sang op i Hejnsvig kirke kl. 10:00.  Vi kører 
med 8 gange i Hejnsvig kirke og fortsætter efter 
efterårsferien 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 forfriskning og lidt hyggesnak.

Kontakt for mere information: Kirke og kultur-
medarbejder Lis Møberg, tlf. 20 28 61 47 eller 
mail: lismoeberg@gmail.com

ARRANGEMENTER
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Efterårsmøde 
og generalfor-
samling 
i Vorbasse-Hejnsvig Soldatervennekreds

Der afholdes efterårsmøde med generalforsam-
ling i Hejnsvig missionshus onsdag den 26. sep-
tember. kl. 19:30. Aftenens taler er Flyverpræst 
Peter Kiel Nielsen Vejen.

Ernst Thomsen

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 hverda-
gen med andre, 
til kaffe og fælles samvær i Sognehuset på 
mandage i ulige uger kl. 10:00.  

Mandag den 27. august mødes vi først kl. 
14:00 og er sammen med høreforeningen og 
soldatervennerne om et arrangement med 
jødepigen Arlette Andersen i Sognehuset.

Har du ikke selv mulighed for at komme i Sogne-
huset, kan du kontakte Birgit tlf. 22 81 25 41.

Birgit Thomsen og Lilly Jørgensen

Jødepigen Arlette 
Arlette Levy Andersen, Fredericia skulle have været med ved vort 4. maj 
arrangement i Vorbasse Sognehus, men meldte desværre afbud.
Det er nu lykkedes at få hende til Vorbasse til et eftermiddagsarrange-
ment, og det bliver mandag den 27. august kl. 14:00 i Vorbasse Sog-
nehus.
Da Arlette jo er en ældre dame over 90 år, vil Ole Dyrn introducere Ar-
lette, og derefter vil Thomas Kvist Christiansen kort fortælle om den film 
han har lavet. Arlette vil besvare spørgsmål, og komme ind på hvor vig-
tig det er at få videre fortalt de grusomme forfølgelser, som fandt sted 
under 2. verdenskrig.
Selv om det er en eftermiddag, vil vi forsøge at få unge mennesker med 
til arrangementet, da Arlette siger det er dem som skal formidle histori-
en videre til de næste generationer.
Der er fri entre og gratis kaffe.  Der er skrivetolke og teleslynge så alle skulle kunne være med.

Hejnsvig - Vorbasse Soldatervenner - Mandagscaféen og Høreforeningen.

Foreningsdøgn 
Lørdag den 1. september kl. 14.00 mødes vi alle, 
børn, unge og voksne på shelterpladsen til et hyg-
geligt døgn. Vi skal lave forskellige aktiviteter sam-
men i løbet af lørdag eftermiddag.
Lørdag aften skal vi have en god gammeldaws lejr-
bål.
Senere lørdag aften vil vi bage pizza i stenovenen.
Mulighed for at sove i shelterne eller tage hjem i 
egen seng. 
Søndag morgen mødes vi til morgenmad i Sog-
nehuset kl. 9.00 og slutter med Gudstjenesten kl. 
10.30 

Arr. KFUM og KFUK i Vorbasse.
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OKTOBER
1. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Jens og Else Pradsgaard.

2. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

3. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

4. Torsdag 19:30 IM: Kredsmøde i Filskov. (Program hos IM).

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

5.-7. Fre-søn KFUM/KFUK: Efterårslejr for 7-12 årige på Lyngsbo, kontakt Charlotte Lundsgaard for program.

KALENDER EFTERÅR 2018

AUGUST
27. Mandag 14:00 Mandagscaféen sammen med Hejnsvig - Vorbasse Soldatervenner og Høre-

foreningen: Møde med jødepigen Arlette. Se side 7

28. Tirsdag 9:00 Vorbasse Seniorer: Tur til Hotel Christiansminde og det smilende Sydfyn. Se side 11

SEPTEMBER
1.-2. Lør-søn 14:00 KFUM og KFUK: Foreningsdøgn på shelterpladsen i Vorbasse. - Se omtale side 7

3. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Lilly og Knud Erik Jørgensen.

4. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

7. Fredag 18:00 KFUM og KFUK: Fredagsmylder i Sognehuset - se omtale side 10

10. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

10. Mandag 14:45 Stolegymnastik i Vorbasse Fritidscenter. Kontakt, Ester Tisgård.

11. Tirsdag 14:00 Vorbasse Seniorer i samarbejde med menighedsrådet: Kirkedag og sogneef-
termiddag i Kirken og Sognehuset. 

12. Onsdag 19:30 Distriktforeningen af menighedsråd i Grene Provsti og Grene Menighedsråd.  Fore-
drag, ”At elske den, man har”. Teatersalen i Billund Centeret. Entré kr. 25 inkl. kaffe 
og småkager. Se omtale side 10.

13. Torsdag 19:30 IM: Møde i Sognehuset ved pensioneret missionær Arne Nørgaard, Kolding.

14. Fredag 18:00 Beboerforeningen i Skjoldbjerg: Portvinsaften (inkl. tapas).

19. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet. Opstart efter sommerferien.

20. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

20. Torsdag 19:30 IM: Høstfest i Sognehuset ved pastor Henrik Vejlgaard Kristensen, Varde

24. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

25. Tirsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

26. Onsdag 19:30 Efterårsmøde og generalforsamling i Vorbasse-Hejnsvig Soldatervennekreds. Der 
afholdes efterårsmøde med generalforsamling i Hejnsvig missionshus. Aftenens taler 
er Flyverpræst Peter Kiel Nielsen Vejen.

28. Fredag 17:00 Røde kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding efter først-til-mølle-princip-
pet til Birgit Andersen tlf. 75 33 38 72 senest mandag den 24.9.
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KALENDER EFTERÅR 2018

OKTOBER
8. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

9. Tirsdag 14:00 Vorbasse Seniorer: Vorbasse Kro. Banko og Amerikansk lotteri. Kaffe og kage kr. 30,-.

11. Torsdag 19:30 IM: Møde i Sognehuset ved pastor Jørgen Johansen Hejnsvig.

17. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

18. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

22. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

23. Tirsdag 14:00 Vorbasse Seniorer i samarbejde med høreforeningen: I Sognehuset. Foredraget 
Eventyr med is i maven, et grønlandseventyr. Se omtale side 11

25. Torsdag 18:30 IM: Årsfest med fællesspisning. Taler: Pastor emeritus Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder.

25. Torsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.

26. Fredag 17:00 Røde kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding efter først-til-mølle-princip-
pet til Birgit Andersen tlf. 75 33 38 72 senest mandag den 22.10.

27. Lørdag Beboerforeningen i Skjoldbjerg. Cafeaften med Walther og Sine

31. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

NOVEMBER
2. Fredag 18:00 KFUM og KFUK: Fredagsmylder i Sognehuset.

5. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

5. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Ruth Terp.

6. Tirsdag 14:00 Vorbasse Seniorer: Vorbasse Kro. Banko med ænder og kyllinger ... Se side 11

6. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

8. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset. Generalforsamling ved bestyrelsen.

10. Lørdag 14:00 Højskoledag

13. Tirsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

14. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

15. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

16. Fredag Beboerforeningen i Skjoldbjerg: Spis sammen. Vi laver et kæmpe ta´ selv bord – og hygger.

17. Lørdag 10:00 /13:00   /15:00  IM: Bibelkursus i Sognehuset ved pastor emeritus Holger Haldrup, Kolding.

22. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

22. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset. Møde ved pastor Flemming Harpøth Møller, Videbæk

25. Søndag 9:15 Vorbasse Seniorer: Vi besøger julemarkedet på Gram slot. Se side 11

28. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

30. Fredag 17:00 Røde kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding efter først-til-mølle-princip-
pet til Birgit Andersen tlf. 75 33 38 72 senest mandag den 26.11.
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At elske den, man har 
Det er ikke så få gode idéer, der undfanges, diskuteres og nogle gange, andre gange ikke, bliver afprøvet i 
det virkelige liv – også når det gælder gudstjenesten. Denne aften er Distriktsforeningen af menighedsråd 
i Grene Provsti og Grene Menighedsråd gået sammen om et foredrag, som går en anden vej. Vi vil høre et 
foredrag af digteren Søren Ulrik Thomsen, som lærte at elske gudstjenesten, som vi kender den fra om søn-
dagen. Og som derfor stiller op som ihærdig forsvarer af netop den form. 

