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PRÆSTEN HAR ORDET

Giv os i dag 
vort daglige brød 
I 1941 skrev Kaj Munk følgende:
”Høstgudstjenesten – oh, flagene skulle vaje fra 
sogn til sogn, og kirkerne være pyntede, og præ-
sterne tale på vers. Det var en opgave for landets 
bisper ligefrem at finde på et særligt ritual til hø-
stens højmesse. Det lod sig gøre med en lille ballet 
foran alteret, 4 småpiger fra sognet, rug og hve-
de, byg og havre, kunne træde frem og neje sig for 
Altets Herre som en takkens førstegrøde fra det 
folk, han igen i sin nåde har bespist.
Hvem kunne det forarge? Dansede ikke David til 
Herrens pris foran Pagtens Ark? Og danser ikke 
vore hjerter i os af glæde og tak til Gud, over at 
det igen er lykkedes, årets gerning er atter kran-
set med sejr.
Vi såede, og se, det randt op af rode, det holdt liv i 
sig trods mange trusler, det modnedes, og høsten 
gik sin gang gennem vanskelighed efter vanske-
lighed, og nu har vi bjerget; hæs blev det ikke til 
uden for gårdene i år; men inde i laden ligger det 
og nynner for os om Guds miskundhed: endnu et 
år skal du bønhøres på dit: Giv os i dag vort dag-
lige brød.” 

Sådan altså Kaj Munk.
En gammel høsthistorie fortæller, om et år, hvor 
en våd høst efterhånden havde gjort de fleste 
mennesker temmelig fornærmet på vejret. Det 
gjaldt også en mand ved navn Mikkel Ravn, der 
var kommet til byen i et ærinde. Med fortrædelig 
mine trådte han ind i en forretning og afgav sin 
bestilling. Den venlige købmand gættede årsa-
gen til Mikkels dystre udseende og sagde: ”Nu er 
det snart på tide, at vi får lidt godt vejr.”
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Giv os i dag 
vort daglige brød 

”Ja”, svarede Mikkel kort, ”det hier ka Vorherre itt 
vær bekjendt! A går itt i kjerk po søndaw!”
Mon ikke nogle har tænkt sådan også i år, at det 
kan Vorherre ikke være bekendt – altså det med 
vejret?
Jeg mindes ikke en sommer, hvor der ikke er ble-
vet talt om vejret og dets konsekvenser for årets 
høst. I det tidlige forår blev vi ramt af nattefrost i 
maj, og begyndelsen af juni jamrede vi over tør-
ken og frygtede endnu en sommer som sidste år. 
Og så gik det alligevel helt godt endda – sådan 
som det næsten altid gør i Danmark. 
Alligevel ligner vi Mikkel Ravn en smule. Vi er må-
ske aldrig helt tilfredse, men Kaj Munk minder os 
om, at vi også i år fik bønnen opfyldt: Giv os i dag 
vort daglige brød! 
I grunden er vi nogle skarn, når vi så surmuler 
og glemmer, at intet er en selvfølge. Heller ikke 
det daglige brød, som i øvrigt ifølge Luther er 
mere og andet end bare rugbrød, havregryn og 
hvedeboller. ”Det daglige brød” er også tøj, hus 
og hjem, en god ægtefælle og gode børn, gode 
naboer, venner og kolleger, et godt helbred og et 
sundt liv. Dagligt brød er med andre ord det, vi 
mennesker behøver for livets opretholdelse.
Jeg vil gerne opfordre alle til, at vi også i år gør 
vores høstgudstjeneste til en virkelig fest, fylder 
kirken og bringer vores takkegave. Vi har så me-
get daglig brød at takke for!
Velkommen den 8. september til høstgudstjene-
ste og høstgilde i Skjoldbjerg Kirke og den 22. 
september til høstgudstjeneste og høstfrokost i 
Vorbasse kirke.

