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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.

1 Som året går, skal vore sind
nu vandre gennem vinter ind.
Som træet nu står tomt og bart,
skal vi dets tanke skue klart:
2 Hvordan det stod på bitte fod,
men dybt i jorden fæsted rod
og voksed til en kæmpe-eg,
ud i hvis grene livet steg.

Graverkontoret
Kirkegade 21, 6623 Vorbasse
E-mail: Vorbasse.kirke@gmail.com
Tlf: 75 33 38 18 / Mobil: 24 48 05 55

3 Det træ er dødt. Nu dækker sne
de marker, som før sang af le
og klang af råb og motorlarm,
til jorden var i frostens arm.

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

4 I sjæle, som i verden bor,
nu dækker sne den ganske jord,
og livets sommer sover dybt
i glemsels og i vinters krypt.

Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

5 Sig da til hvert et frygtsomt sind:
et nådens barn er draget ind,
kan ikke ses af hver og én.
Du ser ham kun, hvis du er ren,

MENIGHEDSRÅD
Formand
Karin Saugmann
Fitting Stationsvej 1, 6623 Vorbasse
Tlf: 30 34 64 71
E-mail: sauge@live.dk

6 og hvis du faldt som frøet ned
i jordens mørke evighed.
Hvis du er helt alene, du,
så skal du se din frelser nu.

Kirkeværge, Vorbasse
Erling Jensen
Fittingvej 19, 6623 Vorbasse
Tlf: 24 41 71 74
E-mail: mwejensen@gmail.com

7 Han er som liv i frugt og frø,
der måtte falde dybt og dø
og færge livets nye år
igennem vintrens larm og sår.

Kirkeværge, Skjoldbjerg
Klaus Vilstrup
Købmandsvej 10, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Tlf: 29 22 85 26
E-mail: dkklavil@lego.com

8 Han gror af jeg’ets hjerterod.
Han er dit liv. Du er hans blod.
Der er så stille på vor jord.
Se, sneen dækker nådens ord:
9 De, der har mistet alt, som I,
dem vil jeg tage bolig i,
usynlig for alverdens sind,
og bie dér på sommervind.

SOGNEBLADET
Kirkebladet udgives af menighedsrådet.
Redaktion:
Klaus Vilstrup, Jytte Pedersen, Birgit Thomsen,
Eva Frank og sognepræsten (ansvarshavende).

10 Og ingen sjæl skal se det ske,
der ikke våger under sne
på denne kolde vinterdag
i livets skjulte spirelag.
Ole Sarvig 1952

Deadline til næste kirkeblad: 2. jan. 2020
Materiale sendes til Eva Frank:
vorbasse.kirkeblad@gmail.com
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PRÆSTEN HAR ORDET

-om

nyere
salmer

I salmebogen fra 2002 kom et enkelt digt af Ole Sarvig med.
Nemlig digtet ”Året”, som vi måske kender noget af som salmen ”Som året går”.
Digtet handler om vinteren, og naturbillederne står stærke.
Vi synger om træet uden løv, det døde træ, der er dækket af
sne, men som samtidig kan blive levende igen. Træet bærer
nemlig mindet om sommeren i sig.
Træet bliver dermed et billede på sjælen og tanken om, at
mister man alt, kan man også få alt tilbage. Det handler om
opstandelsen, om at Kristus er det nye liv i frugt og frø. Tilintetgørelsen er nødvendig. Nedturen, den nedfrosne søvn
er betingelsen, men dér kan vi vente de lune sommervinde,
som kalder os frem som små spirer, der tvinger sig op gennem den kolde jord en tidlig forårsmorgen.
Måske er det netop, når kulden og mørket ligger tættest
omkring os, at vi har brug for at blive mindet om, at mørkets magt er brudt, og at håbet ligger som en mulighed i
alle mennesker liv.
Måske er det en grundlæggende erfaring, at i vores mørkeste stunder som menneske og som folk lyser livet tydeligst.
Modløsheden og håbløsheden har gode kår, når vinteren
er hård og dagene korte, men måske skal kimen til det spirende nye liv ligge sin tid under sne og i mørke for at kunne
blive til liv og vækst, glæde. I mørket bliver selv det mindste
lys stærkt!
Susanne Østbjerg Kargo
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Nebel
Missionshus
1919-1975