Han skriver selv om sit foredrag:
Pro Ecclesia – forsvar for gudstjenesten
”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres 
af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjene-
sten blev lavet om”, siger digteren Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle om, 
hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt fik øjnene op for rigdom-
men i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter han vil gennemgå. Foredraget 
rummer desuden udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester, som forfat-
teren har besøgt på sine rejser rundt omkring i verden, ikke mindst USA”.

Med sin baggrund er Søren Ulrik Thomsen en formidler, som det altid er en fornøjelse at høre på – uanset 
om man er enig med ham eller ej. Det kan både give stof til eftertanke og til debat. Så vi håber på et godt 
fremmøde fra hele provstiet.
Det foregår i Teatersalen i Billund Centeret onsdag den 12. september kl. 19:30. 
Entré kr. 25 inkl. kaffe og småkager.
Vi vil meget gerne, om man på forhånd vil tilmelde sig på kirkekontor@grenesogn.dk eller tlf. 76 76 76 01, 
så vi har en idé om, hvor mange vi skal bestille kaffe til.

Distriktsforeningen af menighedsråd i Grene Provsti og Grene Menighedsråd 

ARRANGEMENTER

Fredagsmylder
I fredagsmylder mødes børn og voksne til fælles-
spisning og hyggeligt samvær i et kristent fælles-
skab. Børnene har en naturlig plads, og for dem er 
der bibelfortælling og tid til leg. De voksne fordy-
ber sig i et tema eller en bibeltekst – og har tid til 
tanke og meningsudveksling.
Det foregår i Sognehuset den første fredag i 
måneden kl. 18:00-21:00
Første gang efter ferien den 7. september 
kl. 18.00
Henvendelse/tilmelding til 
Charlotte Lundsgård 61 34 31 96

 

Jeg håber at se DIG 
  til familiegudstjeneste 

onsdag den 6. sept.
og 21. nov.
kl. 17:00

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 6. september og 21. november.
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Vorbasse Seniorer
Tirsdag d. 28. august. Fra Prikken kl. 09:00
Hotel Christiansminde 
& det smilende sydfyn 
Frokost i panoramarestauranten, rundtur med ve-
teranfærgen M/S Helge hvor vi lægger til i Troense 
og Grasten samt besøg på Valdemar Slot hvor vi 
drikker vores kaffe . Pris kr. 498,00 inkl. frokost, 
kaffe og kage. Prisen er excl. drikkevarer.  
Tilmelding senest 24 juli til Niels 60 70 02 29

Tirsdag d. 11. september  kl. 14:00
Kirke og Sognehus
Kirkedag-sogneeftermiddag 
i samarbejde med menighedsrådet. Se særskilt 
program.

Tirsdag d. 9. oktober  kl. 14:00 
på Vorbasse Kro
Banko og Amerikansk lotteri    
Kaffe og kage kr. 30,00

Tirsdag d. 23. oktober kl. 14:00
Sognehuset i samarbejde med Høreforeningen
Eventyr med is i maven
Kom med på et grønlandseventyr.  26 måneder 
med hunde, slæde, ski, is, sne, hård frost, storslået 
natur og ubrydeligt kammeratskab. Hør om mål, 
motivation, selv-ledelse og at turde følge sine mål. 
Hør om drømmene, slædekørsel og det frie liv ved 
Slædepatruljen SIRIUS. Alt sammen krydret med 
en røverhistorie, en løgnehistorie og en enkelt 
skrøne fra den yderste forpost af rigsfællesskabet, 
hvor klipper, is og vilde dyr er din eneste nabo. 
Pris kr. 60,00 inkl. Kaffe/kage.

Tirsdag d. 06. november kl. 14:00 
på Vorbasse Kro
Banko med ænder og kyllinger 
samt Amerikansk lotteri.  Kaffe og kage kr. 30,00.

Søndag d. 25. november.  Fra Prikken kl. 09:15
Besøg julemarkedet på Gram Slot 
og frokostbuffet på Slotskroen.  Pris kr. 229,00 
inkl. entre på Gram Slot samt frokost. Samkørsel i 
private biler Kr. 30,00 til chaufføren. 
Tilmelding senest 26. oktober til Gunhild 22 96 55 67  

Enstemmigt
advents-børnekor 
i Skjoldbjerg
Kan du lide at synge, har du lyst til at synge 
sammen med andre?
Vi skal synge julesalmer og sange til advents-
koncerten 1. søndag i advent den 2. december 
i Skjoldbjerg Kirke og deltage i Juletræstændin-
gen ved Medborgerhuset lige efter.
Træning starter fredag d. 12. oktober kl. 16-17 
og kører derefter frem til koncerten. 
Alle børn og unge er velkomne, er der stor 
spredning på flokken, laver vi et særskilt hold for 
de ældste.
Skriv gerne sms til 20308270, hvis du ikke kan 
komme første gang eller hvis du har spørgsmål.