Susanne Østbjerg Kargo

Høst-
gudstjenester
Ved årets høstgudstjenester fylder vi kir-
kerne og holder fest og bringer vores 
takkegave. Vi takker for det daglige brød, 
for tøj, hus og hjem, en god ægtefælle og 
gode børn, gode naboer, venner og kolle-
ger, et godt helbred og et sundt liv. Vi har 
meget at takke for!
Ved begge høstgudstjenester, vil der være 
offergang, hvor alle, som har lyst, kan gå 
forbi alteret efter prædikenen og lægge 
deres bidrag dér. De indsamlede beløb går 
til Kirkens Korshær, KFUM’s Soldatermissi-
on og KFUM’s sociale arbejde. 

Skjoldbjerg kirke
søndag den 8. september kl. 10:30 
Efter høstgudstjenesten i Skjoldbjerg er 
der høstgilde i kirkehuset med varm saft 
og æbleskiver.

Vorbasse kirke 
søndag den 22. september kl. 10:30
Efter høstgudstjenesten i Vorbasse kirke 
er der kirkefrokost i Sognehuset og Jørgen 
Møller vil fortælle om Vorbasses fantasti-
ske historie.
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KONFIRMATION     2019
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KONFIRMATION     2019 ORIENTERING

Kirkegårds-
vandringer
Vores kirkegårdskultur er under forandring og 
derfor er der brug for nye udviklingsplaner for 
kirkegårdene. Du har mulighed for at få ind-
blik i planerne på en kirkegårdsvandring, hvor 
graver Søren Møller Madsen og et par stykker fra 
menighedsrådet fremviser kirkegårdene og giver 
mulighed for at stille spørgsmål.

Vandringerne er planlagt til at finde sted tirsdag 
den 3. september kl. 17:00 ved Skjoldbjerg 
kirke og tirsdag den 17. september kl. 17:00 
ved Vorbasse kirke.
Alle er velkomne.
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Spis-
sammen-
aftener 
Røde Kors Vorbasse/Billund Afd. holder spis-sam-
men-aften i Sognehuset i Vorbasse fredag den 
27. september, fredag den 25. oktober og 
fredag den 29. november 2019.
Arrangementet er for ældre enlige og par, som 
har lyst til at spise et måltid mad i hyggeligt sam-
vær 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 underhold-
ning.
Pris for at deltage er kr. 60,-. 
Tilmelding til Birgit Andersen tlf. 29 60 62 28 
senest mandagen i samme uge som spis-sam-
men-aftenen finder sted.
Elisabeth Hededam, Røde Kors Vorbasse/Billund

Årsmøde 
og generalforsamling 
i Soldatermissionen 

Onsdag den 25. september 2019 kl. 19.30 er 
der generalforsamling i Hejnsvig missionshus.
Soldaterhjemsleder Ester Kofoed, Fredericia er af-
tenens taler.

Bestyrelsen for Soldatermissionen

ARRANGEMENTER

Sogne-
udflugt 
Tirsdag den 10. september har menighedsrådet 
i samarbejde med Vorbasse Seniorer arrangeret 
sogneudflugt til Vedersø præstegård.
I Vedersø planlægger vi først et besøg i kirken og 
derefter skal vi have kaffe, boller og lagkage i cafe-
en ved Vedersø præstegård. Dernæst skal vi høre 
et oplæg om præsten og modstandsmanden Kaj 
Munk og så skal vi naturligvis rundt og se hans 
præstegård. Hjemme i Vorbasse igen venter der af-
tensmad, og dagen sluttes med et oplæg om for-
fatteren Kaj Munk ved sognepræst Anne Christine 
Benner.
Dagen starter kl. 12:30 med afgang fra Vorbasse 
Sognehus og vi er færdige ca. 20:30. Hvis man kun 
er interesseret i at deltage i udflugten eller kun i 
middagen herhjemme er der mulighed for det.
Pris for hele dagen 200,- eller 150,- for udflugt og 
100,- for aftensmad. Tilmelding til Birgit Thomsen 
(22 81 25 41) senest den 23. august.

 

Jeg håber at se DIG 
  til familiegudstjeneste 

onsdag den 11. sept.
og 20. 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 sengetid. 
Næste gang er onsdag den 11. september og 
20. november 2019.
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BUSK-
gudstjeneste 2019 

Vi holder BUSK-gudstjeneste søndag den 27. ok-
tober kl. 10:30. Temaet for gudstjenesten er "Stjer-
ne for hinanden". 
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke og guds-
tjenesten vil være en kort familievenlig gudstjene-
ste med efterfølgende frokost og hygge i sogne-
huset.

