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ADRESSER
Sognepræst
Susanne Østbjerg Kargo
Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse
E-mail: SOE@km.dk
Mobil: 28 25 41 01
Mandag fri.
Graverkontoret
Kirkegade 21, 6623 Vorbasse
E-mail: Vorbasse.kirke@gmail.com
Tlf: 75 33 38 18 / Mobil: 24 48 05 55

ORIENTERING

Menighedsmøde 28. april
Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd inviterer til det
årlige menighedsmøde og kirkefrokost søndag den 28.
april 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.

Graver ved Vorbasse og Skjoldbjerg kirker
Søren Møller Madsen
Bogholdervej 1C, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Organist
Kjeld Møller Heinsen,
Silkehalevej 4, 7100 Vejle
Tlf: 75 83 77 83 / Mobil: 27 77 13 80
E-mail: organistvorbasse@gmail.com
Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

Ny præstebolig
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: 1. april 2019
Materiale sendes til Eva Frank:
vorbasse.kirkeblad@gmail.com

Der har i flere år, været behov for en ny præstebolig i
Vorbasse. I forbindelse med budgetforhandlingerne for
2019, er dette projekt nu blevet prioriteret så højt, på
budgetsamrådet for hele provstiet, at vi kan begynde at
arbejde mere konkret med en plan.
Et enigt menighedsråd, har i første omgang vedtaget,
at præsteboligen skal placeres på samme adresse som i
dag, nemlig på Skjoldbjergvej 8, Vorbasse.
Menighedsrådet har ligeledes nedsat et byggeudvalg,
som kommer til at arbejde mere detaljeret med planlægningen af den nye præstebolig. Som det ser ud lige nu,
så er status den, at vi har kontakt til ”Arkitekten & Ingeniøren”, for at få noget professionelt rådgivning til byggeriet. De første møder er allerede afholdt, og vi er så småt
ved at komme med forslag og input til, hvordan huset
skal se ud, samt hvordan ruminddelingen skal sammensættes. Der er mange gode dialoger om, hvordan det
skal se ud, men sammen er vi sikre på, at vi finder den
bedste løsning, for en ny præstebolig.
Holder tidsplanen, så skulle vi meget gerne have projektet endeligt beskrevet, samt have detaljerede tegninger
klar, så byggeriet kan sendes i udbud i løbet af foråret
2019.
Den langsigtede plan, er stadig ikke endeligt fastlagt,
men håbet er, at vi ultimo 2019 kan igangsætte nedrivningen at den gamle præstebolig, og have en ny og flot
bolig klar til efteråret 2020.
Byggeudvalget
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Påskens

gudstjenester

I påsken gennemspilles det største kristne drama nogensinde
- forventningsfuld begejstring, det sorteste mørke og forløsende jubel.
Gennem ugens gudstjenester er det muligt at få det hele med:
Forventningen: Palmesøndag hedder sådan, fordi folkeskarerne skar palmegrene af og viftede med dem og hyldede Jesus som Kristus, Messias og Israels konge, der skulle befri dem
fra den romerske besættelsesmagt og sætte sig på Guds trone i Jerusalems tempel og indføre
Guds rige på jorden.
Palmesøndag, den 14. april, har vi gudstjeneste
i Vorbasse kirke kl. 9:00. Jørgen Johansen har tjenesten.
Fællesskabet: Skærtorsdag, ”skær” betyder ren, og ved det sidste måltid, Jesus spiste sammen med sine disciple skærtorsdag aften, indstiftede han nadveren til renselse for vore synder. Skærtorsdagsaften fortsætter vi gudstjenestefællesskabet med brød, ost, pølse og rødvin
i kirkehuset i Skjoldbjerg efter gudstjenesten i kirken.
Skærtorsdag, den 18. april, har vi gudstjeneste i
Vorbasse kirke kl. 10:30 og Skjoldbjerg kirke. kl. 19:00
Torturen, døden og sorgen: Langfredag var virkelig lang. Både for Jesus selv, der blev forhørt, tortureret og led en meget pinefuld død og for alle dem, der havde fulgt ham og elsket
ham, enten de stadig fulgte efter ham og overværede hans lidelse og død – eller de gemte
sig inden døre, for ikke selv at blive arresteret og henrettet. Langfredag står lidelseshistorien,
døden og sorgen i centrum, der er ingen blomster, ingen lys og ingen altergang ved dagens
gudstjenester.
Langfredag, den 19. april har vi gudstjeneste i
Vorbasse kirke kl. 9:00 og Skjoldbjerg kirke. kl. 10:30
Opstandelsen, livet og glæden: Påskedag sker det, der ikke kan ske: En engel vælter
stenen fra graven, den døde står op og går ud i foråret, og kristendommen fødes i det samme
Påskedag, den 21. april har vi gudstjeneste i
Skjoldbjerg kirke kl. 9:00 og Vorbasse kirke. kl. 10:30

Han er med os alle dage indtil verdens ende: 2. påskedag hører vi om nogle af de
mennesker, der mødte Jesus efter opstandelsen, og om den omvæltning, det betød for dem
at møde den opstandne Mester i live igen.
2. Påskedag, den 22. april har vi gudstjeneste
i Skjoldbjerg kirke kl. 10:30
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PRÆSTEN HAR ORDET

”ja tak!”