Mange sangglade hilsner Kjeld og Lone.

Spis-sammen
-aftener
Røde Kors Vorbasse/Billund Afd. holder spis-sam-
men-aften i Sognehuset i Vorbasse fredag, den 
28. september, fredag, den 26. oktober og fre-
dag, den 30. november 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 sam-
me uge som spis-sammen-aftenen finder sted.

 Elisabeth Hededam
Røde Kors Vorbasse/Billund



12

ARRANGEMENTER

BUSK
-gudstjeneste
Søndag den 28. oktober kl. 10:30
Denne familievenlige gudstjeneste kommer til at 
handle om, at Gud holder os i sine hænder, og at 
vi på den måde er tegnet i Guds hånd.
I år har vi flyttet BUSK-gudstjenesten til alminde-
lig højmessetid, den vil dog stadig være inspireret 
af BUSK-materialet og have en familievenlig form.
Efter gudstjenesten er der frokost, hygge og leg 
for alle i Sognehuset. Frokosten koster 25,- for 
voksne, børn er gratis.

Salmestafet 
Der er salmestafet i Vorbasse kirke onsdag den 
24. oktober 2018 kl. 10:30
Stafetholderne denne aften er Karin Hansen og 
Lene Madsen, og vi glæder os til at høre, hvilke 
overvejelser de hver især har gjort sig om tre sal-
mer fra Den danske salmebog, og ikke mindst 
glæder vi os til en hyggelig aften med fællessang, 
hygge, kaffe og kage i kirken.

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 4. 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 1/10-2017-
30/9-2018 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.

Højskoledag
Højskoledag med foredrag af Erik Lindsø 
den 10. november kl. 14:00.
Erik Lindsø har i 25 år rejst landet tyndt med sin 
lille trækvogn, hvori han har gode historier. Han 
er en af Danmarks store fortællere og en af de 
mest efterspurgte foredragsholdere. Med udtræk 
fra litteratur og filosofi krydret med humorens 
bid og gode historier sætter han tilværelsen un-
der lup. 

Erik Lindsø er forfatter, kultur-
journalist. 
Tidligere har han slået sine 
folder som programvært i 
Danmarks Radio og som for-
stander på Rønshoved Høj-
skole. Desuden har han været 
redaktør af Højskolebladet og 

Magasinet Grænsen og informationschef i Folke-
højskolernes Forening. BUSK

2018
At være tegnet i guds hånd

BUSK
2018
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I 1917 tog Aktieselskabet Vorbasse Lægebolig 
det tunge, men nødvendige skridt, og solgte læ-
geboligen. Siden 1915 havde huset været lejet 
ud, idet der ikke kunne skaffes en læge til Vor-
basse. Når Første Verdenskrig hørte op, håbede 
aktieselskabet måske en dag at kunne bygge en 
ny og tidssvarende bolig og dermed igen tiltræk-
ke en læge til området. Siden husets noget be-
sværlige start i 1900, havde ikke færre end seks 
forskellige læger virket her. Nu gik det ikke læn-
gere. Men huset skulle alligevel i en kort årrække 
vise sig at få en ny, udadvendt funktion: Det blev 
et børnehjem. Den oprindelige bolig, der kunne 
ligne et almindeligt stuehus, dog med højt til lof-
tet i stueetagen og med uudnyttet tagetage, var 
i 1909 blevet udvidet med en stor tværbygning 

Vorbasse 
børnehjem
 Del 1. Forhistorien

Af Jeremy Watts

med ordentlige værelser ovenpå og en havestue 
helt efter tidens fineste mode. Hvad gjorde man 
ikke, for at tiltrække og fastholde en dygtig læge 
i ’det mørke Jylland’? I hvert fald var huset stort 
nok til at kunne rumme et pænt børnehjem.
 
