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ORIENTERING

Sogneindsamling 
2019
Søndag den 10. marts havde vi sogneindsamling i Vor-
basse og Skjoldbjerg. Som noget nyt startede vi ud fra 
sognehuset, hvor den trofaste flok af indsamlere mød-
te op. Vi var ca. 20 i alt, så næsten alle ruter var besat. 
Det resulterede i et beløb på 13.500 kr. her i sognet og 
omkring 10.500.000 kr. i Danmark. Vi kan se og høre i 
medierne, at der er hårdt brug for støtten.
Efter indsamlingen spiste vi frokost i sognehuset før vi 
gik hjem og nød forårsvejret.

Erling

Foto:©Bjørn Bang Jakobsen
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En gang i mellem bliver livet så stort, at det næ-
sten ikke er til at rumme. Når livet bliver for stort 
– for forfærdeligt eller ubærligt eller modsat; vi 
oplever lykke, mening og velsignelse, så skal der 
ligesom mere rum til, for det, der fylder os, er så 
stærkt. Og så søger vi udenfor i naturen - eller ind 
i kirken.
Vi kommer i kirken med vores nyfødte, siger tak 
og lægger dem i Guds hånd. Vi sender de unge 
derhen og giver dem afsæt til at leve deres eget 
liv. Vi kommer her med den eneste ene og lover 
at elske og ære, indtil døden skiller os ad - det kan 
nogen gange være mere end vi selv kan bærer - 
og derfor beder vi Gud bære med…
Og vi kommer her, når vi skal tage afsked med 
vore kære. Både når døden er naturlig og ventet 
efter et langt liv, og vi afklaret ved, at slægter må 
følge slægters gang. Men også når den kommer 
og truer med at bryde vores verden sammen og 
efterlader os med flere spørgsmål end svar. Når 
vores elskede rives fra os, og vi står fortvivlede og 
magtesløse tilbage.
Når vi ikke selv kan rumme livet, søger vi sam-
men i kirken, for den kan rumme os alle sammen 
- både i glæde og i sorg.

Det er dejligt og smukt at dele glæden og tak-
nemmeligheden over kærligheden eller over et 
lille nyt liv. Men det er også smukt og menings-
fyldt at dele sorgen og tabet af et elsket og af-
holdt menneske. Vi kan nogle gange godt værge 
os lidt for at gå med til en begravelse, fordi det 
gør ondt og er hårdt at se mennesker, vi holder af, 
være kede af det. Men opfordringen herfra skal 
lyde: hvis du er den mindste smule i tvivl, så gå 
med alligevel. For i kirken og ved mindesamværet 
bagefter skal vi finde modet og styrken til at gå 
ud og leve livet med hinanden igen. Vi har delt 
et stykke livsvej – også der, hvor der var bump. 
Det giver mening både for de nærmeste pårøren-
de og for dem, som måske er mere perifere, men 
som på denne måde bliver livsvidner på godt og 
ondt.
Sådan kan vi altså her i kirken som sagt hente 
mod og styrke til hverdagen og livet med hin-
anden. Den hverdag og det liv, som leves uden 
for kirken og kirkediget. Vi skal nemlig ikke blive 
i kirken. Vi skal ud og dele livet og hverdagen og 
troen med hinanden.

SØK

Hvad skal vi bruge 
kirken til? 

Uddrag fra prædiken 1. søndag efter Helligtrekonger 2019

PRÆSTEN HAR ORDET
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Jesus siger: 

”Jeg er vejen, sand-

heden og livet.” 
(Joh 14,6)

Han, som har begyndt 
sin gode gerning i jer, 
vil fuldføre den indtil 

Kristi Jesu dag. 
(Fil. 1,6)

Jesus sagde: 
”Jeg er verdens lys. 
Den, der følger mig, 
skal aldrig vandre i 
mørket, men have 

livets lys.” 
(Joh 8,12)

Selv om jeg går i mørkets 

dal, frygter jeg intet 

ondt, for du er hos mig, 

din stok og din stav er 

min trøst.
(Sl 23,4)

Hvis nogen vil følge efter 

mig, skal han fornægte sig 

selv og daglig tage sit kors 

op og følge mig. For den, 

der vil frelse sit liv, skal 

miste det; men den, der 

mister sit liv på grund af 

mig, skal frelse det. 