Mandags 
Café
Det at være sammen om noget, kan styrke fælles-
skaber og skabe nye. Det vil menighedsrådet ger-
ne 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 Sogne-
huset, kan du kontakte Birgit tlf. 22 81 25 41.

Birgit og Lilly

Sangaften 
på Frihavnen 
Menighedsrådet indbyder til sangaften på 
Frihavnen tirsdag den 3. september, 1. ok-
tober og den 5. 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 19. september, 17. oktober og 
den 21. 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.

Baby-
salmesang
Torsdag den 15. august starter babysalmesang 
op i Hejnsvig kirke kl. 10:00.  Vi kører med 8 
torsdage i Hejnsvig kirke fra 15. august – 3. ok-
tober og fortsætter i uge 43 efter efterårsferien 
med 6 torsdage i Vorbasse kirke fra 24. oktober 
– 28. november.
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 for-
friskning og lidt hyggesnak.
Kontakt for mere information: Kirke og kultur-
medarbejder Lis Møberg, tlf. 20 28 61 47 eller 
mail: lismoeberg@gmail.com
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KALENDER EFTERÅR 2019

SEPTEMBER
1. Søndag Høreforeningerne i Vejen og Billund arrangerer heldagsudflugt til Lyng Kirke, Fredericia og Ulla's Have, Børkop.  

Se særskilt indbydelse.

2. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Ruth Terp

3. Tirsdag 14:00 
-16:30

Høreforeningen i Sognehuset.  "I juraens tegn §§§." Advokat Ellen Marie Kaae, Tellus advokater, Billund vil for-
tælle om bla. arv, testamente, skifteform, gaver og fuldmagter. Alle er meget velkommen.

3. Tirsdag 15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

3. Tirsdag 17:00 Kirkegårdsvandring ved Skjoldbjerg kirke. Se omtale side 5 

3. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

9. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

10. Tirsdag 12:30 Vorbasse Seniorer og Vorbasse menighedsråd: Sogneudflugt. Særskilt program. Se omtale side 6

12. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Henri A Jensen, Silkeborg.

17. Tirsdag 17:00 Kirkegårdsvandring ved Vorbasse kirke. Se omtale side 5

19. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

19. Torsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

19. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Høstfest ved Frank Boel Fyhn, Grindsted.

23. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

23. Mandag 17:45 Vorbasse Husholdningskreds: Motionsgymnastik ved Ester Thisgaard starter igen. Vi mødes i den grønne sal i Hallen.

25. Onsdag 19:30 Soldatermissionen: Årsmøde/generalforsamling i Hejnsvig missionshus. Soldaterhjemsleder Ester Kofoed Fredericia er 
aftenens taler.

25. Onsdag 19:30 IM: I Bække Konfirmandhus: Stormøde ved Simon Nielsen, Hvide Sande.

27. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding til Birgit Andersen tlf. 29606228 senest mandag d. 23. sept.

  27.9 - 4.10 Fredag - torsdag Vorbasse Seniorer: Årets rejse til Korfu-perlen i det loniske hav, i samarbejde med Hejnsvig og Stenderup Krogager.   
Særskilt program.

OKTOBER
1. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

2. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

7. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

7. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Birgit og Ernst Thomsen.

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

10. Torsdag 18:30 IM: I Sognehuset: Fællesspisning, kl. 19:30 møde ved Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder.

15. Tirsdag 15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling. 

16. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

17. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

21. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
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KALENDER EFTERÅR 2019

OKTOBER
22. Tirsdag 14:00 Høreforeningen, Vorbasse Seniorer og Vorbasse menighedsråd: Foredrag i Sognehuset. " Anker Fjord 

Hospice – Fokus på livet" Pris kr. 60,00 inkl. kaffe og kage.  Se omtale side 10  

23. Onsdag 19:30 Salmestafet i Vorbasse kirke.

24. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke. Opstart.

24. Torsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus.

24. Torsdag 19:30 IM:  I Sognehuset: Årsfest ved Steen Søvndal, Grindsted.

25. Fredag 16:00 Børnekor i Skjoldbjerg kirkehus starter. Se omtale side 11

25. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmeld. til Birgit Andersen tlf. 29606228 senest mandag d. 21. oktober.

