VORBASSE OG SKJOLDBJERG

SOGNEBLAD
Nr. 2 · marts · april · maj · 2020

Livets Gud har1 dine hænder

ADRESSER
Sognepræst
Susanne Østbjerg Kargo
Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse
E-mail: SOE@km.dk
Mobil: 28 25 41 01
Mandag fri.

Påskens
gudstjenester

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

Palmesøndag
- begynder det, med Jesu indtog på
æselryg i Jerusalem. En konge? I så fald
hvilken?
Søndag den 5. april
kl. 9:00 i Vorbasse kirke,
kl. 10:30 i Skjoldbjerg kirke.

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

Skærtorsdag
Jesu sidste måltid med sine disciple.
Han tolker sin død som liv for os.
Torsdag den 9. april
kl. 10:30 i Vorbasse kirke
kl. 19:00 i Skjoldbjerg kirke.
I Skjoldbjerg inviteres alle til at fortsætte
måltidsfællesskabet i Kirkehuset efter
gudstjenesten.

Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

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

Langfredag
'Gak under Jesu kors at stå' - og husk
skærtorsdags ord!
Fredag den 10. april
kl. 9:00 i Vorbasse kirke
kl. 10:30 i Skjoldbjerg kirke.
Begge gudstjenester vil have et liturgisk præg.

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

Påskedag
Sejr, glæde over glæde!
Kristus er kongen i livets rige.
Søndag den 12. april
kl. 9:00 i Skjoldbjerg kirke
kl. 10:30 i Vorbasse kirke.

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

2. påskedag
Maria Magdalenes møde med den
opstandne, - og vores møde med ham i
gudstjenesten.
Mandag den 13. april
kl. 10:30 i Skjoldbjerg kirke.

Forsidebillede fra Stiftudvalget for Diakoni.
Billedet er lavet af Kunstskolen Arcus i Esbjerg
Deadline til næste kirkeblad: 1. april 2020
Materiale sendes til Eva Frank:
vorbasse.kirkeblad@gmail.com
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PRÆSTEN HAR ORDET

-om nyere salmer

Livets Gud
har ingen
hænder…

Sådan var den oprindelige ordlyd i tredje linje i 2. vers af Lars Busk
Sørensens salme ”Menneske din egen magt”, som altså i salmebogen blev ændret til ”Livets Gud har dine hænder”. Ordene fortæller det samme, nemlig at Gud har brug for os og vore hænder, for
at udøve sin kærlighed mellem mennesker.
Dét, fortæller Busk Sørensen selv, var hans mageløse opdagelse
der engang sidst i 70’erne, og har efterfølgende været printet i
hans bevidsthed. Med ordene sender Busk Sørensen en slet skjult
hilsen til Grundtvig, hvis mageløse opdagelse ændrede dennes
syn på kristendommen fra at tage sit udgangspunkt i skriften til i
stedet at udspringe fra det levede liv.
Det var netop kristendommen i det levede liv, der pludselig gik
op for Busk Sørensen. Man prædikede om Guds kærlighed, og
man sang salmer om den. Men hvad mente man i grunden? Hvordan følte man Guds kærlighed, hvordan erfarede man den?
Jo, livets Gud har ingen hænder – derfor er det dig, han sender.
Guds kærlighed kommer til os gennem andre mennesker!
Selvfølgelig bruger Gud os som sine redskaber. Det er det, han
har skabt os til, til at formidle sin kærlighed her på jorden. For
når Gud skal have trøstet de ulykkelige og bragt mad til dem der
sulter og taget hånd om de fremmede og de hjemløse, så har han
ikke andre hænder til det end vores. "Synker du til bunds i sorgen, rejser Gud dig op i morgen med din næstes milde hånd". Så
enkelt er det. Sådan er Guds metode. Sådan har Gud indrettet sin
menneskeverden.
Vi siger, at alt står i Gud faderhånd, og samtidig kan vi tale om at
lægge vores liv i andres hænder. Med Busk Sørensens salme er de
to sider af samme sag. Og når vi er vores ansvar bevidst, er andres
hænder altså ikke det værste sted at være, for de hænder er redskaber for Guds kærlighed.
Livets Gud har ingen hænder. Jo, han har, livets Gud har dine
hænder!
SØK
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DDS 370
Menneske din egen magt
1 Menneske, din egen magt
gør dig svimmel og forsagt,
du skal selv på denne klode
skelne ondskab fra det gode,
dybt ansvarlig for din jord.
2 Du skal bringe verden fred,
dagligt brød og kærlighed.
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender,
når din næste lider nød.
3 Du skal værne det, der gror
overalt på denne jord.
Gennem dine varme hænder,
dine ansigtstræk, de kender,
kommer Gud til sine børn.
4 Ingen træffer livets Gud
mellem fjerne stjerneskud.
Han er Gud blandt mænd og kvinder,
der hvor han hver morgen finder
redskab for sin kærlighed.
5 Menneske, dit liv er stort,
uden dig blir intet gjort,
synker du til bunds i sorgen,
rejser Gud dig op i morgen
med din næstes milde hånd.
6 I det blanke morgengry
skaber Gud dit liv på ny.
Dag er optakt, muligheder
for at hjælpe dem, der beder
om et værdigt liv på jord.
7 Og når du har brugt din dag
til det sidste åndedrag,
standser Gud din gråd og klage,
tar en misbrugt dag tilbage,
nådig skjult i evighed.
Lars Busk Sørensen 1986
Mel.: Willy Egmose 1987-1988