Kom og hør konfirmanderne sige ”ja tak!” den 17. maj,
og bliv mindet om, at gud også siger ja til dig.
Men hvad skal vi så med den der konfirmation?
Hvis man spørger bredt ud, hvad konfirmationen er, så vil mange svar nok lyde, at her bekræfter de unge dåbens ”ja”. Altså de bekræfter det ”ja”, som forældrene eller gudforældre
sagde for år tilbage. Ordet konfirmation betyder da også rigtig nok bekræftelse, men det
er ikke vores ”ja”, der bliver bekræftet. Både
ved dåben og ved konfirmationen er det Guds
”ja”, som lyder. Ved dåben lover Gud, at han
vil være med os alle dage - og ved konfirmationen får vi bekræftet, at det løfte stadig gælder. Vi kan også sige det sådan, at Gud møder
os med sit ”ja” – og at vi siger ”ja tak”.
Det er ikke noget, som kun angår konfirmanderne eller deres nærmeste familie. Det er et
anliggende for hele vores menighed. Ligesom
dåben er et anliggende for hele menigheden,
fordi dåbsbarnet indlemmes i det kristne fællesskab, så er bekræftelsen også et ja ind i det
trosfællesskab, vi har her i Vorbasse. Så kom
og være med. Der kommer mange i kirke til
konfirmationerne, men der er også plads til
dig. Kom og være med til at fejre de unges ”ja
tak” den 17. maj og bliv mindet om, at Gud
også siger ja til dig!
SØK

Om et øjeblik gør vi klar til et af årets højdepunkter nemlig konfirmationen den 17. maj.
21 unge mennesker har siden september
mødtes med mig i Vorbasse kirke og sognehus hver uge og talt om skabelse, evolution
og den røde tråd i bibelen. Vi har hørt bibelhistorie og sunget - og danset - salmer. De har
lært deres Fadervor og trosbekendelse og meget meget mere, og nu er de klar… Men klar
til hvad?
Det er jo ikke som tidligere, at de på konfirmationsdagen får stukket deres skudsmålsbog i
hånden og derpå var klar til at flytte hjemmefra og sørge for sig selv. Konfirmationen var
dengang et overgangsritual, som markerede,
at herfra var konfirmanden voksen nok til at
tage vare på sit eget trosliv, sit kærlighedsliv
og sit myndige offentlige liv. Først efter konfirmationen, måtte man deltage i nadveren,
og man kunne ikke blive gift, hvis man ikke
havde deltaget i nadveren. Først efter konfirmationen måtte man vidne i retssager. Og
først efter konfirmationen kunne man stå fadder ved en kristen dåb.
Det sidste og så det med at tage vare på sit
eget trosliv er de to eneste elementer, som
står tilbage i forhold til, hvad konfirmationen
er adgangsgivende til. For selvom mange af
talerne på den store dag, indeholde ordene
om, at de ”nu træder ind i de voksnes rækker”,
så er det jo langt fra sandt. Der er nemlig sneget sig en ungdom ind mellem barndommen og voksenlivet. Denne periode
strækker sig over mange år, ja,
om nogen kan det måske endda påstås, at de aldrig rigtig
bliver voksne…
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ARRANGEMENTER

Konfirmander
2019

Konfirmand
weekend

Vorbasse Kirke
Fredag den 17. maj kl. 9:00

Vi holder konfirmandweekend lørdag d. 30. - søndag d. 31. 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

Cathrine Andkjær Egsgård, Dalagervej 25
Cecilie Sofie Kristensen Milland, Skovly 15
David Birkelund Ebbesen, Østergade 44
Elias Brink Østergaard, Kirkegade 1
Emily Duarte Ingwersen, Østergade 47
Jasmin Busk Weissenborn, Bøgevej 5
Julius Ravn Christiansen, Sønderhedevej 11
Laura Marie Bejer Pedersen, Østergade 28 A

Minikonfirmander

Lærke Brøgger Sørensen, Nørregade 8
Noah Alexander Schmidt Sørensen, Tribinivej 14
Peter Holck Jørgensen, Håndværkervej 3