26. Lørdag Beboerforeningen i Skjoldbjerg/Almstok: Caféaften med smagsoplevelser.

30. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

31. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

NOVEMBER
4. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

4. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Stinne og Niels Jørgen Thomsen.

5. Tirsdag 14:00 På Vorbasse Kro. Banko med ænder og kyllinger. Kaffe og kage kr. 30,00.

5. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen.

7. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

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

12. Tirsdag 15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

13. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

14. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

14. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved lokale kræfter.

15. Fredag Beboerforeningen i Skjoldbjerg/Almstok: Fællesspisning.

18. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

20. Onsdag 19:30 IM: I Hejnsvig Missionshus: Stormøde ved Jens Kristian Lynderup, Videbæk.

21. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

21. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

21. Torsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

27. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

28. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke. Afslutning.

28. Torsdag 14:00 Vorbasse Seniorer: På Vorbasse Kro. ”Et liv i musikken” ved Ronnie Olesen. Pris kr. 60,00 inkl. kaffe og kage. Se side 11

28. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Daniel Præstholm, Grindsted.

29. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding til Birgit Andersen tlf. 29606228 senest mandag d. 25. november.
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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 generationer. 
Gudstjenesterne Allehelgensdag den 3. november 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 1/10-2018 - 30/9-2019 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 gudstjene-
ster, men alle er velkomne.

Anker Fjord Hospice 

Fokus på livet
Tirsdag den 22. oktober kl. 14.00 indbyder Vorbasse - Skjoldbjerg menighedsråd, Vorbasse Seniorer og 
Høreforeningen til et spændende foredrag i Vorbasse Sognehus, hvor chefen for Anker Fjord Hospice i 
Hvide Sande, Herdis Hansen vil komme og belyse emnet: ”Anker Fjord Hospice  -  Fokus på livet”.
Herdis Hansen er uddannet sygeplejerske, har en universitetsdiplom i offentlig ledelse, som er efterfulgt 
af en 3 årig uddannelse i Bæredygtig ledelse og teori. Siden 2006 har hun været hospicechef på Anker 
Fjord.
Herudover er Herdis et af de 17 medlemmer, som sidder i Etisk råd. Hun er personen, som evner at sætte 
ord på i mange forhold, og især bæredygtighed og bæredygtig ledelse, og styring i forhold jordens re-
surser, menneskers indbyrdes samspil, og ikke mindst vigtigheden af samskabelse og helhedstænkning.
At få døden italesat optager hende meget, ligesom at man får klargjort ønsker, forventninger, behand-
lingsform samt hvem der skal træffe de afgørende beslutninger, når man ikke selv kan.
Med Herdis Hansen får vi en kyndig person til at belyse dagens emne, som Vorbasse - Skjoldbjerg
Menighedsråd, Vorbasse Seniorer og Høreforeningen i fællesskab har taget initiativ til.
Der er teleslynge og skrivetolke. Entre kr. 60,- inkl. kaffe og kage.  
Alle er hjertelig velkommen.

ARRANGEMENTER



11  

Enstemmigt

advents-
børnekor
i Skjoldbjerg
Kan du lide at synge, har du lyst til at synge sam-
men med andre? 
Vi skal synge julesalmer og sange til advents-
koncerten 1. søndag i advent den 1. december i 
Skjoldbjerg Kirke og deltage i Juletræstændingen 
ved Medborgerhuset lige efter.
Træning starter fredag d. 25. oktober kl. 16-17 
og kører derefter frem til koncerten. 
Alle børn og unge er velkomne.
Skriv gerne sms til 20 30 82 70, hvis du ikke kan 
komme første gang eller hvis du har spørgsmål.

Mange sangglade hilsner Kjeld og Lone

Vorbasse Seniorer
Tirsdag 10. september kl. 12:30 
fra Sognehuset.
Sogneudflugt l Vedersø Kirke 
og l Kaj Munks Præstegård.
I samarbejde med Vorbasse Menighedsråd. 
Tilmelding til Birgit Thomsen tlf. 22 81 25 41 
senest 19. august. Se særskilt program.