(Luk 9, 23-24)

Led dit hjerte ind på den rette vej. 
(Ordsp 23,19)

Menneskesønnen er 

kommet for at opsøge 

og frelse det fortabte.

 (Lukas 19,10)

Salmisten skriver: 

Stiger jeg op til himlen, er 

du dér, lægger jeg mig i 

dødsriget, er du dér. Låner 

jeg morgenrødens vinger 

og slår mig ned, hvor havet 

ender, så leder din hånd 

mig også dér, din højre 

hånd holder mig fast.
(Sl 139,8-10)
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Årets traditionelle kon-
firmandweekend løb af 

stablen sidste weekend i marts i 
det skønneste forårsvejr.
På den obligatoriske vandring 
til Skjoldbjerg ad Troldhede-
banen og gennem plantagen 
blev vi bl.a. mødt af dette skilt, 
som skulle guide os på rette vej. 
Forført af et sneklædt landskab 
farede vi nemlig sidste år vild 
i snedyngerne, og en betænk-
som lokal ville hindre at dette 
gentog sig.

Weekenden forløb som sædvan-
lig perfekt og blev afsluttet 
med en flot gudstjeneste, hvor 
konfirmanderne selv havde pyn-
tet op, bagt oblater til nadver, 
skrevet bønner og prædiken.

Når vi på vores vandring når 
frem til målet ved Skjoldbjerg 
kirke, vælger konfirmanderne 
selv deres konfirmationsord – 
altså det skriftsted, som bliver 
læst op for hver enkelt ved 
konfirmationen. Alle skriftste-
derne handler om, hvordan Gud 
fortsat går med dem på deres 
vandring. Jeg håber, konfirman-
derne vil tage ordene til sig, 
huske dem og måske finde dem 
frem, når de en gang måske får 
brug for en følgesvend på livets 
veje og vildveje.
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Herren selv går foran 
dig, han vil være med 
dig, han vil ikke lade 
dig i stikken og ikke 
svigte dig; vær ikke 

bange, og lad dig ikke 
skræmme. 

(5 Mos 31,8)

Og se, jeg er med jer alle dage indtil ver-dens ende. 
(Matt 28,20)

Jesus sagde: ”Frygt ikke, tro kun!"
(Mark 5,36)

Vis mig din vej, Herre, 
så jeg kan vandre i 

din sandhed. 
(Sl 86,11)

Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i 
Ånden. 

(Gal. 5, 25)

Det folk, der vandre 

i mørket, skal se et 

stort lys. 
(Es 9,2)

Vær modige og stærke! 

Vær ikke bange, og nær 

ikke rædsel (...) for Herren 

din Gud går selv med dig, 

han lader dig ikke i stikken 

og svigter dig ikke! 
(5 Mos 31,6) 

Gud siger: 
”Jeg vil være med dig; 

jeg lader dig ikke i stik-
ken og svigter dig ikke. 
Vær modig og stærk.” 

(Jos 1,5)

Du skal elske Herren din 
Gud af hele dit hjerte og 

af hele din sjæl og af hele 
dit sind. Det er det største 

og det første bud. Men 
der er et andet, som står 

lige med det: Du skal elske 
din næste som dig selv.

(Matt 22,37-39)

Gå nu ud og rejs bort 

med fred! 
(Apg 16,36)

Alt, hvad I vil, at 
mennesker skal gøre 

mod jer, det skal I også 
gøre mod dem. 

(Matt. 7,12)

Men nu siger Herren, 

han som skabte dig (...): 

”Frygt ikke, for jeg har 

løskøbt dig, jeg kalder dig 

ved navn, du er min. Går du 

gennem vand, er jeg med 

dig, gennem floder, skyller 

de ikke sammen over dig.” 

(Es 43,1-2)
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2. Pinsedag 
Frilufts-
gudstjeneste
Traditionen tro holder vi friluftsgudstjeneste i præ-
stegårdshaven 2. pinsedag d. 10. juni kl. 14:00. 
Igen i år er gudstjenesten om eftermiddagen, og 
vi håber, at der er lige så mange, som der plejer, 
der har lyst til at fejre gudstjenesten under åben 
himmel med os. 
Der er tradition for, at byens foreninger og mini-
konfirmanderne deltager på forskellig vis.
Efter gudstjenesten vil der være fri leg og kaffe. 
Alle opfordres til at medbringe kage til et fælles ka-
gebord. Husk tæpper eller lignende til at sidde på. 
I tilfælde af regnvejr, holder vi gudstjeneste i kir-
ken.