Vi starter op på en ny omgang minikonfirmandundervisning i april med afslutning ved 2. pinsedagsgudstjenesten i præstegårdshaven den 10. juni.
Minikonfirmandundervisning tilbydes alle elever
i 3. klasse og foregår hver tirsdag fra kl. 14:3016:00. Der vil komme invitationer ud til eleverne
via skoleintra.
Med minikonfirmandundervisningen giver vi børnene et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem historier, leg, sang og kreative
aktiviteter. Undervisningen foregår i sognehuset,
men vi starter altid i kirkerummet, fordi det åbner
op for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting vi
ser og gør i kirken. Her taler vi om, hvad der sker til
gudstjenesten, til højtiderne og til de store mærkedage som dåb, bryllup og begravelse.
Vi har efterhånden lært at børnene stiller gode eksistentielle spørgsmål om liv og død. For kan det
virkelig passe at Gud findes? Og bor han lige her i
kirken eller oppe i skyerne? Og passer Gud på min
døde mormor oppe i himlen? –Vi forsøger at svare
så godt vi kan.
Vi fortæller også bibelhistorier, som børnene kan
spejle deres liv i. Historierne er ikke bare centrale i
kristendommen, men de også er en væsentlig del
af vores kultur og fælles referenceramme.

Vorbasse Kirke
Fredag den 17. maj kl. 11:00
Caroline Bygebjerg Jensen, Østervænget 60
Emma Østergaard Sørensen, Svalevænget 5
Jaleesha Kirstine Rose Peeters, Slaugvej 8
Jannie ten Brink Lauritsen, Hovborgvej 31
Josefine Knudsen Kristensen, Tribinivej 13
Melanie Henbo Birkelund, Østergade 62
Mia Lundsgaard Buhl, Østervænget 50
Naomi Berendina Oudijk, Skjoldbjergvej 16
Sarah Fyhn Larsen, Dalagervej 12
Signe Fyhn, Kristiansen Parkvej 16

TELEGRAMMER
Telegrammer og breve kan afleveres i
Sognehuset i Vorbasse umiddelbart før
samt under konfirmationsgudstjenesten.
Her vil de blive sorteret og fordelt.
Vi kan ikke påtage os ansvar for gaver og
blomster.
4
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Spissammen
-aftener

ARRANGEMENTER

Mandags Café

Røde Kors Vorbasse/Billund afdelingen holder
spis-sammen-aften i Sognehuset i Vorbasse fredag, den 29. marts.
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.
Ved 18-tiden spiser vi en varm ret efterfulgt af dessert og aftenen slutter kl. 21:00.
Vi synger og hygger os, og ofte er der musikalsk
underholdning.
Pris for at deltage er kr. 60,-.
Tilmelding til Birgit Andersen tlf. 75 33 38 72
senest mandag den 25. marts
Elisabeth Hededam,
Røde Kors Vorbasse/Billund

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.
Mandag den 11. marts er der først café kl.
14:00, hvor Bitten Petz fra julemærkehjemmet
”Fjordmark” kommer og fortæller.
Arrangeres sammen med Høreforeningen.
Der er café den 25. marts, 8. april, 6. maj og 20.
maj. Der er ingen café 2. påskedag den 22. april.
Har du ikke selv mulighed for at komme i Sognehuset, kan du kontakte Birgit tlf. 22 81 25 41.
Birgit og Lilly

Julemærkehjemmet Fjordmark
Mandag den 11. marts kl. 14:00 indbydes alle interesserede til en spændende eftermiddag
i Vorbasse Sognehus, hvor Bitten Petz, fra Julemærkehjemmet Fjordmark ved Flensborg fjord, kommer og fortæller om hjemmet, hvor der konstant er ca. 30 børn,
som hver har et ophold på 10 uger på hjemmet.
Julemærkehjemmet blev oprettet i 1938 og har, sammen med de 4 andre
julemærkehjem, haft knap 80.000 børn boende gennem årene. Selv
skriver de om hjemmet:
"Julemærkehjemmene har gennem tiden været gode til at tilpasse sig
samfundets og børnenes behov. Det afspejler sig også i pædagogikken her, og i dag arbejder vi meget med fokus på det enkelte barn
- og tager samtidig hensyn til fællesskabet. Det tror vi, er årsagen
til, at vi kan skabe så gode resultater for børnene."
Protektor for julemærkefonden er kronprinsesse Mary.
De bedste oplysninger om hjemmet finder man ved at se på hjemmesiden: www.julemaerket.dk. Her fortæller nuværende og tidligere børn om deres oplevelser, og den selvtillid de fik opbygget.
Der er fri entre og gratis kaffebord, men vi samler ind til en gave til
Julemærkehjemmet!
Der er teleslynge og skrivetolke oplyser Birgit Thomsen og
Kristian Hansen fra hhv. Mandagscafeen og Høreforeningen, som
står for arrangementet.
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Sangaften