27. september - 04. oktober. 
Årets rejse til Korfu-perlen 
i det loniske hav, i samarbejde med Hejnsvig  
og Stenderup Krogager.  Se særskilt program.

Tirsdag 08. oktober kl. 14:00 
på Vorbasse Kro. 
Banko og Amerikansk lotteri
Kaffe og kage kr. 30,00.

Tirsdag 22. oktober kl. 14:00
i Sognehuset. 
Fokus på livet. 
Foredrag af hospicechef Herdis Hansen fra  An-
kerfjord Hospice i Hvide Sande. I samarbejde  
med Høreforeningen og Vorbasse Menigheds-
råd. Pris kr. 60,00 inkl. kaffe og kage.

Tirsdag 05. november kl. 14:00 
på Vorbasse Kro. 
Banko med ænder og kyllinger. 
Kaffe og kage kr. 30,00.

Torsdag 28. november kl. 14:00 
på Vorbasse Kro. 
”Et liv i musikken” 
ved Ronnie Olesen, kapelmester i Mariehaven 
og for Birthe Kjær. Ronnie mestrer klave-
ret som sit hovedinstrument og vil føre os 
igennem musikstykker fra forskellige genrer, 
krydret med fortællinger fra sit liv og virke. Vi 
skal også synge fællessange. Pris kr. 60,00 inkl. 
Kaffe og kage.

Bowling 
kl. 15.00 den 3. september, 15. oktober og 
12. november.

Salmestafet
Der er salmestafet i Vorbasse kirke onsdag den 
23. oktober 2019 kl. 19:30
Stafetholderne denne aften er Anne Mette 
Jakobsen og Mikael Jensen, og vi glæder os til at 
høre, hvilke overvejelser de hver især har gjort 
sig om tre salmer fra Den danske salmebog, og 
ikke mindst glæder vi os til en hyggelig aften 
med fællessang, hygge, kaffe og kage i kirken.
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Thelma
-velmagtsdage   Del 1

GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE

Vorbasses nyere historie er tæt forbundet med 
fortællingen om københavnerplantagerne, i fol-
kemunde også kendt som ’grosserer plantager’. 
De blev typisk anlagt i slutningen af 1800-tallet 
og begyndelsen af 1900-tallet og var tit omfangs-
rige. I en mindre målestok har vi i Vorbasse histo-
rien om en anden plantage og dens folk: en mere 
upåagtet grossererhistorie. Det drejer sig ikke om 
en københavnerplantage, tværtimod, den er rav-
jysk, men ikke mindre eksotisk af den grund. Der 
er tale om Søndersøgård plantage med adressen 
Bækkevej 24. Bedst kendt som ’Thelma’. Denne 
beretning er nødvendigvis kort, og samler sig 
især om Thelmas lidt nyere historie – ’mands min-
de’.
Plantageområdet og Søndersøgård (Bækkevej 22) 
blev i 1873 udstykket fra Østergård (også kendt 
som ’Casa Blanca’, dengang ’Hvodangaard’) af eje-
ren, Else Marie Bennetsen. Hun giftede sig med 
Laurids Lassen, og de byggede Søndersøgaard, 
hvor de boede indtil 1901. Da var kun en tredjedel 
af jorden dyrket, resten lå i hede og mose. Efter et 
par mellemhandler, kom området i 1910 i famili-
en Lauridsens eje. Det blev ikke købt som bopæls-
sted, men af lyst og interesse. Familien Lauridsen 
fra Vejen er bedre kendt som Vang Lauridsen (og 