ARRANGEMENTERORIENTERING

Konfirmations-
forberedelse
Alle elever i de kommende 7-klasser tilbydes 
at deltage i konfirmationsforberedelse med 
henblik på konfirmation i Vorbasse eller 
Skjoldbjerg kirke næste forår. 
Der vil være indskrivning af konfirman-
der i uge 34. 
Alle elever i de kommende 7-klasser vil in-
den sommerferien få brev via skoleintra 
med dato og tidpunkt.
Konfirmationsforberedelsen foregår i Vor-
basse kirke og sognehus. Det er endnu ikke 
afgjort, hvornår forberedelsen vil ligge, men 
videre information herom vil blive sendt ud 
på Vorbasse skoles intranet. 

”Hvorfor-gør
-vi-sådan”
-gudstjeneste
Som optakt til næste års konfirmandun-
dervisning holder vi ”Hvorfor-gør-vi-så-
dan”-gudstjeneste søndag d. 1. september 
kl. 10.30 i Vorbasse Kirke. 
Alle er velkommen til denne gudstjeneste, 
men de kommende konfirmander og de-
res familier indbydes særligt til at deltage. 
I gudstjenesten vil nogle af de ritualer og 
traditioner som gudstjenesten indeholder, 
blive forklaret, og konfirmanderne og deres 
forældre bliver måske klædt lidt bedre på til 
det kommende års gudstjenester i forbin-
delse med konfirmationsforberedelsen.
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Sangaften 
på Frihavnen 
Menighedsrådet indbyder til sangaften på 
Frihavnen tirsdag den 4. juni, den 2. juli 
og den 6. august 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. juni og den 15. august 
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.

Mandags Café
Det at være sammen om noget, kan 
styrke fællesskaber og skabe nye. 
Det vil menighedsrådet gerne støtte op om. Derfor 
inviteres alle, der ønsker at dele hverdagen med andre, 
til kaffe og fælles samvær i Sognehuset på mandage i 
ulige uger kl. 10.00.   
Har du ikke selv mulighed for at komme i Sognehuset, kan du kontakte Birgit tlf. 
22 81 25 41.
Vi holder sommerferie i juli måned og starter op igen den 12. august 2019.

Birgit og Lilly

Skt. Hans
i Skjoldbjerg
KFUM og KFUK i Vorbasse afholder Skt. Hans hos 
Randi og Peter Vejen Thomsen, Skjoldbjergvej 33. 
Kl. 18.00 vil grillen være klar til den medbragte 
aftensmad.
Vi sidder indenfor i gildesalen på gården - alle 
medbringer mad, service og drikkevarer.
Kl. 19.15: holder vi en andagt
Kl. 19.40: går vi ud og tænder bålet og synger 
midsommervisen.
Derefter nyder vi den medbragte kaffe og kage.
 

Alle er velkommen
Arr. KFUM og KFUK i Vorbasse
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Markeds-
gudstjeneste 
Torsdag d. 18. juli 2019 kl. 11:00 vil der i samarbejde med Vorbasse Grundejerforening 
blive arrangeret en kort markedsgudstjeneste i forbindelse med åbningen af årets marked. 
Gudstjenesten finder sted i ”Pubben” ved Drivvejen. Efter gudstjenesten er der officiel åbning 
af markedet med bl.a. tale og flaghejsning. Alle er meget velkomne.

Michael Madsen skriver:
Jeg er blevet spurgt, om jeg vil fortælle lidt om hvorfor jeg deltager i marked Gudstjenesten.
Familien og jeg har de sidste 4-5 år været til markeds Gudstjenesten. Jeg synes det er en god 
måde at starte markedet på. 
Det at komme ind og være i teltet og se, at den bliver fyldt op af en bred folkeskare. Det er rart 
og hyggelig, at der er så mange der bakker op om det.
Selvom hele familien er frivillig til markedet og ikke altid har fri fra arbejdet, får vi det alligevel 
tilpasset, så vi kan være med.
For os er det næsten en tradition at starte markedet med Gudstjenesten.

ARRANGEMENTER
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KALENDER SOMMER 2019

JUNI
3. Mandag 10:00 Mandagscafé.