Sogneindsamling

Fotograf: Yilmaz Polat

Vær med -når vi
går for klimaet
den 8. marts

Pengene går til klimaløsninger
som disse:
• Træplantning, der hindrer erodering og giver
liv og skygge
• Diger og dæmninger, der kan stoppe oversvømmelser
• Sikre huse og veje, så de kan modstå vandmasser og jordskred
• Systemer og apps, der kan advare befolkningen før et forestående uvejr
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som
sikrer folk rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan klare tørke og vejrets
omskiftelighed

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling løber af staben søndag den 8. marts 2020, hvor vi
samler vi ind til mennesker, der lider under klimaforandringer. Hvis du går med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række,
når oversvømmelserne eller tørken rammer.
I tørkeplagede lande som Etiopien, Sydsudan
og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi høsten slår fejl år efter år. I lande som Nepal,
Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når voldsom regn skyller jorden væk, eller
når floderne går over deres breder.
Fælles for alle befolkninger her er, at de ikke
har skabt de problemer, som de betaler prisen
for. Den gennemsnitlige dansker udleder 20
gange så meget CO2 som den gennemsnitlige
nepaleser. Men det er nepalesernes gletsjere,
der smelter lige nu, fordi CO2-udledningerne
får temperaturerne til at stige med rekordhøj
hastighed. Det er også nepalesernes landsbyer,
der forsvinder, når gletsjervandet vælter ned fra
Himalayas tinder.
Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til
mennesker i snart 100 år, længe før klimaforandringerne kom på dagsordenen. Derfor ved vi
også godt, at der altid har været naturkatastrofer
– MEN aldrig i det omfang, vi oplever nu.
Det er ikke nok, at vi reducerer vores CO2-udledning for de kommende generationers skyld.
I verdens fattigste lande er der brug for konkret
hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser.
Hjælp til at overkomme de orkaner, der kun bliver voldsommere og voldsommere år for år. Her
rammer forandringerne ikke kun fremtidens
men også nutidens børn.
Overforbrug af jordens ressourcer har skabt en
global klimakrise. Det er for alvor gået op for
os, at vi må ændre vores egne vaner og komme
vores medmennesker til undsætning. Et konkret
og godt sted at starte er at tilmelde dig Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling.

Hjælp
medmennesker
i nød
Søndag den 8. marts 2020 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 8. marts, når Folkekirkens Nødhjælp
næste gang afholder husstandsindsamling.

Sæt kryds ved datoen.

Vi mødes i Sognehuset kl. 10 umiddelbart
efter gudstjenesten og går ud på ruterne
derfra.

Vil du hjælpe?
Du kan melde dig som indsamler hos
Birgit Thomsen på tlf. 22 81 25 41
eller mail etbt@svenet.dk
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KONFIRMANDER 2020
VORBASSE KIRKE
Fredag den 8. maj

VORBASSE KIRKE
Søndag den 10. maj

Aya Kramer Madsen
Tårngade 4, Vorbasse

Andrea Juhl Jørgensen
Håndværkervej 6, Vorbasse

Ayla Susana Flores á Rogvi
Toften 20, Billund

Bastian Hartmann
Østergade 26, Vorbasse

Felix Munk Stoustrup
Baldersbækvej 1, Hovborg

Clara Graven Hansen
Hovborgvej 4, Vorbasse

Janni Poulsen
Langgade 10, Hejnsvig

Jane Wandrup Bendtzon
Bøgevej 5, Vorbasse

Jannick ten Brink Lauritsen
Hovborgvej 31, Vorbasse

Jazmin Struckmann Holdt
Gyvelvej 75, Gesten

Marcus Lykke
Westergaard Mikkelsen
Tårngade 8, Vorbasse

Jonas Tornø Svensson
Bøgevej 1, Vorbasse

Maria Vildbæk Jensen
Skovly 7, Vorbasse
Markus Schaadt Pedersen
Parkvej 14, Vorbasse
Martin Walther Jensen
Skødebjergvej 2, Vorbasse
Mathilde Brink Johansen
Labrivej 14,Vorbasse