af sognepræst With, den 2. af aftægtsmand Anders
Ebbesen og den 3. af gdr. Morten Madsen.
Til grundstensnedlæggelsen mødte ca. 150 mennesker op, det var en stor dag for Nebel og omegn.
Dokumentet kom frem, da huset blev revet ned.
Det lå i en flaske indmuret i væggen. Dokumentet
opbevares nu i Lokalhistorisk Arkiv.
Huset, som i dag ville have haft adr. Nebelvej 56,
var solidt bygget i røde mursten og med flotte hvide dannebrogsvinduer. I gavlen var der monteret/
malet et ”snydevindue” ved siden af indgangsdøren. Huset var 22 alen langt og 12 alen bredt. Det
indeholdt en stor sal, en lille sal og en rimelig stor
gang, hvor der var en trappe op til loftet. Her var
et lille køkken med komfur. Der blev aldrig indlagt
vand eller kloak, men der blev installeret elektrisk
lys. Et stykke fra huset blev der bygget et lille hus
til brændsel og wc.
Huset blev indviet den 9. oktober 1919. Den fik
navnet PELLA. Indvielsen var en stor begivenhed
i Nebel og omegn, og der mødte ca. 300 festklædte mennesker op. Der blev udgivet et sangblad til
lejligheden, og en af grundstens nedlæggernes
sønner stud. theol. Kr. Madsen havde skrevet en
indvielsessalme på 8 vers på melodien: Tag det
sorte kors fra graven. (Kr. Madsen døde i 1921 kun
23 år gammel. Hans gravsten er fredet og står på
Vorbasse kirkegård)
Missionshuset fik stor betydning for Nebel. Det
blev et centrum i det lille samfund, for det var der,
der skete noget. Der var ikke andre samlingssteder
i nærheden, og ingen havde bil, så der var langt til
alt på gåben, hestevogn eller cykel.
Det var naturligvis Indre Mission, der var de store brugere, men der var stor tilslutning til mange
arrangementer fra alle kredse. F.eks. blev der efter

Sidst i 1880erne bredte der sig en vækkelsesbølge
ind over egnen. Det resulterede i, at der blev bygget et missionshus i Klink i 1890. Den hed Bethsajda. Flere har nok set mindestenen i krydset mellem Søgårdsvej og Refshøjvej. Hertil var der stor
søgning fra både Vorbasse og Nebel, trods den
lange vej til fods eller med hestevogn.
I året 1914 blev Lars Larsen ansat som lærer i Nebel skole. Han arrangerede den første missionsuge
i vinteren 1914-1915 i Nebel skole. Der var ikke den
store tilslutning, men L. Larsen og hans hjælpere
fortsatte ufortrødent vinter efter vinter i håbet om,
at anstrengelserne måtte bære frugt.
I ugen 9. – 16. februar 1919 var der igen missionsuge i skolen og der mødte ca. 40 mennesker op,
naturligvis til stor glæde for lederne, som havde
holdt ud gennem årene. De følte nu et stort ansvar
for den videre udvikling og fandt, at det var nødvendigt med et samlingssted.
Den 21. marts 1919 var der et møde i skolen, hvor
indremissionær Thyge Nielsen talte. Efter mødet
drøftede man fremtiden og først og fremmest
bygning af et missionshus. Der nedsattes samme
aften et byggeudvalg, som var følgende: Lars Larsen, Morten Madsen, Kristian Marius Jensen, Jes
Pedersen, Thomas Christensen, Jørgen Pedersen
og Hans Madsen.
Byggeudvalget gik foran i en pengeindsamling til
huset og tegnede sig for 4100 kr. og længe før indvielsen var der samlet 10.000 kr. ind.
Byggeudvalget var hurtigarbejdende og byggeriet blev overdraget til murermester Karl Pedersen
og tømrermester Niels Nielsen begge fra Vorbasse.
Den 24. juli 1919 skriver lærer Lars Larsen et grundstensdokument. Heri står mange ting, som vil fylde
for meget på dette sted, men 1. grundsten lægges
4