3. Mandag Udflugt for bibelkredse.

4. Tirsdag 15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

4. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

12. Onsdag 19:30 IM: I Kronen i Grindsted: Stormøde ved Sprint. Emne: At bære byrder og at blive båret.

17. Mandag 10:00 Mandagscafé

18. Tirsdag 8:30 Vorbasse Seniorer: Afgang fra Prikken. Virksomhedsbesøg på Abena ved Åbenrå. Her produceres plejepro-
dukter, rengøringsmidler og meget andet. 

20. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

20. Torsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus.

20. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Ydremissionsmøde ved Åbne Døre.

23. Søndag 18:00 IM: Skt. Hans fest ved KFUM og K.

AUGUST
5. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Jens og Else Pradsgaard.

6. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

6.-8. Tirs- tors 7:30 Vorbasse Seniorer: Afgang fra Prikken. 3 dage til Lolland Falster, Møn og Sydsjælland.

12. Mandag 10:00 Mandagscafé.

15. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

15. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Bedemøde.

22. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved fritidsmissionær Ejnar Lindbjerg, Videbæk.

26. Mandag 10:00 Mandagscafé.

28. Onsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus.

29. Torsdag 18:30 IM: I Sognehuset: Fællesspisning, derefter kl. 19:30 taler Pastor emeritus Jens Fischer Nielsen, Kolding. 
Emne: noget om Bangladesh.

JULI
20. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

23. Torsdag 11:00 Vorbasse marked åbner med gudstjeneste på Pubben ved Drivvejen.
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Minikonfirmandundervisningen er et led i folkekirkens dåbsoplæring. 
Formålet er at hjælpe til med den opgave, som forældre og fadere blev 
pålagt i dåben, nemlig at børnene bliver fortrolige med de grundlæg-
gende fortællinger i kristendommen, det kristne fællesskab og deres 
lokale kirke. Undervisningen er til tilbud til alle sognets børn i 3. klasse 
og foregår over 8 tirsdage i foråret frem til pinse. Vi mødes altid først i 
kirken, hvor vi hører fortællinger fra Bibelen og vi beder Fadervor, deref-
ter hygger vi, leger og er kreative i Sognehuset. Forløbet afsluttes med 
gudstjenesten 2. pinsedag i Præstegårdshaven.
I år har vi et stort hold dygtige minikonfirmander, som startede deres 
forløb med at høre om påsken og lave fine påskehaver – og mon ikke 
graven gemmer på en hemmelighed, som selvfølgelig først afsløres, når 
stenen rulles fra påskemorgen…

Minikonfirmanderne
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Fortællingen om dr. Clausens beskyttelsesrum 
(fra sidste sogneblad) har Aage Mathiasen fra sin 
mor, for faderen Henrik var en ret tavs mand, der 
ikke frivilligt åbnede op. Om sit eget forhold til 
dr. Clausen ligner Aages minder for resten mange 
andres. En gang blev han syg af lungebetændel-
se. Han havde kørt traktor for sin storebror ’dag 
og nat og for en ussel betaling’ og var blevet ret 
dårlig. Dr. Clausen beordrede ufortøvet sengele-
je. Storebroren blev ved med at plage Aage om at 
stå op og hjælpe. Til sidst indvilgede drengen, og 
kørte til Hejnsvig. Her blev han selvfølgelig opda-
get af dr. Clausen, der skældte ham voldsomt ud. 
Nogen tid senere mødte Aage op i konsultatio-
nen med en anden af datidens hyppige plager: 
stærk tandpine. Clausen var på vej ud af døren på 
et sygebesøg, men trods tydelig irritation tog han 
Aage med ind i konsultationen, tog hurtigt fat i 
tanden med en tang og vred den ud. Han kastede 
både tand og tang på gulvet og ville ud af døren. 
Men Aage havde endnu en tand i overmunden, 
der smertede slemt. Atter tog Clausen fat, trak 
tanden ud, der havnede samme sted som den 
første. ’Du kan tage vand fra vasken’, var Clausens 
afskedssalut. Efterfølgende lå Aage i sengen med 
blod, der piblede fra munden og ned i et vaske-
fad. Der var vist også en i venteværelset, ligele-
des med tandpine, der hørte optrinnet. Han tog 
sit gode tøj og skyndte sig hjem.
Aage kom derfor heller ikke til Clausen efter en 
slem cykelulykke. Han og et par stykker mere var 
ude og cykle en grundlovsdag, da de havde fri. 
På vej ned ad en stejl bakke knækkede kranken 
på Aages cykel. Han kunne ikke bremse, og i et 
sving kørte cyklen direkte af vejen og ned i en 