også Lauridsen Vang – men det er en anden hi-
storie!) Det var en storkøbmandsslægt, hvor en 
af dem, Johannes, startede margarineeventyret 
’Alfa’ (og senere ’OMA’). Ligesom de andre store 
grosserer, interesserede han sig for plantnings-
sagen, og købte i 1906 Dalagergård. En halvbror, 
Peder – han var nummer 16 af en børneflok på i 
alt 17! – skrev: ’I Tiden omkring Aaret 1900 var det 
ofte, at Mænd, der havde Raad til at ofre noget 
paa en god Sag, købte en Hedegaard for at lade 
den tilplante og kultivere. Jeg følte ogsaa Trang 
i den Retning og købte en Gaard paa ca. 170 Tdr. 
Land i Vorbasse…’
I 1931 vendte Peder Lauridsens søn, Peder Lau-
ridsen Vang, hjem til Danmark efter fire-fem år i 
Canada. Faderen bestemte, at han skulle overtage 
plantagen, han havde grundlagt, samtidig med, 
at han fik en startkapital til at etablere sig. Den nu 
knap 30-årige Peder havde en landbrugsuddan-
nelse, men i Canada havde han prøvet forskellige 
brancher. Blandt andet byggede han bjælkehyt-
ter, og på et tidspunkt havde han også arbejdet 
for et mineselskab. Søndersøgård plantage, som 
han overtog i 1931, havde 80 tønder land tilplan-
tet med fyr og gran. Resten lå i lyng, tørvemose 
og søer. Her var også god jagt. Det var dog ikke 
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Af Jeremy Watts

noget, man kunne leve af, så Peder bestemte sig 
for at starte en kyllingeproduktion. Som bolig 
byggede han straks et blokhus af svære stam-
mer i canadisk stil. Og to år senere i 1933 blev der 
opført alenlange kyllinge- og hønsehuse, og i til-
knytning et vældigt træhus i hele tre etager (plus 
fuld, høj kælder), der ragede op over trætoppene. 
Ovenpå hele herligheden byggede han et udkigs-
tårn. Det lå der, hvor det nuværende ’Thelma’ blev 
opført i 1952.

Navnet ’Thelma’ er et sidste, sentimentalt minde 
fra Peder Lauridsens ophold i Canada. Den gæng-
se lokale historie fortæller, at han havde i Canada 
mødt en pige, der hed Thelma. Desværre var det 
kun navnet, han hjemførte fra Canada, da Thelma 
døde. Læseren må gerne her lade fantasien fore-
tage en rejse tilbage til 1920erne i Canada, og 
forestille sig historien om en ung canadisk pige 
ved navn Thelma og den udvandrede dansker, 
Peder. Men når man kigger hans udførlige scrap-
bøger fra den tid igennem, nævnes der kun én 
canadisk pige, en cowgirl, der hed Molly! Til gen-
gæld får man oplyst navnet på det mineselskab, 
som Peder havde arbejdet for. Det hed: ’Thelma 
Mines’…
Mens Peter ejede Thelma, boede en morbror, Ju-
lius A. Petersen, hos ham i flere år; han var pensi-
oneret kaptajn i ØK og ivrig jæger. (Han boede i 
’Kaptajnens værelse’ i blokhuset – eller ’Lille Thel-
ma’, som huset kom til at hedde. Blokhuset var 
på 80 m2 og bestod af en stue med stor pejs, et 
soveværelse og et køjerum, hvor ’Kaptajnen’ og 
Peder sov. En husbestyrerinde, Mette, blev ansat 
i 1935, og fik det andet soverum. Peder blev først 
sent gift i 1945 med en Britta Andersen i Oden-
se.) I 1933 frastykkede Peder noget jord, inklusiv 