sken, skulle det bæres ned igen. Det samme med
brændsel og aske.
Huset blev brugt meget i de første mange år, men
sidst i 60erne var der næsten ingen tilslutning mere,
så de økonomiske byrder blev efterhånden for store
for en lille kreds. Den 9. oktober 1974 på missionshusets 55års fødselsdag blev bestyrelsen enige om
at lukke huset. Billund kommune købte den til nedrivning for 6678 kr. og forskelligt inventar indbragte
ca. 2000 kr. Disse penge blev overført til Vorbasse
Missionshus. Huset blev nedrevet i 1975.
I dag er der ingen synlige spor af huset, men de
gamle træer, som omkransede Pella mod nord og
vest, står der stadig bortset fra et enkelt, som væltede i stormen 1999. - Husets 3 indvendige døre fik
i 1994 nyt liv i mit hus på Okslundvej.
Desværre er der ikke bevaret nogen protokoller,
så de fleste af mine oplysninger er fra Morten
Møbjergs bog: Arv og Gæld og fra Ejner Mathiasens erindringer.
Anna Lise Andersen

hver konfirmation afholdt en konfirmandfest med
taler, kaffe og pyntede borde.
Der var søndagsskole hver anden søndag, og dertil
kom den årlige søndagsskoleudflugt, som nok var
årets begivenhed i Nebel i hvert fald for børnene.
De første mange år var det i hestevogn, senere i bil.
En aften i adventstiden samledes de unge for at
lave juleroser, engle og stjerner til årets juletræ.
Der blev lavet nyt pynt hvert år.
Juletræsfesten var for børn, forældre og ældre
om eftermiddagen, og om aftenen var det for de
unge. (Jeg husker tydelig den godtepose, vi fik
med hjem)
I 1950erne var der broderikurser om aftenen i den
lille sal, og senere blev der også afholdt sy- og
tilskærerkurser. Så kom omegnens kvinder cyklende med deres symaskine på bagagebæreren.
Det må have været meget besværligt at ”stå i køkkenet” i hele husets levetid. Vandet skulle hentes
i nabohuset og bæres op på loftet og efter opva-

5

ARRANGEMENTER

Advent
i Vorbasse Kirke

Luciakoncert
i Skjoldbjerg

Fredag d. 6. december kl. 19:30 ringer Vorbasses kirkeklokker ind til adventsfest.
I en juletid hvor mange af os løber lidt stærkt for
at nå de mange forskellige gøremål inden jul, er
der her mulighed for at blive helt stille og nyde
adventens dejlige salmer, og gennem ord og tanker kan reflektere over adventen. En lille times tid
med levende lys i vores smukke kirke.
Efter denne andagtsstund er der mulighed for
æbleskiver og kaffe i Sognehuset.
Alle er velkommen
Arr. KFUM og KFUK i Vorbasse

1. søndag i advent, den 1. december kl. 14:00,
holder holder vi en stemningsfuld eftermiddagsgudstjeneste med Luciakor, De 9 læsninger og
fællessalmer i Skjoldbjerg kirke. Efter gudstjenesten kan der købes æbleskiver og gløgg i medborgerhuset, og så skal der tændes og danses
om det store juletræ. Arrangementet arrangeres
i samarbejde med Beboerforeningen.

Kolding Kammerkor
Adventskoncert i Vorbasse kirke

Søndag den 8. december kl. 19:00 i Vorbasse kirke vil Kolding kammerkors 25-mand store kor, sprede
julestemning i adventstiden. Med deres nye dirigent, Matthias Geiger, vil de kaste sig ud i et ørehængende julerepertoire, med kendte julesalmer i nye fortolkninger og julede korværker. Bl.a. af den store
komponist Brahms, hvis Marienlieder vil fylde Vorbasse kirkes gamle kirkerum med velklang.
Kolding Kammerkor er et professionelt arbejdende ambitiøst amatørkor, og deres mål er at markere sig
i trekantsområdet som et kor på allerhøjeste musikalske niveau og at
lave koncerter, der giver den enkelte tilhører store øjeblikke af intens
oplevelse for både øre og hjerte.
Så der er noget at glæde sig
til d. 8. december
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Sangaften

på Frihavnen

Menighedsrådet indbyder til sangaften på
Frihavnen tirsdag den 3. december, den 7.
januar og den 4. februar 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

Fastelavn
Søndag den 23. februar 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.