Babysalmesang

Menighedsrådet indbyder til sangaften på
Frihavnen tirsdag den 5. marts, den 2. april
og den 7. 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

Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en
viden om, at sang og musik stimulerer barnets
musikalske og sansemotoriske udvikling.
En baby forstår ikke salmerne, men babyen kan
sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og
melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed.
Babysalmesang i Vorbasse og Hejnsvig Kirker 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, i den tid man er hjemme på barsel. Babysalmesang er en formiddag i kirken med sang,
musik og sanseoplevelser for alle nyfødte i alderen 0 - 1 år sammen med mor og/eller far.
Det varer 35-40 minutter.
Babysalmesang kræver ikke et stort kendskab til
kirken og salmer, og du behøver ikke være et musikalsk geni for at deltage. Alle kan være med!
Efter vi har sunget og leget, slutter vi med kaffe/
te og hyggesnak.
Vorbasse og Hejnsvig kirker samarbejder om dette arrangement, hvilket betyder, at der er 8 gange i Hejnsvig kirke, og der er 6 gange i Vorbasse
kirke. Alle forældre med babyer er velkommen til
at deltage i babysalmesang i begge kirker, uanset
hvilken kirke man hører til.

på Frihavnen

Gudstjenester
på Frihavnen

Der er gudstjeneste på Frihavnen den 3. torsdag i måneden.
Torsdag den 21. marts, den 18. april og
den 16. 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.

Nyt hold starter i Vorbasse kirke torsdag den
21. marts 2019 kl. 10:00
Forløbet strækker sig over 6 torsdage på følgende
datoer: 21. marts, 28. marts, 4. april, 11. april,
25. april og 2. maj
Kontakt for mere information: Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail:
lismoeberg@gmail.com

Jeg håber at se DIG
til familiegudstjeneste
onsdag den 24. april
kl. 17:00

Familie Gudstjeneste
Familiegudstjenesten 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 sengetid.
Næste gang er onsdag den 24. april 2019.
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KALENDER FORÅR 2019

MARTS
2.

Lørdag

14:00 Beboerforeningen i Skjoldbjerg: Fastelavn i medborgerhuset.

3.

Søndag

10:30

4.

Mandag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Ida og Knud Thomsen.

5.

Tirsdag

15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

5.

Tirsdag

19:00 Sangaften på Frihavnen.

6.

Onsdag

14:00 Udsyn på Stoppestedet.

10.

Søndag

10:00

Fastelavn i Sognehuset umiddelbart efter gudstjenesten kl. 10:30.

Sogneindsamling.

11.

Mandag 14:00 Mandagscafé i samarbejde med høreforeningen. Foredrag om julemærkehjemmet Fjordmark.

12.

Tirsdag

14:00 Vorbasse Seniorer: Banko og Amerikansk Lotteri på Vorbasse Kro.

14.

Torsdag

14:00 15:30 og 19:30 IM: Kvindedag i Sognehuset, møde for alle. Talere alle tre gange: Annette og Preben
Hansen, Nibe. (Tidligere sygeplejerske på hospice og pensioneret missionær)

20.

Onsdag

14:00 Udsyn på Stoppestedet. Sæsonafslutning.

20.

Onsdag

19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

21.

Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

21.

Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

21.

Torsdag

25.

Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

26.

Tirsdag

28.

Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

28.

Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset, møde ved lokale kræfter.

29.

Fredag

17:00

19:30 IM: I Sognehuset: Undervisningsaften v. pastor Holger Haldrup, Kolding. Emne: Nadveren.

14:00 Vorbasse Seniorer: i Sognehuset i samarbejde med Høreforeningen. Foredrag ved langturssejler Leo
Schmidt, om en tur til Ægæerhavet og besøg i Munkerepublikken med det hellige bjerg Athos.

30.-31. Lør.-søn.

Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding til Birgit Andersen tlf. 75 33 38 72 senest mandag den 25. marts.
Konfirmandweekend i Sognehuset.

Fastelavn
Søndag den 3. marts kl. 10:30 holder vi i samarbejde med Vorbasse kultur
og event fastelavnsfest i Vorbasse kirke med en kort familievenlig gudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Sognehuset.
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KALENDER FORÅR 2019

APRIL
1. Mandag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Birgit Koch.

2. Tirsdag

15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

2. Tirsdag

19:00 Sangaften på Frihavnen.

4. Torsdag

10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

8. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
9. Tirsdag

15:00 Vorbasse Seniorer: på Vorbasse Kro. Banko og Amerikansk Lotteri. Efterfølgende stegt flæsk med persillesovs.

9. Tirsdag

19:00 Menighedsrådet, KFUM og KFUK, Den dynamiske Landsby og De frivillige på biblioteket står for
foredragsaften med Daniel Rye i skolens aula.