Søndersøgaard. Det har været med til at finansie-
re det dristige byggeri af kyllingefabrikken, som 
man næsten kunne kalde det. Der var et stort 
slagteri i kælderen, og resten af huset blev brugt 
til foder, pakkeri, forsendelse, og administration. 
Men tiderne var ugunstige, og Peder solgte hele 
herligheden i 1939. Efter endnu et par mellem-
handler, blev det i 1942 købt af en grosserer fra 
Vejle, Tage Christensen.
Tage Christensen boede sammen med sin mor, 
konsulinde enkefrue Marie Christensen på Vester-
gade 22 i Vejle, der var hjemsted for Vejle Kaffe-
risteri. Det, der nok skabte Tage Christensens in-
teresse for plantagen, var jagtmulighederne. Da 
han otte år senere afhændede plantagen, fortalte 
han, at driften var blevet foretaget af Det danske 
Hedeselskab under opsyn af skovridder Carl Bech 
på Slauggaard. Kun den nødvendige hugst var 
blevet lavet, og blokhuset var beboet af skovens 
bestyrer Anton Nielsen og hans kone Karen. Tage 
Christensen var kendt i Vejle som jagtentusiast: 
Han deltog for eksempel i september 1954 i en 
berygtet jagt på grindehvaler i Vejle fjord, hvor 
cirka 70 grindehvaler blev drevet mod land af 
lokale fiskere, for at de kunne slagte dyrene. Her 
blev Tage Christensen rekvireret, da han var kendt 
som en meget erfaren jæger, og tilmed ejede han 
en hurtig motorbåd, og kunne afskære dyrene 
flugtmuligheder. Men det er en anden og mindre 
fredelig historie, end den, der her skal udfoldes.
Den 13. april 1950 annoncerede Tage Christensen 
plantagen til salg i Jyllands-Posten. Den forlang-
te pris var 65.000 kroner. Der kom prompte en 
henvendelse fra en direktør Johannes Jørgensen, 
Nørre Sundby, og allerede den 15. april tilbød 
Tage Christensen at samle ham op i Vejle fra lyn-
toget fra Aalborg og køre ham de 35 kilometer til 
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plantagen. Den 22. maj bliver de to enige om en 
pris på 43.000 kroner kontant: Direktør Jørgensen 
var absolut handelsmand. Vi ved ikke nøjagtigt, 
hvad han handlede med i sin forretning midt 
i Nørre Sundby – Torvet 2, men han ejede ejen-
domme rundt omkring, blandt andet en møbelfa-
brik i Aalborg, Fuglsø gods, og Sandfær plantage 
syd for Holstebro med fiskedamme. Han var tilsy-
neladende ret velhavende, og hans overtagelse af 
Thelma i 1950 indvarslede en eksotisk og udad-
vendt periode i husets – og omgivelsernes – liv.
Hvorfor købte han Thelma, så langt fra Nordjyl-
land, hvor han arbejdede og havde sine forret-
ningsinteresser? Og hvorfor blev han så glad for 
stedet, at han faktisk flyttede hertil og blev en far-
verig del af lokalsamfundet? Han var ikke uvant 
med opkøb af plantager, han var meget jagtinte-
resseret, og han kunne lide en god handel. Som 
et mærkeligt sammentræf, måske, kan man næv-
ne, at han også var margarinefabrikant, ligesom 
Peder Lauridsens familie. Ikke i Danmark, men i 
Norge, hvor han efter en opvækst på Lolland og 
uddannelse som mejerist, havde boet i nogle år 
og havde drevet margarinefabrikken ’Netto’. Han 
stiftede endda familie i Norge. Men da krigen 
kom i 1940, flyttede han hjem til Danmark. Som 
50-årig mødte han i Aalborg sin kommende hu-
stru nummer to, Erna. Det kunne tænkes, at et 
helt nyt kapitel i hans liv skulle udfolde sig langt 
væk fra området.
Blokhuset, i daglig tale ’Lille Thelma’, stod klar til 
familien, da det var en salgsbetingelse, at den da-
værende plantagebestyrer Anton Nielsen skulle 
rømme huset med en rimelig opsigelsesfrist. Jør-
gensen har nok fattet sympati for Nielsen som en 
dygtig skovmand, og sikkert også indset, at blok-
huset var alt for primitivt for ”direktør Jørgensen 
og frue”. Desuden var det første barn, Jørgen, på 
vej. Nej, de skulle have noget ordentligt at bo i. 
Mens det større hus blev bygget, boede direktør 
Jørgensen i et års tid på ’Håbet’ i Søndergade. 
Anton Nielsen blev derfor boende i blokhuset og 
tjente Jørgensen loyalt i de 12 år, Jørgensen le-
vede der. Huset, familien skulle bo i, skulle være 
herskabeligt og skulle passe til omgivelserne, så 
Jørgensen bestilte et hus i Norge, der blev fragtet 
i elementer til Vorbasse med jernbanen, sammen 
med et hold norske byggekonstruktører. Peders 
kyllingebygninger blev revet ned, og Thelma blev 
bygget på hovedhusets fundament, idet det store 
kælderrum med høje vinduer blev bevaret. ’Store 