Gudstjenester
på Frihavnen

Der er gudstjeneste på Frihavnen den 3. torsdag i måneden.
Torsdag den 19. december starter vi med
gudstjeneste kl. 14:30 og holder julehygge
med vennekredsen efter gudstjenesten.
Torsdag den 16. januar og den 20. februar er der gudstjeneste 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.

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.
Datoer: 2.december og 16. december, hvor
vi holder juleafslutning. Vi mødes efter nytår
den 13. januar, 27. januar, 10. februar og 24.
februar.
Birgit og Lilly

Nytårskur
Igen i år vil der nytårsdag 1. januar efter gudstjenesterne i Skjoldbjerg kl. 14:30 og Vorbasse
kl. 16:00 være et lille glas til alle og mulighed for
at ønske hinanden et godt nytår!
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KALENDER VINTER 2019-2020

DECEMBER
1.

Søndag

14:00 Beboerforeningen i Skjoldbjerg: Vi starter med gudstjeneste i kirken med Luciakor og de 9
læsninger. Derefter er der juletræstænding ved medborgerhuset.

2.

Mandag

19:30

2.

Mandag 10:00

3.

Tirsdag

15:00 Vorbasse seniorer: Bowling.

3.

Tirsdag

19:00

6.

Fredag

18:00 Høreforeningen: Julehygge sammen med Vejen Høreforening. En aften for alle som kunne have interesse
i at være sammen med hørehæmmede. Vi kører samlet fra Sognehuset kl. 17:30. Indbydelse/program får
man ved Kristian Hansen.

6.

Fredag

19:30 KFUM og KFUK: Adventsfest i Vorbasse Kirke.

8.

Søndag

19:00

10.

Tirsdag

14:00 Vorbasse seniorer: Vorbasse Kro. Banko med sponsorgaver. Alice læser julehistorie. Gløgg og æbleskiver
kr. 30.00.

11.

Onsdag

14:00 UDSYN På Stoppestedet.

12.

Torsdag

18:00 IM: i Sognehuset. Julefrokost. Kl. 19:30 taler Anette Ingemansen, Fredericia.

16.

Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset. Juleafslutning.

19.

Torsdag 14:30

Gudstjeneste på Frihavnen

29.

Søndag

IM: På Frihavnen: Julefest med gratis kaffebord og sang.

14:30

Mandagsbibelkreds hos Ida og Knud Thomsen.
Mandagscafé i Sognehuset.

Sangaften på Frihavnen.

Adventskoncert i Vorbasse kirke.

JANUAR
3.

Fredag

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

6.

Mandag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Birgit Koch.

6.

Mandag

19:30 IM: I kirken: Bedemøde. (6.-9. Evangelisk Alliance bedeuge.)

7.

Tirsdag

15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

7.

Tirsdag

19:00

7.

Tirsdag

19:30 IM: I Sognehuset: Bedemøde.

8.

Onsdag

14:00 UDSYN På Stoppestedet.

8.

Onsdag

19:30 IM: I Stoppestedet: Bedemøde.

9.

Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset: Bedemøde + kaffe.

13.

Mandag 10:00

Sangaften på Frihavnen.

Mandagscafé i Sognehuset.
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KALENDER VINTER 2019-2020

JANUAR
14.

Tirsdag

14:00

16.

Torsdag 15:00

Vorbasse seniorer: Nytårstræf på Vorbasse kro. Stephanie Lohse Region Syddanmark vil fortælle om sit
politiske liv og karriere. Kaffe kr. 30.00. Efterfølgende suppe og tarteletter. Pris kr. 90.00. Tilmelding
senest 7. januar til Birgit tlf. 40 79 60 99 eller mail birgitpoel@gmail.com.
Gudstjeneste på Frihavnen

17.-19. Fredag-søndag

KFUM og KFUK: Fælles Foreningslejr på Sydvestjyllands Efterskole.