SKJOLDBJERG KIRKE
Fredag den 8. maj

Julie Poulsen
Langgade 10, Hejnsvig
Katrine Askjær Poulsen
Håndværkervej 4, Vorbasse
Liam Enemark Nielsen
Debelvej 2, Brørup
Marcus Villalobos Larsen
Markedsstien 2, Vorbasse
Martin Staun Skytte Jørgensen
Drosselvej 5, Vorbasse
Nathali Møller Christensen
Svalevænget 1, Vorbasse

Benjamin Vejen Thomsen
Skjoldbjergvej 33, Vorbasse

Ricco Soelberg Mikkelsen
Systemvej 30, Billund

Cecilia Christensen
Bakkelien 50, Billund

Sebastian Høgfeldt Kristensen
Østergade 27, Vorbasse

Christian Løvbjerg Jensen
Gejlvangvej 4, Vorbasse

Sofie Wolffhechel Ernst
Gl. Dalagervej 10 A, Vorbasse

Kristian Kanstrup Møller Madsen
Bogholdervej 1 C, Vorbasse

Thilde Løvbjerg Jensen
Hovborgvej 11, Vorbasse
Victor John Lund Sørensen
Sorgenfrivej 3, Vorbasse

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.
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DEBATMØDE

Meninger
om gudst
nedsatte
undersøg
baggrund

SKAL GUDSTJENESTENS
RITUALER FORNYES ELLER EJ?

Med ønsk
fremtiden
Grene Pro
Onsdag d

Hvis de skal:
hvordan, hvor meget
– og hvem skal
bestemme?

Biskop ov
oplæg af
mindre g
Grundtvig
Landsfore
Og der vi

ARRANGEMENTER

Konfirmandweekend
Vi holder konfirmandweekend lørdag den 21. - søndag den 22. 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

Hvis ikke – hvad er
konsekvenserne så?

Debatmøde
om
ONSDAG DEN
4. MARTS KL. 19:00
gudstjenestens
ritualer
Å-FLØJEN VED BILLUND KIRKE

Meningerne er mange, men for at få en kvalificeret debat om gudstjenestens, dåbens og nadverens liturgier, nedsatte biskopperne i 2017 tre
fagudvalg, som har undersøgt gudstjenestelivet,
som det ser ud i dag, og baggrunden for det.
Med ønsket om en bred folkelig og kirkelig debat
om fremtidens gudstjeneste, inviterer Distriktsforeningen for Grene Provsti og Grene Menighedsråd til et debatmøde onsdag d. 4. marts
kl. 19.00 i Å-fløjen ved Billund Kirke

Mandags
Café

Biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard kommer
med et oplæg af en halv times varighed. Derefter
er der debat i mindre grupper ud fra samtalekort,
som er udarbejdet af Grundtvigsk Forum i samarbejde med biskopperne og Landsforeningen af
Menighedsråd.
Og der vil naturligvis være kaffe og kage.

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: 9. marts, 23. marts, 6. april, 20. april,
4. maj og 18. maj
Birgit og Lilly

Håbet er at få så mange som muligt med i drøftelserne – ikke kun præster og menighedsrådsmedlemmer.
Vi opfordrer derfor til, at kirkelige organisationer
og andre i sognet, der kunne have interesse i fremtidens gudstjenester, deltager i arrangementet.
På vegne af Grene Menighedsråd og
Distriktsforeningen for Grene Provsti
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Håbet er
– ikke kun
opfordrer
sende inv
måtte væ
arrangem
jeres akti

På vegne
Distriktsf

Fællesforedrag

Sangaften

Livsglædens nødvendighed -om kunsten at
være en glædesspreder

på Frihavnen

Menighedsrådet indbyder til sangaften på
Frihavnen tirsdag den 3. marts, den 7. april
og den 5.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

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.

Gudstjenester

Livsglæden er det, der gør livet levende. Livsmod er det, som man løbende
får sat ind på sin glædeskonto. Foredraget sætter ind på fælleskontoen!