Kirkegade 20
og lidt om husets herre   Del 2

....fortsat fra forrige blad

GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE

sandgrav, hvor han røg med ansigtet ind i et dige. 
Han lå bevidstløs, og de andre var sikre på, at han 
var død. De begyndte at kigge efter, om ikke der 
kom nogen, der kunne køre ham hjem. Men så 
begyndte drengen at spytte sand ud af munden 
og langsomt men smertefuldt rejste han sig op. 
Først senere blev det klart, at han havde brækket 
ryggen. Der var ingen hjælp at hente på den øde 
vej, og de skulle hjem. En af drengene fandt en 
strik, og de bandt Aages cykel sammen med en af 
deres. Han blev stablet op på cyklen og de vakle-
de af sted hjemad.
Da de kom hjem blev der ikke snakket om ulyk-
ken, da de var bange for, at der skulle vanke tæsk. 
Faderen så cyklen, der var i stykker. Det skulle 
Aage selv bekoste ved at hakke roer for 25 øre 
per række. Det tog ham to måneder at afvikle 
gælden, og i den tid måtte han naturligvis gå til 
skolen. Først da han skulle ind som soldat blev 
han røntgenfotograferet og det blev opdaget, 
at ryggen havde været brækket. ’Du skal se at få 
dig et let arbejde’, blev der sagt. ’Det bliver kun 
værre med årene.’ Senere blev det så slemt, at han 
ikke kunne ligge i sengen efter klokken fem om 
morgenen for smerten. Han kom til undersøgelse 
på Esbjerg sygehus, hvor en ældre læge tog imod 
ham. ’De skal ikke fortælle mig noget, De skal 
holde kæft og svare på mine spørgsmål’, fik han 
at vide. Og dernæst: ’Tag hjem til Deres læge og 
bed om invalidepension!’ Det fik han nu ikke, men 
halvandet år senere, da der var kommet to yng-
re læger til sygehuset, fik han en ny henvisning. 
Her viste det sig, at han kunne opereres med en 
60 % chance for at overleve, da der var tale om 
et kompliceret indgreb. ’Så gerne, for jeg bliver 
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Af Jeremy Watts

opereret under narkose, og skulle jeg dø, så er det 
uden smerter!’ Sådan gik det ikke: ’Det er det bed-
ste, jeg nogensinde har gjort, at bede om at blive 
opereret!’ Der var nemlig en tap, der trykkede på 
hovednerven.
Let arbejde fik han aldrig. Aage blev ansat hos 
Fønix, hvor han skulle læsse sten og grus. Han 
tjente 80 øre i timen: ’Det meste, jeg tjente om 
året, var 36.000 kroner, og det var med masser af 
overarbejde og weekends med.’ Arbejdsdagen 
var på 12 timer, fra klokken 6 om morgenen til 
klokken 18, og i den tid, fortæller han, skovlede 
han rigtig mange tons. Engang var der vejinge-
niører med fra Vejen, og de kom en efter en helt 
målløse for at se ham arbejde. ’Jeg havde arme til 
det. Jeg havde det ikke strengt med det. Jeg var 
stærk, men min far var endnu stærkere. Han var 
en hård negl.’
Det er rosende ord fra en tid, hvor råstyrke blev 
beundret. Aage kunne for eksempel fortælle om 
’Tykke Aksel’ og ’Den islandske bjørn’. Tykke Aksel 
var kendt som ’en bussemand’, der var stor og eje-
de umådelige kræfter. ’Vi børn gik altid af vejen, 
hvis vi så ham komme. Dr. Clausen sagde, at han 
aldrig havde set så store muskler. Og hans hæn-
der var dobbelt så store som andre menneskers.’ 