22.

Onsdag

14:00

UDSYN På Stoppestedet.

23.

Torsdag

19:30

IM: I Sognehuset: Møde ved Bjarne Taulborg, Haderslev.

27.

Mandag 10:00

Mandagscafé i Sognehuset.

28.

Tirsdag

14:00

Høreforeningen: Eftermiddags arrangement i Sognehuset sammen med Vorbasse seniorer. Indbydelse
senere.

30.

Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Heinrich Pedersen, Nørup.

31.

Fredag

17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset: Tilmelding til Birgit Andersen på tlf. 29 60 62 28 eller Elisabeth Hededam på tlf. 21 60 26 40 senest mandag den 27.1.

FEBRUAR
3.

Mandag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Lilly og Knud Erik Jørgensen

4.

Tirsdag

15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

4.

Tirsdag

19:00

5.

Onsdag

14:00 UDSYN På Stoppestedet.

7.

Fredag

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

Sangaften på Frihavnen.

10.

Mandag 10:00

Mandagscafé i Sognehuset.

11.

Tirsdag

14:00 Vorbasse seniorer: Vorbasse Kro. Banko og Amerikansk lotteri. Kaffe og kage kr. 30,00.

18.

Tirsdag

14:00 Vorbasse seniorer: Vorbasse Kro. Generalforsamling. Se program.

19.

Onsdag

14:00 UDSYN På Stoppestedet.

20.

Torsdag 15:00

Gudstjeneste på Frihavnen

20.

Torsdag

18:30

IM: I Sognehuset: Fællesspisning og kl. 19:30 møde ved Jens Peter Rejkjær fra BDM.

23.

Søndag

10:30

Fastelavn: I samarbejde med Vorbasse kultur og event holder vi fastelavnsfest i Vorbasse kirke
med en kort familievenlig gudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i sognehuset.

24.

Mandag 10:00

Mandagscafé i Sognehuset.

26.

Onsdag

19:30

Salmestafet i Vorbasse kirke.

27.

Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset: Undervisningsaften ved Asbjørn Asmussen, Fredericia. Emne: Guds hellighed.

28.

Fredag

17:00

Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset: Tilmelding til Birgit Andersen på tlf. 29 60 62 28 eller Elisabeth Hededam på tlf. 21 60 26 40 senest mandag den 24.2.
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ARRANGEMENTER

Baby-

salmesang

Skjoldbjerg
kirkes
99 års fødselsdag

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.
Nyt hold starter i Hejnsvig kirke torsdag d. 16.
januar 2020 kl. 10:00
Forløbet strækker sig over 8 torsdage på følgende datoer:
16. januar, 23. januar, 30. januar, 6. februar,
20. februar, 27. februar, 5. marts, 12. marts.
Kontakt for mere information:
Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg,
20 28 61 47 eller mail: lismoeberg@gmail.com

Søndag den 26. januar kl. 14 fejrer vi Skjoldbjerg kirkes 99 års fødselsdag med gudstjeneste
og efterfølgende boller og kakao i kirkehuset.
Skjoldbjerg kirke er indviet den 21. januar 1921.
Alle er velkommen!

Jeg håber at se DIG
til familiegudstjeneste
onsdag den 29. januar
kl. 17:00

Familie

Gudstjeneste
Familiegudstjenesterne begynder altid kl. 17:00 i
kirken. Derefter er det aftensmad, leg og hygge i
sognehuset. Vi er færdige senest kl. 19:00, så alle
kan nå hjem til sengetid. Næste gang er onsdag
den 29. januar 2020.
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ARRANGEMENTER
I MARTS

Spissammenaftener

Sæt

i kalenderen allerede nu:

Sogneindsamling 8
2020

Røde Kors Vorbasse/Billund Afd. afholder
spis-sammen-aftener i Sognehuset i Vorbasse
fredag den 31. januar 2020 og fredag den 28.
februar 2020.
Arrangementet er for ældre enlige og par, som
har lyst til at spise et måltid mad i samvær med
andre. Vi mødes ved 17-tiden og starter med en
kop kaffe, hjemmebagte småkager og hyggesnak.
Ved 18-tiden spiser vi et traditionelt dansk måltid
efterfulgt af dessert/kage og kaffe. Hele aftenen
sørger vores hyggepianist for dejlig musik og vi
synger den ene fællessang efter den anden. Arrangement afsluttes ved 21-tiden.
Prisen for at deltage er kr. 60,-.
Bindende tilmelding til Birgit Andersen på tlf. 29
60 62 28 eller Elisabeth Hededam på tlf. 21 60 26
40 senest mandagen i samme uge, som arrangementet finder sted.
Elisabeth Hededam, Røde Kors Vorbasse/Billund

Marts

Søndag

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den
8. marts 2020, hvor vi sammen med Folkekirkens Nødhjælp igen sender indsamlere ud
for at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult blandt
verdens fattigste. Du kan også være med
og støtte kampen mod sult, ved at kontakte
Birgit Thomsen på tlf. 22 81 25 41 eller mail:
etbt@svenet.dk og melde dig som indsamler.
Birgit

Fællesarrangement

Marts

31
Tirsdag

Den 31. marts 2020 fællesaften med KFUM
og KFUK, Menighedsrådet og Billund Y-mens
klub i Sognehuset kl. 19:30. Vi får besøg af
foredragsholder og
forfatter Erik Lindsø,
som vil fortælle om
livsglædens nødvendighed og om kunsten at være en glædesspreder.

Salmestafet
Der er salmestafet i Vorbasse kirke onsdag den
26. februar 2020 kl. 19:30 og vi glæder os til at
høre, hvilke overvejelser de to stafetholdere 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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GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE

Thelma

-velmagtsdage

Del 2

te bare op. Han var rigtig kendt i Vorbasse: Bernhardt, den store ølmand. De fleste ældre husker
ham sikkert.
Det var store forhold dengang. Hos direktør Jørgensen fik vi en sodavand; hjemme, hvis vi var
flere unger, skulle vi dele en. Der var en mægtig
pejsestue i kælderen, næsten i husets længde –
en rigtig gildesal. En hel skoleklasse kunne nemt
være der ved langbordet med store, høje stole
med mønster foroven. Der var også en stor pejs.
Min far og direktør Jørgensen var ofte sammen
på jagt eller på tur for at besøge nogle af de ejendomme, han ejede i det nordlige Jylland, Sandfær plantage ved Holstebro, for eksempel. Han
var meget selskabelig og kørte gerne hen til køb-

Gunnar Egsgaard har levende minder om mødet
med direktør Jørgensen og Thelma. ’Vi syntes, at
det var vanvittig fine forhold, sammenlignet med
vores egne. Huset var vældig stort. De havde et
køkken så stort med grovkøkken til, og Erna gik
og plukkede alverdens ting, som hyben, og lavede vin. Det stod og boblede derinde, når man gik
igennem grovkøkkenet. Jo, de var lidt fremme i
skoene i forhold til vorbassianere på det tidspunkt.
Der var også den store kælder, med vinduer et
stykke oppe. Den virkede nærmest som en stueetage. Der var også viktualierum og alt muligt.
Ølmanden kom fra Slotsmøllen: Han kom i sin
lastbil, gik ind og så, hvad der manglede, og fyld-