på Frihavnen

”Jeg har samlet på historier om glædesspredere
og skrevet en hel bog om dem. Det var derfor, jeg
begyndte at gå med hat, så jeg kan tage den af,
når jeg møder dem,” lyder det fra Erik Lindsø.
Som han siger: ”Nogle skaber glæde, hvor de går
- andre når de går. Det er de sidste, der har behov
for, at en glædesspreder kigger forbi.”
Foredraget bygger på bogen – et muntert, livgivende foredrag, et mentalt kurbad. Om glæden
spændt ud mellem livskraften og købekraften om forskellen på lykken og glæden.
Erik Lindsø har gjort den erfaring, at glæden
bedst forklares af dem, der har prøvet at miste
den.
”Sorg er en glæde, man ikke kan komme af med.
Hvis vi ikke kendte glæden, kendte vi ikke sorgen.
Det er i sorgen, jeg forstår, hvor stor glæden var til
den, jeg mistede.” forklarer han.
Erik Lindsø citerer teologen K.E. Løgstrup: "Vi tror,
det er så nemt at være glad - men der ikke noget,
der er nemmere at lade være med." Og Erik Lindfsø forklarer: "Glæden kommer ikke af sig selv. Den
kræve opsøgende virksomhed. Hvis der ikke er
noget at glæde sig over, er der noget at glæde sig
til. Man må bøvle for glæden, og uden bøvl ingen
begejstring."
”Livsmod består af det, vi løbende får sat ind på
vores glædeskonto. Ved at leve livet, erfares det,
men ved at elske livet forklares det. Vi må gerne græde over livet, men ikke begræde det. Det
handler mit foredrag om,” siger Erik Lindsø.

Der er gudstjeneste på Frihavnen den 3. torsdag i måneden.
Torsdag den 19. marts og den 16. april 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.
Der er ingen gudstjeneste i maj, fordi vi deltager i folkemødet i Ribe

Erik Lindsø
-forfatter og kulturjournalist og en af
landets mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere, der
med muntre historier
og humorens bid sætter tilværelsen under
lup. Han har været
højskoleforstander
på Rønshoved Højskole, programmedarbejder i
Danmarks Radio og redaktør for Højskolebladet og
Magasinet Grænsen. Han er i dag tilknyttet Rødding
Højskole. Erik Lindsø har senest udgivet bøgerne
”Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre
steder” og ”Livet er i det mindste en historie værd”.
Han er på vej med en bog om den danske sang.
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KALENDER FORÅR 2020

MARTS
2.

Mandag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Lilly Knudsen.

3.

Tirsdag

15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

3.

Tirsdag

19:00

4.

Onsdag

14:00 Udsyn på Stoppestedet.

4.

Onsdag

19:00 Debatmøde om gudstjenestens liturgi. I A-fløjen ved Billund kirke. Se side 6

9.

Mandag 10:00

Sangaften på Frihavnen.

Mandagscafé i Sognehuset.

10.

Tirsdag

14:00 Vorbasse Seniorer: Banko og Amerikansk Lotteri i Vorbasse Fritidscenter. Kaffe kr. 30,00.

12.

Torsdag

14:00 og 15:30 IM: Kvindestævne i Sognehuset ved Cecilie Thams Nord Hansen, Fredericia.

18.

Onsdag

14:00 Udsyn på Stoppestedet. Sæsonafslutning.

19.

Torsdag 15:00

Gudstjeneste på Frihavnen.

19.

Torsdag

IM: Bibelundervisning i Sognehuset ved Asbjørn Asmussen, Fredericia. Emne: Livets hellighed.

23.

Mandag 10:00

Mandagscafé i Sognehuset.

24.

Tirsdag

Vorbasse Seniorer: Afgang fra Prikken. Besøg hos Kolding Politimuseum. Foreningen betaler kr. 100,00 til
chauffør. Vi kører i egne biler. Pris kr. 80,00 inkl. kaffe og kørsel. Sidste frist for tilmelding til Birgit tlf. 40
79 60 99 eller e-mail birgitpoel@gmail.com

26.

Torsdag 19:00

26.

Torsdag

19:30 IM: Sognehuset: Møde ved lokale kræfter.

27.

Fredag

17:00

19:30

13:00

Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.

Røde kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset i Vorbasse. Tilmelding til Birgit Andersen på tlf. 29 60 62 28
senest mandag, den 23. marts.

APRIL
6.

Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

6.

Mandag

19:30

Mandagsbibelkreds hos Jens og Else Pradsgaard.

7.

Tirsdag

19:00

Sangaften på Frihavnen.

9.

Torsdag 19:00

Måltidsfællesskab i kirkehuset i Skjoldbjerg umiddelbart efter gudstjenesten. Alle er velkommen.

14.

Tirsdag

Vorbasse Seniorer: Banko og Amerikansk Lotteri i Vorbasse Fritidscenter. Mulighed for at købe kaffe, øl og
vand i pausen. Efterfølgende stegt flæsk med persillesovs. Tilmelding til spisning senest 7. april til Birgit
tlf. 40 79 60 99 eller e-mail birgitpoel@gmail.com

16.

Torsdag 15:00

16.

Torsdag

20.

Mandag 10:00

14:00

Gudstjeneste på Frihavnen.