10. Onsdag

19:00 Beboerforeningen i Skjoldbjerg. Generalforsamling.

11. Torsdag

10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

11. Torsdag

18:30 IM: I Sognehuset, fællesspisning og kl. 19,30 taler pastor Jørgen Bækgaard Thomsen.

23. Tirsdag

19:30 Fællesarrangement med Billund Y-mens klub, KFUM og KFUK og menighedsrådet: I Sognehuset. Foredrag: ”Slip livet løs,” med pensioneret præst, Preben Kok. Se omtale side 10

25. Torsdag

10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

25. Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset, møde ved fritidsforkynder Ejnar Lindbjerg, Videbæk.

28. Søndag

11:30 Kirkefrokost og det årlige menighedsmøde i Sognehuset.

30. Tirsdag

19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.

MAJ
2. Torsdag

10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

3. Fredag

19:00 Hejnsvig - Vorbasse Soldatervenner og Høreforeningen. Foredrag om Tyske flygtninge i Danmark under og
efter besættelsen i Vorbasse Sognehus. Se omtale side 10

6. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
6. Mandag
7. Tirsdag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Lilly og Knud Erik Jørgensen
Vorbasse Seniorer: 1 dags tur til Föhr. Besøg på den grønne ø i det sydslesvigske vadehav.

7. Tirsdag

19:00 Sangaften på Frihavnen.

9. Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset, møde ved pensioneret missionær Chresten P. Olesen, Ejstrupholm.

14. Tirsdag

15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

16. Torsdag

15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

20. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
23. Torsdag
25. Lørdag
28. Tirsdag

19:30 IM: i Sognehuset, møde ved fritidsmissionær Henning Hansen, Give.
Beboerforeningen i Skjoldbjerg. Cykelstien indvies og der laves aktiviteter ved huset.
19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.
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ARRANGEMENTER

"Slip
livet løs"

”I Islamisk
Stats
varetægt i
398 dage”

Fællesarrangement
Pensioneret præst vil slippe
livet løs. I Sognehuset den 23. april kl. 19:30 holder
pensioneret præst, Preben Kok, foredrag under
overskriften: ”Slip livet løs.”
Det er et tankevækkende og opruskende foredrag,
der bl.a. handler om, at mange af os har en urealistisk forestilling om, hvor meget man skal have
styr på livet. Desuden taler Preben Kok om, at det
moderne menneske kæmper med fire forkerte
grundsætninger. Nemlig at sygdom er vores egen
skyld, ægtefæller skal kunne forstå hinanden, visdom findes ikke – gamle mennesker skal være forpustede unge samt at der ikke er nogen grænse
for, hvad mennesker skal kunne. Hvad mister vi
ved at træffe beslutninger med forstanden – uden
at have troen og myternes nedarvede visdom
med, spørger Preben Kok bl.a., og hvad svaret er,
bliver man klogere på, hvis man møder op til foredraget. Der er gratis adgang.
Y-men, KFUM og KFUK og menighedsrådet

Foredragsaften
Daniel Rye kommer og fortæller om sin tid som
gidsel hos Islamisk Stat den 9. april kl. 19:00 i
den grå aula på Vorbasse skole.
Til arrangementet vil der være mulighed for at
få Daniel til at skrive sin autograf i bogen ”Ser
du månen Daniel” af Puk Damsgaard. Bogen kan
købes til arrangementet. Man kan også tage sin
egen med.
Arrangører:
Menighedsrådet, KFUM og KFUK, Den dynamiske
Landsby og De frivillige på biblioteket .

Tyske flygtninge
i Danmark
under og efter
besættelsen
Fredag den 3. maj kl. 19:00
vil museumsinspektør ved Varde museum John V. Jensen holde foredrag i Vorbasse Sognehus om den
dramatiske, men ofte oversete historie om de tyske flygtninges ophold i Danmark. I de sidste måneder
inden befrielsen i maj 1945 modtog Danmark ikke færre end 245.000 flygtninge, mange kom via Østersøen til danske havne, da de frygtede den russiske fremmarch.
En af de store lejre var Oksbøl Lejren, hvor der var ikke færre end 36.000 flygtninge, da der var flest.
På vores egn kender vi jo Fitting Lejren, som Vorbasse Lokalhistorisk Arkiv på en helt enestående
måde berettede om i november måned sidste år.
John V. Jensen vil sammen med foredraget vise billeder. Lige før jul var han i Berlin for at snakke med
2 personer som havde ophold i Oksbøl lejren i 1945.
Alle er hjertelig velkommen, og der er fri entre og gratis kaffebord.
Der er teleslynge og skrivetolke oplyser Ernst Thomsen og Kristian Hansen fra hhv. Hejnsvig - Vorbasse
Soldatervenner og Høreforeningen.
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Sogneindsamling
Hjælp Folkekirkens Nødhjælp
med at hjælpe ofrene for
verdens klimaændringer

Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 10. marts 2019 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.
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 10. marts, når
Folkekirkens Nødhjælp næste gang afholder husstandsindsamling.