Jette og Jørgen Jørgensen (med luftgevær)
foran Thelma. Ca. 1958

12

Af Jeremy Watts

stort svømmebad! Kæmpestort, som jeg husker
det. Hele områdets børn kunne bruge det. Det
var sort af mennesker i weekends. Der kunne
være mellem 50 og 100 mennesker der. Der var
virkelig liv. Jette og Jørgen har sagt, at da det blev
gravet fik de specielt at vide, at det ikke var deres.
Han ville ikke høre, at de skulle bestemme, hvem
der skulle have lov til at være der. Det var til hele
byen. Hele området. Han blev drillet med, at han
var verdens rigeste socialdemokrat!
For mig var det en hel park. Det var hyggeligt
at komme der. Eksotisk. Der gik påfugle frit omkring. På et tidspunkt blev der opført noget dilettant, der var bygget en slags pergola, der kunne
ligne en scene. Der blev blandt andet opført et
stykke af Johan Skjoldborg, der hed ’Sognerådet’.
Han var selv med i stykket og spillede rollen som
Østergård, ’en venlig, pæn-fin mand’, som der står
i regibemærkningerne. Det passede godt til ham.
Han samlede folk omkring sig, både fra jagtforeningen og andre, der kom der. Thelma var åben
for alle; han elskede det, når det myldrede med
mennesker. Der kom også kunstnere: blandt andet har Keld Pedersen været der. Preben Uglebjerg – når de var på turne, for eksempel i Tyskland. Otto og Gitte Hænning – hende, der sang
’Giftes med farmand’. Han overtalte dem en gang
til at synge i forsamlingshuset i Vorbasse. Jeg ved
ikke, hvad lejligheden var, jeg tror ikke, det var en
større forestilling. Måske da jagtforeningen holdt
noget, og han syntes, det kunne være sjovt.
Huset ved siden af Thelma blev bygget til heste,
men det blev ikke rigtigt til noget. Det blev i stedet for til kunstnere, der kunne male der. Erna
kiggede på nogle af billederne og sagde: Hvis det
er kunst, så kan jeg også male! Fint, sagde Jørgensen, du køber lige det, du har brug for, så går

manden eller til min far for at spørge, om ikke de
havde tid til at tage med på tur. Han tog jagtgevær med, og det trak gevaldigt i både min far og
købmanden. De fik en god snak på turen, og jeg
blev sat af ved Thelma. Jeg var en fire-fem år, og
kunne lege med Jørgen, der næsten var jævnaldrende med mig. Jørgensen var gemytlig og god
til børn. Da jeg var otte-ni år og kom på besøg,
vidste han, at jeg var glad for at skyde med luftbøsse, så han fandt en luftbøsse frem: ”Gå du ud
og skyd lidt, Gunnar!” Og jeg gik rundt og skød på
alt muligt. Der var ikke noget pjat, selv om vi kun
var en otte-ni år, så kunne vi gå rundt og skyde.
I stueetagen var der bad og toilet. En kæmpe stor
stue med tæppe fra væg til væg. Ikke noget, vi
var vant til. Og et bibliotek, med bøger fra gulv til
loft. Der var også bøger på begge sider, da man
kom op ad trappen fra den store træterrasse. Og
malerier, masser af malerier. Kæmpe malerier,
Store spejle. Helt herskabeligt. Ovenpå var der en
stor soveafdeling. Vi syntes, det var lidt vildt, at
Jørgen og Jette havde en hel lejlighed. De fleste
af os andre delte værelse med søskende. Jørgen
havde to rum – et soverum og et forrum. Det var
uhørt. Forældrene havde hele gavlen i den modsatte ende. Der var også fjernsyn; de var nogle af
de første, der fik fjernsyn. Vi cyklede derned for at
se, om der var noget godt i fjernsynet. Så var vi en
masse unger, der sad og så fjernsyn. Vi var altid
velkomne. Jørgensen kiggede ind og drillede os
lidt.
På et tidspunkt gravede han et stort svømmebassin dernede. Bassinet lå lidt fra Thelma. Han
fik åbenbart et eller andet gravet ud med en stor
maskine, og så vældede der vand frem. Da kom
han i tanke om, at de sagtens kunne få lavet et
13

Johs. og Erna Jørgensens gravsted på Vorbasse kirkegård. Stenene er natursten fra ’Thelma’

des om den feststemning, der altid fulgte ham.
Det var ikke bare de lidt vovede historier, men
”der blev stille i stuen, når Johannes Jørgensen
reciterede værker af litteraturens største.” Andre
mindeord var: ”Han kom ind i stuen til os, og vi
kom i hans hjem ude i skoven. Han var venner
med alle, og vi havde det godt i hans selskab.”
Og Anton Nielsen sagde: ”Jeg har arbejdet for
ham i 12 år, og der har aldrig været et ondt ord
imellem os. Han kom tit ud i skoven til mig, og
ofte sagde han: ’Lad os sætte os og snakke. Eller han sagde: Tag den med ro, hvorfor jage. Det
haster ikke, vi når det nok.”