18:30 IM: Sognehuset: Fællesspisning, kl. 19:30 taler Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder.
Mandagscafé i Sognehuset.

22.

Onsdag

19:00 Beboerforeningen: Generalforsamling.

23.

Torsdag

19:30 IM: Sognehuset: Møde ved Brian Thisgaard Vibe Olesen, Christiansfeld.

25.

Lørdag

28.

Tirsdag

9:00

Beboerforeningen: Rengøringsdag.

19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.
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KALENDER FORÅR 2020

MAJ
1.

Fredag

18:00 Vorbasse Seniorer: Spis sammen aften med musik og fællessang ved Karina Holgersen. Der serveres 2
slags kød med tilbehør, salat, dessert og kaffe. Afholdes i Vorbasse Fritidscenter. Pris kr. 120,00 ekskl.
drikkevarer. Sidste frist for tilmelding den 24. april til Ingrid tlf. 31 91 67 67 eller e-mail p.e.vejgaard@
stofanet.dk

4.

Mandag 10:00

4.

Mandag

19:00 Hejnsvig – Vorbasse soldater venner og Høreforeningen: 4. Maj møde i Sognehuset. Se omtale side 11

5.

Tirsdag

15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

5.

Tirsdag

19:00

Sangaften på Frihavnen.

12.

Tirsdag

19:30

Menighedsmøde og orientering om menighedsrådsvalg.

13.

Onsdag

19:30 IM: Stormøde i Grindsted ved Henrik Vejlgaard Kristensen, Varde.

16.

Lørdag

14:00 Beboerforeningen: Aktivitetsdag/havefest/grill.

18.

Mandag 10:00

Mandagscafé i Sognehuset.

21.

Torsdag

Udflugt til Folkemøde i Ribe. Se side 12

26.

Tirsdag

13:30

Vorbasse Seniorer: Afgang fra Prikken. Virksomhedsbesøg ved Stansomatic i Billund. Vi kører i egne biler.
Foreningen betaler kr. 50,00 til chauffør. Pris kr. 30,00 inkl. kørsel. Sidste frist for tilmelding til Birgit tlf.
4079 60 99 eller e-mail birgitpoel@gmail.com

27.

Onsdag

19:30

Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

28.

Torsdag

19:30

IM: Sognehuset: Møde ved Knud Didriksen, Vejle.

Mandagscafé i Sognehuset.

Menighedsmøde

og orienteringsmøde om valg
12. maj
Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd inviterer til det årlige menighedsmøde og orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg tirsdag den 12. maj kl. 19:30. Her vil formand, Karin
Saugmann, og kasserer, Jytte Pedersen, orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet.
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Spissammenaftener

ARRANGEMENTER

Baby-

Røde Kors Vorbasse/Billund Afd. holder spis-sammen-aften i Sognehuset i Vorbasse fredag, den
27. marts. Arrangementet er for ældre enlige og
par, som har lyst til at spise et måltid mad i hyggeligt samvær med andre.
Vi mødes ved 17-tiden, hvor der bydes på en kop
kaffe og en hjemmebagt småkage. Vi spiser ved
18-tiden, og menuen består som regel af et traditionelt dansk måltid efterfulgt af dessert.
Vi nyder den gode mad og underholder os med
sange fra Højskolesangbogen akkompagneret af
vores hyggepianist.
Der er vand på bordene og mulighed for at købe
et glas vin til kr. 10,-.
Prisen for at deltage er kr. 60,-.
Tilmelding til Birgit Andersen på tlf. 29 60 62 28
senest mandag, den 23. marts.
Elisabeth Hededam, Røde Kors Vorbasse/Billund

salmesang
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 Vorbasse kirke torsdag d. 19.
marts 2020 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 6 torsdage på følgende datoer:
19. marts, 26. marts, 2. april, 16. april, 23. april
og 30. april
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 22. april
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 22. april 2020.
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Minikonfirmander
Vi starter op på en ny omgang minikonfirmandundervisning tirsdag den 31. marts med afslutning ved
2. pinsedagsgudstjenesten den 1. juni.
Minikonfirmandundervisning tilbydes alle elever i 3. klasse og foregår hver tirsdag fra kl. 14:30-16:00.
Der vil komme invitationer ud til eleverne via Aula.
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.