Mange steder i verden oplever vi at klimaet ændre sig. Her i vores lille land kan vi også mærke
denne ændring. Vi har lige oplevet en lang, varm
og tør sommer, og her i vinter har mange kystbyer haft vand i kældere, som følger af stormflod.
Ikke nemt for dem det går ud over, men intet at
sammenligne med det der sker ude i verden.
Her i Danmark er der ingen der sulter fordi det var
tørt sidste sommer. Der er heller ingen der ikke
har en seng at sove i på grund af stormfloden.
Men ude i verden ser det anderledes ud, her er
der familier og hele folkeslag der mister alt fordi
vandet stiger eller regnen udebliver.
Klimaforandringerne udgør en alvorlig trussel
mod millioner af mennesker og klodens fremtid. I
Afrikas Horn, som ligger i Østafrika, er de to alvorligste konsekvenser af klimaforandringerne, at
temperaturen stiger, og vandet forsvinder. Andre
steder, som i Bangladesh, er det største problem
omvendt, at vandet stiger, og landområder forsvinder.

Sæt kryds ved datoen
Vorbasse og Skjoldbjerg er med ved næste indsamling søndag den 10. marts 2019. Sæt kryds
i kalenderen, så håber vi at se dig til en hyggelig
indsamlingsdag. Vi mødes i sognehuset kl. 10.

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

Folkekirkens Nødhjælps
arbejde med klimatilpasning
• Ud over akut at hjælpe mennesker, der er lever
med tørke i blandt andet Etiopien, arbejder Folkekirkens Nødhjælp intenst på at gøre opmærksom på vigtigheden af og udvikling af metoder
til at hjælpe verdens mest udsatte med at tilpasse
sig klimaforandringerne. Og på den måde give
dem et mere bæredygtigt og sikkert grundlag at
leve på.
• I Bangladesh og Nepal hjælper Folkekirkens
Nødhjælp i akutte situationer ved voldsomme
oversvømmelser. Vi støtter også dyrkningen af
klimaresistente afgrøder og giver geder og køer
til særligt sårbare familier for at skaffe dem mere
mad på bordet og bedre næring.
• I områder, der er særligt udsatte for oversvømmelser, bidrager vi til at få hævet husene på pæle
eller jordbanker.
Foto:©Bjørn Bang Jakobsen:
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GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE

Kirkegade 20

og lidt om husets herre

Del 1

Af Jeremy Watts

Der er ikke mange, der nutildags går om og banker på bagdøren til Den Gamle Lægebolig. I gammel tid blev den benyttet af dem, der havde privat
ærinde hos Clausens, og i dag af dem, der for det
meste kommer for at fortælle om ’dengang’. En
dag står Aage udenfor og ligner ikke den 93-årige, han vitterlig er: Aage Mathiasen, der i foråret
1955 gravede sig gennem et hårdt lag sten og
sammenpresset jord på hjørnet af Kirkegade og
Skjoldbjergvej for at kunne bygge et hus der med
høj rejsning og fuld kælder. En pæn landarbejderbolig med statslån skulle rejses i hjørnet af den
store mark, der dengang tilhørte sognefogedgården, den nuværende Vorbasse Rideskole.
Kirkegade 20 ligner i sin ensomhed en aftægtsbolig, hverken bygget for langt fra hovedgården
eller for tæt på. Men nej, sådan var det ikke. Aage
fejrede nemlig sin 30 års fødselsdag ved at købe
en af fem-seks projekterede udstykninger af sognefogeden. Det var meningen, der skulle bygges
en række pæne rødstenshuse på nordsiden af
Kirkegaden fra Skjoldbjergvej og hen til skellet,
der ligger i det tværhegn, man ser i dag. Landmåleren havde sat af til grundene. Sælgeren, sognefogeden, var imidlertid også pantefoged, og
han havde engang foretaget en udpantning hos
et sognerådsmedlem i Fitting. For at hævne sig,
sådan går historien, gjorde den mand hvad han
kunne for at standse udstykningerne. ’Her er ikke
egnet til bebyggelse’, sagde han, og så blev der
udvirket et forbud.
På det tidspunkt var Aage godt i gang med det
slidsomme arbejde med at hakke sig igennem
den modstræbende muld. Og faderen, Henrik, der nu var 76 år gammel, var klar til at lave
fundamentet til huset. Det var utænkeligt, at de
skulle jævne det hele igen og opgive projektet.
Men Aage blev rådet til at rejse til København og