Søren og Petra
Efter nogle forhandlinger med sælgerne, kunne 
det relativt nygifte ægtepar Søren og Petra Ma-
gelund den 1. oktober 1918 holde indvielsesfest 
for Vorbasse børnehjem. Søren Nielsen Mage-
lund stammede fra små kår tæt ved Gudenåens 
udspring. Efter seks års skolegang tjente han for-
skellige steder indtil han fyldte 17 år. Han tjente 
blandt andet et år i Vorbasse, en tid som han hu-
skede med glæde. Da Søren begyndte at læse til 

GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE
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præliminær eksamen, fik han en dag i 1903 øje på 
Petra Nielsen: ’En slank ung pige gik foran mig – i 
øsende regnvejr hjemad fra skolen den dag. Til-
lod mig at hilse, og byde indenfor hos Mor og Far, 
til tørvejr kom. Vi så hinanden i ét eneste blik gen-
nem sjæl og legeme. Og alt var sket. Det holdt sig 
rigere for hvert år, 10 års forlovelse, 10 års ægte-
skab. Vildt forelsket i min ungdoms brud’.
Petra Nielsen var endnu mere stedkendt i Vor-
basse end Søren, idet hendes yngre søster, Anna, 
blev gift med Anders Straarup på Frydensborg 
lige udenfor byen. Blandt de godt 70 gæster foto-
graferet på Frydensborg i 1912 til bryllupsfesten, 
der fejrede Anders og Anna, ses Søren og Petra 
stående tæt på de nygifte. Og da de selv blev gift 
tre år senere, skete det med kongeligt vielsesbrev 
også på Frydensborg. Vielsen blev foretaget af 
pastor With, Vorbasse, som de blev meget nære 
venner med. Et år senere fødte Petra deres søn 
Helge på Frydensborg, mens de var på ferie der. 
Familien har åbenbart været glad for det unge 
ægtepar og tilbød at købe en ejendom til dem. 
Petra afslog dog; deres livsbane skulle have en 
anden retning, og det var de begge enige om.
Sørens barndomshjem havde været præget både 
af en stærk tro og en stor retfærdighedssans. De 
tilhørte, som Søren udtrykte det: ’den lille frelste 
flok’. En vækkelse, der gik gennem egnen i 1905, 
styrkede yderligere hans tro. Samtidig tog han 
stor afstand fra den fremsatte påstand om, ”at 
’den store flok’ evigt skulle brændes i helvede. 
Det fik mig til med stamp i gulvet at råbe: Sådan 
en Gud vil jeg ikke have med at gøre.” Da han, 
meget mod sin grundindstilling, blev indkaldt til 
værnepligten, fik han af sine kammerater øge-
navnet: ’ReserveJesus’. Det blev åbenbart sagt 
uden brod. Sørens holdninger havde han i høj 
grad fået efter sin mor (en kærlig og konsekvent 
kvinde, der kunne understrege moralske lektier 
med ’en kraftig endefuld’). Han beskrev som 80-
årig en episode, han oplevede, da han kun var 
syv. Under en damekomsammen i deres hjem, 
var talen faldet på ’en pige, der var blevet lokket’ 
af en gift mand. Uden at ænse den unge dreng, 
der stod og hørte på, udtalte en af damerne, at 
’sådan en pige med en horeunge fortjente sin 
plads på fattiggården’. Sørens mor fór op og sag-
de højt og fast: ’Børn skal have det godt, de er 
uskyldige, de eneste, som er det.’ Søren skrev: 
’Det brændte sig i mig, og gør det til i dag lige 
voldsomt.’

Søren arbejdede målrettet mod at kunne hellige 
sig det, som han anså for sit kald. Efter soldater-
tiden fik han plads på et ungdomshjem i tre år: 
’Vejen for mig ind til børnearbejdet.’ Efter et par 
andre pladser, hvor han fik både praktiske og le-
delsesmæssige erfaringer, der også omfattede le-
derstillingen på Kolding Blindehjem, kom der en 
dag en ven til ham og sagde: ’Kan I så få begyndt!’ 
og stak ham den dengang anselige sum af 500 
kroner. Tilfældigvis blev han samtidig kontaktet 
af en anden ven, der sagde til ham: ’Jeg véd en 
ejendom’. Og det var så Lægeboligen i Vorbasse. 
’Endelig nået vort mål!’ som han skriver.