Danmarks
befrielse
Danmarks befrielse markeres igen
i Vorbasse Sognehus mandag, d. 4. maj
Hejnsvig – Vorbasse soldater venner og Høreforeningen har gennem årene haft forskellige indfaldsvinkler, for at belyse besættelsestiden 1940-1945, og det er både fra lokalområdet og den store verden. I
år får vi et foredrag af Erik Lysbjerg, som er guide ved Koldinghus og Staldgården, samt en efterspurgt
foredragsholder.
Lysbjerg vil i sit foredrag komme ind på optakten til besættelsestiden.
• 29. august 1943, herunder bruddet med besættelsesmagten.
• Jøderne på Staldgården den 3. oktober 1943.
• Staldgården som central forhørs center, danske Gestapo folk.
• Modstandskampen, befrielsen og retsopgøret m.m.
Hans foredrag vil blive underbygget med Power Point præsentation, og med relevante billeder og kortmateriale.
Det er en aften hvor alle uanset alder er hjertelig velkommen, og hvor man får opfrisket sin danmarkshistorie fra besættelsestiden.
Der er fri entre og gratis kaffebord, ligesom der er teleslynge og skrivetolkning oplyser soldater venner
kredsen og Høreforeningen, som står for arrangementet, der starter kl. 19.00 i Vorbasse Sognehus med
lys i vinduerne.
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FOLKEMØDE I RIBE
Menighedsrådene i Hejnsvig og Vorbasse-Skjoldbjerg
vil gerne invitere menighederne med til åbningen af folkemødet
torsdag den 21. maj.
Derfor har vi sammensat udpluk fra torsdagens program,
som vi vil tage ned og opleve sammen.
Der vil være fælles afgang med bus fra Vorbasse Sognehus kl. 12
og vi vil være hjemme igen kl. 22.
Vi vil starte med at overvære åbningen og åbningsgudstjenesten i fællesskab,
og derefter gå i mindre grupper til de forskellig arrangementer rundt omkring i byen.
Undervejs mødes vi til fælles aftensmad.
Prisen for hele dagen incl. bus, kaffe og aftensmad er 200,-,
som opkræves på dagen eller evt. indbetales til Vorbasse menighedsråd på MobilPay: 75631
Tilmelding senest 1. april
til Birgit Thomsen, Skjoldbjerg på 22 81 25 41 eller etbt@svenet.dk.
Gerne med besked, hvis der allerede nu er arrangementer, I ved, at I ønsker at deltage i.
Der vil ikke være gudstjenester i vore egne kirker denne dag.

Arrangementer af alle slags om Genforeningens historier og Grænsen i dag
Fortællinger · seminarer · foredrag og debatter · ungeparlament · kulturambassadører
rollespilsscenarier · grænsebyggeri · sprogambassader · koncerter · jazz · fællessang
teater · aktuel genforeningslitteratur · personportrætter · forfattermøder · saloner
danske og tyske film om grænselandet · sønderjysk kaffebord · fællesspisning · udstillinger
vandreture · håndbold og meget andet.

Fri entré til alle arrangementer Program www.folkemødeiribe.dk

Folkemødet »Grænsen« afholdes på initiativ af Ribe Stift med støtte fra Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforenings
jubilæet 2020, Region Syddanmarks kulturpulje, Det Sønderjyske Salmelegat, Ribe Stiftsråd, provstierne i Ribe Stift, Esbjerg Kommune m.fl.
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GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE

Hansens Plads

Af Jeremy Watts

’Kan du fortælle mig, hvor Hansens Plads
ligger her i Vorbasse?’
ve stationen, der på det tidspunkt kun fungerede
som postekspedition. Tillige var der syv lodsejere,
der var interesserede i forholdene: Man ønskede
etablering af et rosenbed overfor stationen i hele
pladsens længde, opsætning af gadelamper, og i
første omgang vejregulering af Gl. Grenevej, således at den blev ensrettet. Og i anden omgang en
kommunal optagelse af Gl. Grenevej som offentlig
vej med et ordentligt slidlag, gadelamper og trafikregulering.
Førhen betragtede den autokratiske dr. Ove Clausen (1903-1975) nemlig vejen som ’min havesti
ned til Stationen’, for dengang strakte Den gl. Lægeboligs have sig helt ned til Dalgasvej og omfattede ca. en tønde land. (Et minde fra dengang er
det nordlige hjørne af Hansens Plads, der uofficielt
kaldes for ’Lægehjørnet’ eller ’Kurts skov’ og er en
udsøgt fornøjelse om foråret, hvor et stort tæppe
af blomster springer ud til glæde både for besøgende til lægehuset og for dem, der spadserer en
tur denne vej.)
Som man kan forestille sig, fløj papirerne frem og
tilbage mellem kommunen (teknisk forvaltning –
og også borgmesteren, da der opstod tvistigheder)
og ’gadefolkene’. Hvad var det for en forening og
hvem var medlemmerne? Det skal siges med det
samme, at aktørerne i starten alle var mænd, og en
vis drengethed prægede den selskabelige side af
foreningens virke. Om etableringen af rosenbedet
overfor Stationen blev der sidst i august 1974 noteret i foreningens protokol: Det vedtoges at opsætte
en række store marksten langs rosenbedet. K. Tønning påtog sig at sørge for, at stenene kan hentes
gratis. P. Henningsen, S. Hansen og K. Højgård påtog sig at afhente stenene, som F. Kristensen forbeholdt sig ret til at syne og godkende. B. Vitved
påtog sig at kalke førnævnte sten, men tog forbehold med hensyn til resultatet. K. Højgård gav løfte