tage sagen op på højeste niveau – i ministeriet.
Som sagt… Aage fik med sin overbevisning, sit
store fysiske format og uforfalskede vestjyske
mål foretræde for en ledende embedsmand, da
nu ministeren var optaget. Forbuddet og begrundelsen fra sognerådet blev læst op, og modsvaret
leveret af den sindige mand fra Vorbasse. I løbet
af tre dage indløb beslutningen fra ministeriet.
Byggeriet på matriklen kunne fortsætte, men der
skulle ikke bygges flere huse langs Kirkegade. En
salomonisk løsning, måske, men: ’Det er nu lidt
ensomt, det havde været rart med nogle naboer’,
siger Aage.
Det er dog ikke den historie, Aage er kommet
for at fortælle. For hans familie har haft en ganske særlig tilknytning til Den Gamle Lægebolig.
Og som den fortælling udvikler sig, danner den
bifloder og sidespor, der maner nogle gamle,
halvglemte historier fra området frem. Aages far,
Henrik Mathiasen, var kampestensmurer, udlært i
Pjedsted mellem Fredericia og Vejle, hvor han arbejdede med sit fag i omkring 20 år. ’Han kørte ud
på en væltepeter med sin hammer og sine kiler.
Der blev ikke boret for at kløve stenene dengang.
Han byggede mange kirkediger og huse; han
flækkede engang en enkelt sten til et helt hus, så
stor var den.’
Henrik Mathiasen var født i 1879. Som 7-årig var
han kommet ud at tjene på den betingelse, at han
skulle kunne passe sin skolegang. Det kom han
nu aldrig til, da husbonden ikke mente, at drengen skulle spilde sin tid to eller tre dage om ugen
på en skolebænk, når der var arbejde at passe på
gården. Det har drengen sandsynligvis heller ikke
ment. Næsten et halvt århundrede senere i 1925
da Aage blev født som det yngste barn, boede familien på Skovvang, langt ude på Østermosevej.
Skolemæssigt var der åbenbart ikke sket det sto12

under krigen gik han lidt til hånde hos dr. Clausen. Da Danmark blev besat i 1940, fik Clausen
ham til at grave ud til et beskyttelsesrum, der den
dag i dag kan ses for enden af lægeboligens have.
Det hed sig, at Henrik gik og lavede havearbejde
for Clausen, men det meste af det arbejde, han
foretog sig i haven, var at grave våben ned, der
skulle i midlertidigt skjul før de blev hentet bl.a. af
Skytte Jensen i den lokale modstandsbevægelse.
Nedgangen til det lille beskyttelsesrum er fint sat
med tilhuggede kampesten, og selve rummet er
foret med beton og jern. Et skorstensrør foroven
sørger for udluftning. Den eneste gang, det har
været i brug (ud over af generationer af børn, der
har leget mørkeleg derinde), var når fru Clausen
i dårligt vejr fik brændt affald af i det. Således er
der blevet justeret på den hævdvundne historie
om, at det var Clausen selv, der lavede arbejdet.
Han skulle have afreageret på besættelsen – han
kunne ikke døje tyskere – og på sorgen over sin
nyfødte søns nylige død, ved at kaste sig ud i en
vældig fysisk bedrift.
-fortsættes...

re fremskridt i de små skoler: Aages egne minder
om skolegangen er ikke videre opbyggelige. ’Jeg
var ordblind, men det var der ingen, der vidste.
Vi skulle læse op, og når jeg læste fejl, fik jeg en
lussing, så hovedet var ved at ryge af.’
Sådan kunne forholdet mellem voksne og børn
udmønte sig dengang. Fra sit hjem mindes Aage
også hvordan der hurtigt og kontant blev afregnet. ’Mor læste et stykke fra en andagtsbog ved
morgenmaden, og sagde bagefter Fadervor. Så
skulle man lægge skeen imens. Jeg sad og spiste
havregrød og glemte det. Så slog far mig med et
mægtigt baghåndsslag, så jeg knaldede hovedet
ind i væggen. Der gik hul i mit baghoved, og jeg
gik i skole med blod, der løb ned ad ryggen. Men
han er nok selv blevet opdraget på samme måde.’
Det skal erindres, at faderen Henrik Mathiasen
til dels på grund af sit arbejde med kampesten,
der skulle flyttes og hugges til, var en usædvanlig
stærk mand: ’Selv langt oppe i årene kunne han
løfte mere end nogen anden’, fortæller Aage.
Som 70-årig var Henrik stadigvæk meget aktiv, og