Thelma’ var færdigbygget i 1952, og i 1953 kunne 
det andet barn, Jette, komme til verden i de nye 
omgivelser.
Thelma blev direktør Jørgensens hjem og cen-
trum for hans forretningsaktiviteter. Det var på 
en måde en kontrast til de tidligere københavner-
grosserer, der havde deres jyske ’jagtslotte’ som 
fritidsboliger, og havde den afstand til den loka-
le befolkning, som datidens opdelte verden bød. 
Hos Jørgensen var det helt anderledes. Der blev 
indrettet en fin helårsbolig, og fra begyndelsen 
blev det slået fast, at her var folk velkomne. Jør-
gensen elskede at sidde på terrassen om sønda-
gen, når folk gik forbi. Helt tilfældigt… de skulle 
lige ud på en aftentur, måske, og hilse på ham. 
Tit sagde han: Kom op og få en kop kaffe. Måske 
en whisky. Men han kom primært sammen med 
jægere, som Gunnar Egsgaards far og købmand 
Lambert, plus nogle få andre.
Men Jørgensen gav den også som rigtig proprie-
tær: Han var altid iklædt jakkesæt med butterfly. 
Hver formiddag, som det huskes, kørte han til 
barberen i Vorbasse for at blive barberet. Det var 
på et nogenlunde fast tidspunkt, og det var ikke 
usædvanligt, at flere andre mere eller mindre til-
fældigt også indfandt sig hos barberen. Selv om 
der allerede sad en kunde i barberstolen med 
skum i hele hovedet, klar til barbering, blev han 
uden protest lempet ud af stolen af barberen og 
henvist til at sidde og vente, indtil direktør Jør-
gensen var barberet. At ingen protesterede kan til 
dels afhænge af, at Jørgensen var kendt som en 
spændende fortæller. At nogle af historierne også 
kunne være ’saftige’ har åbenbart ikke trukket fra 
fornøjelsen.
Jørgensen kørte i en flot, sort Humber Hawk. Den 
havde en Aalborg registrering: U19. Så få biler var 
der dengang. Engang købte han en ny bil hos GM 
i Grindsted. Han kørte hjem med den, og parke-
rede den ved huset. Hans kone Erna kiggede på 
den, og rystede lidt på hovedet ad farven, der var 
en anden, end den, deres gamle bil havde haft. Så 
kørte han tilbage til Grindsted og kom igen med 
den gamle bil. ’Du havde ret, det passede ikke 
med farven!’ Så måtte de vente på den rigtige.
Kørte han forbi de lokale vejfolk, stoppede han op 
og snakkede med dem. Det skete, at når han kørte 
igen, havde han sat en kasse øl i vejgrøften. Der 
blev ikke snakket om det, men hans private ind-
kørsel blev efterfølgende sat fint i stand.

-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 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 
sognebladet 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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SEPTEMBER VORBASSE SKJOLDBJERG HEJNSVIG/VESTERHEDE
1. 11.s.e.trinitatis 10:30 Forklaringsgudstjeneste
8. 12.s.e.trinitatis 10:30 Høstgudstjeneste og 

høstgilde
9:00 Hejnsvig. SØK

11. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste
15. 13.s.e.trinitatis 9:00 JJ 10:30 Vesterhede. JJ
22. 14.s.e.trinitatis 10:30 Høstgudstj. og kirkefrokost 9:00
29. 15.s.e.trinitatis 9:00 JJ 10:30 Vesterhede. JJ
OKTOBER

6. 16.s.e.trinitatis 10:30 JJ 9:00 Hejnsvig. JJ
13. 17.s.e.trinitatis 9:00 10:30
20. 18.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Hejnsvig. SØK
27. 19.s.e.trinitatis 10:30 BUSK og kirkefrokost
NOVEMBER

3. Allehelgensdag 16:00 14:30
10. 21.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Kirkekaffe
17. 22.s.e.trinitatis 10:30 9:00 Hejnsvig. SØK
20. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste
24. Sidste s.i.trinitatis 9:00 Kirkekaffe 10:30

JJ = Jørgen Johansen    SØK = Susanne Østbjerg Kargo 

KOMMENDE INDSAMLINGER:  1. september - 6. oktober: Mission Øst.
13. oktober - 24. november: KFUM’s Soldatermission.
 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.