Gad vide, hvor mange der ved det og kan placere
stedet, der rummer en væsentlig del af Vorbasses
historie fra 1917 og frem. Da benævnelsen er ret
lokal, er der ingen hjælp at hente hos Krak. Hvis
man siger, at stedet tidligere var kendt som Postpladsen eller Stationspladsen, kommer folk nok på
sporet: Der er tale om den udvidede del af Dalgasvej omkring den gamle stationsbygning.
Området er opkaldt efter den sidste stationsforstander (egentlig ’stationsmester’) Svend Aage
Hansen, der bestred posten fra 1954 til banens
lukning i 1968. Da købte han stationen og dens
tilliggende – blandt andet 1200 m2 køkkenhave,
der var anlagt langs vejen til højre for stationsbygningen. Køkkenhaven var oprindeligt en del af
stationsmesterens ’løn’. Ved Hansens overtagelse,
blev haven og banearealet udstykket. Hansen fortsatte som postekspeditør i bygningen indtil 1981,
hvor ekspeditionen blev flyttet hen til det gamle
mejeri, da postmængden til og fra især Nebel Handelscenter blev overvældende.
Om den fine stationsbygning og dens interessante
historie kan man læse i Steen Christensens ’Vorbasse Station 1917 – 1968’ udgivet i 100-året for
stationens åbning af Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv. Om Hansens Plads og dens omgivelser er man
nødt til at ty til annalerne fra en næsten ukendt
men gammel sammenslutning ’Foreningen til
Forskønnelse af Gl. Grenevej m.v.’ Denne forening,
officielt grundlagt i 1974 og lagt i mølpose i 2019,
opstod mest for at løse både trafikale og æstetiske spørgsmål omkring stationen, Dalgasvej (der
dengang var delvis privat) og Gl. Grenevej, der
også var privat. Der var tre ’erhverv’ involveret:
Det relativt nybyggede lægehus, der i 1967 var
flyttet fra Den gamle Lægebolig (Gl. Grenevej 2),
Kåre Højgårds kartoffelcentral, der lå til venstre
for stationen, hvor der i dag er parcelhuse, og sel13

nogen blev syg og skulle have en opmærksomhed.
Som mange andre kvarterer dengang var området
præget af at være beboet af børnefamilier. En årlig
sommerfest og et årligt juleklipsarrangement var
derfor højdepunkter i foreningens liv. Sommerfesten tog altid sit udgangspunkt fra Hansens Plads,
hvor medlemmerne forsamledes til ’opvarmning’
– en fælles aktivitet såsom en lokal skattejagt, en
orienteringstur, minigolf, racerløb på pladsen…
Selve festen blev de sidste mange år holdt i en
rummelig dobbeltgarage hos ’Formænd Kristian
og Helle’. Alle fik opgaver i forbindelse med afholdelsen af festen – et borddækningshold, et
madhold, et hold, der sørgede for underholdning
ved bordene aftenen igennem (selv om der mest
blev snakket og sunget) – men oprydningen den
næste dag var en fælles opgave efter rundstykker
og kaffe. Juleklip blev holdt i skiftende hjem, hvor
der var en tydelig opdeling – de, der klippede og
snakkede, og de, der blot snakkede. Men der var
også altid meget at vende. Så var der æbleskiver
og gløgg, og tit lidt mere…
Alting får ende. Et børnerigt område er blevet til et
udtyndet guldbryllupskvarter. Heldigvis kommer
der nye til, der inddrages i et mere løst fællesskab.
Få ønsker at træde ind i en fortidig forening, hvor
meget er underforstået og humoren har været
tidsspecifik. Men rundt omkring i byen er der andre vej- og gadeforeninger, hver med deres traditioner. For eksempel frembyder en bestemt vendeplads i Østervænget den anden lørdag i december
et sælsomt syn af mænd, der uanset vejret sidder
omkring et veldækket julefrokostbord. Arrangementsmesteren udsendte indbydelsen i 2017, som
også gjaldt de efterfølgende to år: ’Til manden i
huset og hjemme- og udeboende sønner…’ Der
skulle blot medbringes stol, bestik, drikkelse og en
ret. Tilmelding foregår per ’LET id’: ’Dvs. du dukker
blot op og bliver identificeret’.
’Det er altid godt vejr’, siger en talsmand. ’Der har
været sne en enkelt gang, men så rykkede vi blot
op i en af deltagernes lastbil, der stod parkeret der.
Damer har ingen adgang, skønt der i starten blev
ymtet noget om, at en vis topløshed kunne fremme stemningen. Det var der ingen interesse (og
sikkert heller ikke behov) for. Og ét år tilbød Ekstra Bladet at betale gildet, hvis de måtte komme
og forevige foretagendet. Det var nok på grund af
deltagelsen af en prominent beboer, der var fast
medlem. Forslaget blev afvist af vedkommende.
Da det blev meddelt de andre, blev der stilhed…’