FRA LOKALHISTORISK ARKIV

Den genfundne

langdysse
Af Jørgen Møller

Mange ældre mennesker i Vorbasse kan huske
navnene Tingsted Bakke og Tingstedgård beliggende nord for Nebelvej. Flere har forsøgt at finde
stedet igen - men uden held. Anders Peter Kaltoft,
der er nabo til stedet, tog i sommeren 2018 initiativ til at "genopfriske" stedet. Lokalhistorisk Arkiv
blev involveret. Stedet blev besigtiget og de juridiske forhold omkring fortidsminder blev undersøgt
med hjælp fra Billund Museum.
"Tingstedet" viste sig at være en ganske stor langdysse fra tiden ca. 3000 før Kr. Den blev fredet i
1931 med følgende beskrivelse:
"31 meter lang, 7 meter bred. Jordhøjen 0,7 13

Tilbage til sommeren. Dyssen ligger på en mark,
der tilhører Nebelvej 32. Tingstedgård har adressen 34a. Så der er ikke tale om den store sammenhæng. Anders Peter Kaltoft lavede aftale med
ejeren om, at dyssen må ryddes for bevoksning, så
stensætningen igen kan blive synlig. Ligeså blev
der aftalt et stiforløb for offentlig adgang, når arbejdet var afsluttet.
Stedet blev grundigt fotograferet inden rydningsarbejdet gik i gang den 3. december. Det er Anders
Peter Kaltoft, der på frivillig basis udfører det store
og besværlige arbejde ganske forsigtigt for ikke
at skade stensætningen. Den slags projekter giver
nogle gange store retslige- og økonomiske problemer. Her løses opgaverne stille og roligt, uden
at de bliver til problemer. Anders Peter Kaltoft fortjener en stor tak for sin indsats.
Nu står kun det største træ tilbage, en ca. 20 meter
høj sitka-gran (ses tydelig på fotoet). Når arbejdet
er helt afsluttet i løbet af vinteren/foråret vil Lokalhistorisk Arkiv invitere til en guidet tur, hvor vi kan
indvie "den genfundne langdysse".
JM

1,2 meter. Resten af bortsprængt kammer ved
dyssens midte, hvor der er et kløvestykke; andre kløvestykker ligger vestligere på dyssen...
Af de anseelige randsten er bevaret i syd 12 stk
(alle oprejste), i øst 1 (meget stor), i vest 3 (2 oprejste). Lyngklædt i hede."
Nationalmuseet lavede denne tegning (øverst på
siden) ud fra ovenstående data.
På trods af fredningen er dyssen "glemt" i flere beskrivelser af Vorbasses fortidsminder. Flere steder i
landet er sådanne dysser i folketroen blevet opfattet som tingsteder. Og heraf også de to lokale navne. Selv om stedet ikke er anlagt som et tingsted,
kan det slet ikke udelukkes, at det i en periode har
været brugt som et lokalt tingsted - og dermed
retfærdiggør navnet.
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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
Gert Jørgensen, mobil 21 84 27 93
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

UDSYN
-mødes på Stoppestedet, onsdage i lige uger, kl. 14:00.
Sæsonafslutning 20. marts 2019.
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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Frihavnens Venner:
Ingrid Bech, tlf. 20 64 70 01
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.
For yderligere info henvendelse ved Charlotte.

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

GUDSTJENESTER
MARTS

3.
10.
17.
24.
31.

Fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten
3.s.i fasten
Midtfaste

VORBASSE

SKJOLDBJERG

10:30
9:00 Sogneindsamling
10:30
9:00 Kirkekaffe
10:30 Konfirmandgudstjeneste

HEJNSVIG/VESTERHEDE

10:30 Hejnsvig, SØK
9:00 Kirkekaffe
10:30

APRIL

7.
14.
18.
19.
21.
22.
24.
28.

Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
Onsdag

10:30
9:00 JJ
10:30
9:00
10:30

9:00 Hejnsvig, SØK
10:30 Vesterhede, JJ

19:00
10:30
9:00
10:30

17:00 Familiegudstjeneste
10:30 Kirkefrokost og menighedsmøde

9:00

MAJ

5. 2. s.e.påske
12. 3. s.e.påske
17. Bededag
19. 4. s.e.påske
26. 5. s.e.påske
30. Kr. himmelfartsdag

10:30
9:00

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

9:00 Hejnsvig, SØK

9:00 Kirkekaffe
10:30 JJ

9:00 Hejnsvig, JJ

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.
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Layout: Mette Voldmester

KOMMENDE INDSAMLINGER: 3. marts-fastelavnssøndag: KFUM & KFUK I Danmark.
10. marts-19.april (1. søndag i fasten – Langfredag): Folkekirkens nødhjælp.
21. og 22. april: KFUM & KFUK I Danmark. 28. april: Wutomi Agri.
Ved alle indsamlinger er der mulighed for at støtte via MobilePay: 92307

Tr y k : Ø k o -Tr y k

JJ = Jørgen Johansen SØK = Susanne Østbjerg Kargo