Et børnehjem
’Børnehjem’ som bred betegnelse har altid haft 
et blandet ry. Først i 1905 blev der vedtaget en 
lov ’Om behandling af forbryderiske og forsømte 
Børn og unge Personer’. Formålet var tydeligvis 
tosporet: At forhindre ungdomskriminalitet (i 
1895 noteredes det, at mandlig kriminalitet in-
den for en 20-årig periode var steget med 12 %, 
hvorimod for drenge mellem 10 og 15 år var den 
steget med hele 125 %) og at samle ’forsømte 
børn’ op. Hvis mange børn i byerne var udsatte, 
var situationen på landet ikke væsentlig bedre. 
Ifølge Statens Statistik arbejdede 75.000 børn i 
den tid som tyende på landet. Næsten halvdelen 
var under 13 år. De var nærmest retsløse og hav-
de lange arbejdsdage, nogle mere end 14 timer 
dagligt. Går man længere tilbage til midten af 
1800-tallet, gjaldt Fattigloven af 1803, hvor fattig-
væsenet skulle tage sig af forældreløse børn eller 
børn af forældre, der modtog fattighjælp. Et barn 
kunne udliciteres ud til den, der forlangte færrest 
penge. Man kan kun gisne om de forhold, nogle 
af børnene kom ud til.
Begrebet ’barndom’ er således en nyere opfindel-
se, og børnehjemmene, der i midten af 1800-tal-
let begyndte at brede sig, sigtede efter at skabe 
familielignende rammer for de børn, de modtog. 
For at fremme det formål var tanken, at de ikke 
skulle optage flere end 30 børn, og gerne kun 
det halve. Børneloven af 1905 åbnede for stats-
understøttelse til de børnehjem, der fik statsan-
erkendelse (og dermed var underlagt tilsyn). Som 
det fremgår af Søren Magelunds regnskaber, var 
pengene alligevel meget små: hjemmet modtog 
børn ’saavel fra Værgeraadene som Fattigvæse-
net og private.’ Hvordan gik det så i Vorbasse?

Fortsættes -
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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: 
Ingrid Nissen, tlf. 75 33 32 96

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
Klub Magnum og Unge/Voksne starter i septem-
ber men programmet er ikke lavet endnu, for 
yderligere info henvendelse ved Charlotte.

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
Gruppeleder for De grønne pigespejdere 
Mette Jensen, mobil: 50 74 15 71 
email: pigespejdervorbasse@gmail.com
Gruppeleder for KFUM spejderne 
Gert Jørgensen, mobil 21 84 27 93

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
-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

UDSYN 
UDSYN starter op igen onsdag den 19. september 
kl. 14:00 på Stoppestedet - derefter 03., 17. og 31. okto-
ber, 14. og 28. november, 12. december 2018
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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GUDSTJENESTER
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AUGUST VORBASSE SKJOLDBJERG
26. 13.s.e.trinitatis 9:00 Kirkekaffe 10:30
SEPTEMBER

2. 14.s.e.trinitatis 10:30 Forklaringsgudstjeneste
5. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste
9. 15.s.e.trinitatis 9:00 10:30

16. 16.s.e.trinitatis 9:00 10:30 Høstgudstj. og høstgilde
23. 17.s.e.trinitatis 10:30 Høstgudstj. og kirkefrokost 9:00
30. 18.s.e.trinitatis 9:00 JJ 10:30 Hejnsvig. JJ
OKTOBER

7. 19.s.e.trinitatis 9:00 10:30
14. 20.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Kirkekaffe
21. 21.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Hejnsvig. SØK
28. 22.s.e.trinitatis 10:30 BUSK og kirkefrokost
NOVEMBER

4. Allehelgens dag 16:00 14:30
11. 24.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Hejnsvig. SØK
18. 25.s.e.trinitatis 9:00 10:30 Vesterhede. SØK
21. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste
25. Sidste s. i trinit. 9:00 Kirkekaffe 10:30

JJ = Jørgen Johansen    SØK = Susanne Østbjerg Kargo 

KOMMENDE INDSAMLINGER:  26. august: Blå Kors Danmark, KFUK's Sociale Arbejde
KFUM's Sociale Arbejde, Kirkens Korshær, Missionen blandt Hjemløse
2. september - 14. oktober: Folkekirkens Nødhjælp
21. oktober - 24. november: KFUM's Soldatermission

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.