du i gang. Det ville hun gerne. Det startede hele
maleriet i Vorbasse. Ida Madsen, Grethe Eriksen,
fru Mellemkjær, dyrlægefruen fra Bække, de gik i
gang. De kom på kursus i Vejen.’
Direktør Jørgensen døde i november 1961 under inspektion af sine fiskedamme ved Holstebro. Det var uventet, og han var kun først i
60erne. Der var nekrolog og mange omtaler af
ham i den næste måned i Jydsk Jagttidende.
Han blev omtalt som en af pionererne i Jydsk
Jagtforening og havde været medlem af hovedbestyrelsen siden dens start. Minderne samle-

Efterskrift:
I 1966 solgte Erna Jørgensen Thelma og flyttede op i byen. Thelma overgik til en planteskoleejer fra
Løsning, Karl Geisler Nielsen, der senere flyttede til Schweiz. Han boede aldrig i Thelma, men havde
stedet som rekreativt område. Huset blev udlejet mellem 1968 og 1974 til Tove og Frede Bomann
Sørensen, hvor de boede kvit og frit mod at holde opsyn med det. Fandenivoldskheden var på det
tidspunkt gået af ejendommen: Hele byens svømmebassin (vist noget skrumpet ind i erindringens
klare lys) var blevet til en andedam, til glæde for jægere (ænderne var opdrættet til formålet). Tøjsnoren måtte ikke længere vaje med vasketøj i weekenden, hvis ’godsejeren’ var på besøg. De mange
farverige malerier på stuevæggene var erstattet af et enormt portræt af fru Geisler (’Lige meget, hvor
du befandt dig, fulgte hendes blik dig hele tiden.’) Og på et tidligere savværks cementgulv, hvor der i
Jørgensens tid havde været bal organiseret af Ungdomsforeningen og på pladsen foran, hvor der blev
opført skuespil og lavet opvisninger, blafrede der nu kun spøgelser og minder.
Selv den koloni af vinbjergsnegle, som Jørgensen havde indført som delikatesse (med hvidløgssmør),
var kravlet væk til andre revirer, hvor efterkommerne i dag spiser sig mæt i dræbersnegle.
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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.
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
sognebladet med ændring af kontaktpersoner
eller lignende.

GUDSTJENESTER
DECEMBER

1.
8.
15.
22.
24.

1.s. i advent
2.s. i advent
3.s. i advent
4.s. i advent
Juleaften

25. Juledag
26. 2. juledag
29. Julesøndag

VORBASSE

SKJOLDBJERG

10:30
19:00 Adventskoncert
9:00 JJ
10:30
14:00
16:30
10:30

HEJNSVIG/VESTERHEDE

14:00 Luciakor
10:30
10:30 Hejnsvig. JJ
9:00
15:15

10:30 SØK
9:00 JJ

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

JANUAR

1.
5.
12.
19.
26.
29.

Nytårsdag
H.t.K. søndag
1.s.e.H.t.K.
2.s.e.H.t.K.
3.s.e.H.t.K.
Onsdag

16:00

14:30
10:30 SØK
9:00

10:30
9:00 JJ. Kirkekaffe
10:30
17:00 Familiegudstjeneste

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

14:00 Kirkens fødselsdag

FEBRUAR

2.
9.
16.
23.

Sidste s.e.H.t.K.
Septuagisima
Seksagesima
Fastelavn

10:30
9:00 JJ

9:00
10:30 SØK

10:30 Hejnsvig. JJ
9:00 Hejnsvig. SØK

10:30 Fastelavnsgudstjeneste

KOMMENDE INDSAMLINGER: 1. december: Indre Mission i Danmark. 8.-22. december: Café Jydepotten.
24.-29. december: Børnesagens fællesråd. 1. januar: Bibelselskabet. 5. -12. januar: KFUM og KFUK i Danmark.
19. januar: y’s Men Region Danmark. 26. januar-23. februar: KFUM og KFUK i Danmark.
Ved alle indsamlinger er der mulighed for at støtte via MobilePay: 92307

Layout: Mette Voldmester

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

Tr y k : Ø k o -Tr y k

JJ = Jørgen Johansen SØK = Susanne Østbjerg Kargo
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