Han var ligeglad med konsekvenserne af sine 
handlinger. Da han blev stoppet i sin lastbil af to 
betjente, der klippede pladerne, kørte han bare 
fra dem. De indhentede ham hos en ven og ville 
tage ham med på stationen. Så langt kom de dog 
ikke: Han smed begge mænd ind i hækken, og 
der måtte sendes et salatfad med seks betjente 
for at anholde ham. Da han en dag punkterede, 
skød han ryggen ind under lastbilen og løftede 
den, så hans kammerat kunne skifte dæk. Han 
udførte en lignende kraftpræstation en dag han 
skulle sætte en af de massive søjler på plads ved 
indkørslen til den gamle skole i Vorbasse. Han var 
selv kommet til at vælte den med sin lastbil. Han 
stod roligt ud af førerhuset, løftede søjlen op og 
satte den på plads igen. På samme måde som da 
han en gang i mosen trådte kickstarteren på sin 
motorcykel i stykker. Der var ikke andet at gøre 
end at tage motorcyklen op i favnen og gå hjem 
med den…
’Den islandske bjørn’ optrådte ligefrem med styr-
kenumre. I et af dem blev der viklet et reb om 
halsen på ham, og fire mænd trak i hver ende af 
rebet, uden at han lod sig mærke af det. Indtil en 
dag i Norge, hvor ’holdene’ var fulde, og de blev 
ved med at trække. Så fik den historie ende.



14

Det var overskriften for en autentisk beretning af 
Daniel Rye, i skolens aula den 9. april. 
Aftenen var arrangeret af Den dynamiske lands-
by, De frivillige på biblioteket, KFUM og KFUK og 
Menighedsrådet. Der var fuldt hus, da alle 200 
billetter var solgt.
Daniel indledte med at fortælle om sin opvækst 
og sin tid som elitegymnast og fotograf. De 2 ting 
fik hver sin betydning for ham senere. 
Han havde et ønske om at komme til Syrien som 
fotograf for at få baggrunden for, hvad det vil sige 
at være flygtning. At man må forlade alt hvad 
man har.  På det tidspunkt var der ikke noget der 
hed Islamisk stat. 
Daniel blev taget til fange, på mistanke om at 

I Islamisk Stats 
varetægt i 398 dage

være spion. Blev tortureret, fik ikke mad og drikke 
i flere dage. Tabte sig 30 kg.
Daniel fortalte, at når de var flere fanger sammen, 
kunne de opmuntre hinanden både fysisk og psy-
kisk, ved at berette om de forskellige oplevelser, 
de havde med i deres rygsække. 
Daniel blev løsladt lige før USA erklærede Isla-
misk Stat krig. Som han sagde: ”Han kom ud med 
røven i vandskorpen.”
Jeg tror alle gik derfra, efter et tankevækkende 
foredrag. Vi blev også mindet om hvor godt vi har 
det, og at alle har et ansvar for at gøre verden til 
et bedre sted.
Tak til alle der deltog, og tak for et godt samar-
bejde.

På menighedsrådets vegne
Birgit

ORIENTERING
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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 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.

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 
-mødes på Stoppestedet, onsdage i lige uger, kl. 14:00.  
Udsyn holder sommerferie indtil oktober.
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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JUNI VORBASSE SKJOLDBJERG HEJNSVIG/VESTERHEDE
2. 6.s.e.påske 9:00 JJ 10:30 Vesterhede, JJ
9. Pinsedag 9:00 10:30

10. 2.pinsedag 14:00 Friluftsgudstjeneste i 
præstegårdshaven

16. Trinitatis 10:30 9:00
23. 1.s.e.trinitatis 9:00 Kirkekaffe, JJ 10:30

19:00
Vesterhede og 
Hejnsvig, JJ

30. 2.s.e.trinitatis 9:00 Kirkekaffe 10:30    
JULI

7. 3.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Hejnsvig, SØK
14. 4.s.e.trinitatis 9:00 Kirkekaffe 10:30 Vesterhede, SØK
18. Torsdag 11:00 Markedsgudstjeneste
21. 5.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Hejnsvig, SØK
28. 6.s.e.trinitatis 9:00 JJ 10:30 Hejnsvig, JJ
AUGUST

4. 7.s.e.trinitatis 10:30 JJ 9:00 Vesterhede, JJ
11. 8.s.e.trinitatis 9:00 Kirkekaffe, JJ 10:30 Hejnsvig, JJ
18. 9.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Kirkekaffe
25. 10.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Hejnsvig, SØK

JJ = Jørgen Johansen    SØK = Susanne Østbjerg Kargo 

KOMMENDE INDSAMLINGER:  28. april - 10. juni: Wutomi Agri. 16. juni - 11. august: Diakoni i Danmark: Blå 
Kors Danmark, KFUK’s sociale arbejde, KFUM’s sociale arbejde, Kirkens korshær, Missionen blandt hjemløse.
18. august – 10. oktober: Mission Øst
 Ved alle indsamlinger er der mulighed for at støtte via MobilePay: 92307

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.