om at levere kalk. S. Hansen lovede at stille kost til
rådighed.’ Således var alle medlemmerne i sving.
Foreningen skulle selvfølgelig have sine love og
vedtægter: Disse blev enstemmigt vedtaget senere på året og underskrevet af tre formænd og
en generalsekretær. Hovedpunkterne i lovene var
følgende:
§1 Foreningens formål fremgår af brevpapiret
(’Foreningen til forskønnelse af Gl. Grenevej m.v.)
§2 Foreningen er eksklusiv og veldædig (i et vist
omfang)
§3 Medlemmerne siger du til hinanden. Det er tilladt ægtefæller at benytte samme tiltaleform.
§4 Foreningen holder møde, når det er nødvendigt.
§5 Samtlige medlemmer tituleres: Formand
§8 Hvert bestyrelsesmøde afsluttes med valg af
dirigent
Alvoren bag det sidste punkt blev understreget i
1992, da der noteredes, at ’Fmd. F. Kristensen, der
desværre var fraværende, valgtes som dirigent.’
En af hovedkræfterne var tidligere skolekonsulent
Birger Vitved, der i begyndelsen fungerede som
sekretær. Idet han fremhævede den store arbejdsbelastning, han var udsat for, besluttede han sig
for, at han skulle tituleres som ’Generalsekretær’.
Denne titel, der egentlig betegnede ’overformand’
blandt alle de andre formænd i foreningen, holdt
ved gennem foreningens over 40-årige eksistens.
At værdigheden ikke vejede alt for tungt kan ses
ud fra referatet af generalforsamlingen i 1978:
’Følgende tre blev bragt i forslag som generalsekretær: Formand Tønning, Formand B. Poulsen,
Formand Hansen. Formand Kristensen valgtes ved
enstemmig beslutning.’ Og i 1981 blev det vedtaget, ’Med øjeblikkelig virkning optoges formandinderne som ligeværdige formænd.’
Foreningen, ud over at arbejde alvorligt med sager,
der angik områdets udseende, fungerede mest
som en praktisk og selskabelig sammenslutning. I
1982 var der tale om ’at købe en fælles maskinstation’. Nærmere undersøgelser viser, at ’den fælles
maskinstation’ ikke var andet end en havefræser.
En kloakrenser ejedes af en af formændene, og
den stod til udlån ’såfremt man selv lagde brændstof til’. En fælles container blev brugt til haveaffald
gennem mange år. Men noget af det vigtigste, der
optog foreningen, var at man passede på hinanden. For eksempel var der foreningsmidler, som
’Vicegeneralsekretæren’ kunne trække på. Vicegeneralsekretæren fulgte med på foreningens vegne
i runde fødselsdage og lignende – ikke mindst hvis
14

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
MARTS

1.
8.
15.
22.
29.

VORBASSE

SKJOLDBJERG

1.s. i fasten
9:00
2.s. i fasten
9:00
3.s. i fasten
Midfaste
10:30 Konfirmandgudstjeneste
Mariæ bebudelsesd.

HEJNSVIG/VESTERHEDE

10:30
10:30 SØK
9:00 JJ

09:00 Vesterhede. SØK
10:30 Hejnsvig. JJ

APRIL

5.
9.
10.
12.
13.
19.
22.
26.

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.påskedag
1.s.e. påske
Onsdag
2.s.e. påske

9:00 Kirkekaffe
10:30
9:00
10:30

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

9:00 JJ
17:00 Familiegudstjeneste
9:00

10:30 Vesterhede. JJ
10:30

MAJ

3. 3.s.e. påske
8. Bededag
10. 4.s.e. påske
17.
21.
24.
31.

5.s.e. påske
Kr. himmelfatsdag
6.s.e. påske
Pinsedag

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

SØK
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

9:00 Kirkekaffe
13:00 Konfirmation

10:30 SØK
Folkemøde i Ribe -se side 12
9:00 JJ
9:00
10:30

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

Layout: Mette Voldmester

KOMMENDE INDSAMLINGER: 1. marts - 10. april: Folkekirkens nødhjælp
12. april -13. april: KFUM & KFUK I Danmark. 19. april -1. juni: 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

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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