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Hvis alting
nu var
som altid

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

Hvis alting nu var som altid,
så havde jeg åbnet mit hjem,
og budt dig – som altid – på kaffe,
og som altid gi’t dig et klem.
Hvis alting nu var som altid,
så kunne vi mødes et sted,
og vi kunne sagtens vær’ mange,
og alt det, vi kender, ku’ ske.

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

Og måske vi så ville tænke:
Den blev som altid, den dag.
Kan hænde, vi helt enkelt glemte,
hvor endeløst rige vi var
- mens alting endnu var som altid.
For intet er ligesom før,
vi samler os ikke om bordet,
som mennesker altid gør.

Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

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

Ja, alt er så underligt stille.
Og ingen ved helt, hvad der sker,
og hvad det betyder for spurve,
og planter og alt det, som er.
Måske ser jeg verden lidt bedre,
når samfundet går lidt i hi
- alt livet som myldrer omkring os,
og alt, som gør jorden så rig.

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

Når ingenting er som altid,
så burde vi skrive en sang,
om hvordan vi vil, det skal være,
når dette er ovre engang.
Og måske vil første vers lyde:
at nu vil jeg åbne mit hjem
og byde – som altid – på kaffe
og gi’ dig – som altid - et klem.

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

Tekst: Sindre Skeie.
Dansk oversættelse v. Tine Illum

Forsidebillede fra Stiftudvalget for Diakoni.
Billedet er lavet af Kunstskolen Arcus i Esbjerg

Hvis I har lyst til at høre det med
Jens Nielsens fine melodi, findes det
bl.a. på youtube, hvor han selv har
indspillet og lavet video til.

Deadline til næste kirkeblad: 1. juli 2020
Materiale sendes til Eva Frank:
vorbasse.kirkeblad@gmail.com
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PRÆSTEN HAR ORDET

Hvis alting
nu var
som altid
Det var min plan, at skrive lidt om en nyere salme i dette års fire sogneblade…
Men, hvis der er noget, vi har lært på det sidste, så er det, at ikke alting går, som vi
planlægger.
Det har været et forår som aldrig før. Måske kan nogle få huske lignende fra krigens tid, men
vi andre har aldrig kendt mage. Coronaen ramte os, og alting lukkede ned. Skoler, børnehaver,
butikker, teatre, biografer – og kirker. Og vi blev bedt om at holde afstand. Der er således blevet holdt møder på afstand via skypeforbindelser. Skoleeleverne er blevet undervist på afstand
med fjernundervisning over computeren. Vi har fejret den mærkeligste påske på afstand med alle
mulige og umulige påhit fra præster rundt omkring i hele landet. Fra mig fik I små videohilsner i
påskedagene, og hvor var det altså dejligt at følge med i, hvordan hilsnerne blev set rigtig mange
gange, og også få jeres gode tilbagemeldinger på dem. Tak for det!
Der er i den grad også blevet sunget fællessang på afstand! I selskab med Phillip Faber har mange
siddet med foran tv’et og sunget med på ”I østen stiger solen op”, ”I Danmark er jeg født”, ”Du er
ikke alene” og mange mange flere. Ikke mindst da vi markerede Dronningens 80 års fødselsdag
sammen – på afstand.
Det kan altså noget det der sang! Hvor er vi rige her i Danmark, at vi har en fælles sangskat og en
lang tradition for fællessang.
Mens landet var lukket ned og grænserne ligeså, stødte jeg på en ny sang, som talte lige ind i
vores situation, og derfor også gik i hjertet på mig.
Den er egentlig et digt af den norske præst Sindre Skeie, som trodsede grænsebomme og landede på skrivebordet hos sognepræst Tine Illum i Sdr. Bjert. Her blev det oversat, og senere fik det
melodi af organisten Jens Nielsen i Hjørring.
Digtet "Hvis alt hadde vært som vanlig” blev til ”Hvis alting nu var som altid”, og handler om alt
det, vi tager for givet i vores hverdag. Men når ingenting er som altid, så mærker vi pludselig den
uendelige værdi af små ting så som et kort besøg, en kop kaffe og et klem. Digtet fik sit helt eget
liv på Facebook og andre steder på nettet. Nu er det landet i vores sogneblad, for som Tine Illum
selv skrev, så skal håb deles.
- Og jeg håber og glæder mig til, at vi igen skal mødes og fylde kirkerne og fejre gudstjeneste og
dele glæder og sorger og liv og synge fællessang.
SØK

God sommer!
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ORIENTERING

Menighedsmøde

og orienteringsmøde
om valg bliver tirsdag den 9. juni

Vorbasse og Skjoldbjerg menighedsråd inviterer til det årlige menighedsmøde og orienteringsmøde om
det kommende menighedsrådsvalg tirsdag den 9. juni 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.

Vi glæder
os til…
Kirkerne har været lukket, og vi glæder os til de
bliver åbne igen… I Skjoldbjerg glæder vi os ikke
mindst til, at vi til januar kan fejre 100 års fødselsdag for vores lille fine kirke. I den forbindelse bliver
fødselaren shinet op, der bliver renoveret vinduer
og skiftet træer, belægning og lamper omkring
kirken. I forbindelse med den runde fødselsdag
planlægger vi forskellige arrangementer i kirken og
i sognet, bl.a. festgudstjeneste, kaffebord og koncert. Det kommer der alt sammen mere om i næste
blad.
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2. Pinsedag

Friluftsgudstjeneste
Danmark og også kirkerne åbner gradvist op efter coronanedlukning. Vi glæder os til igen at kunne mødes i og omkring vores kirker, og netop pinse er højtiden, hvor vi fejrer det kristne fællesskab.
Vi håber, at der er lige så mange, som der plejer, der har lyst til at fejre gudstjenesten under åben himmel
med os, når vi holder friluftsgudstjeneste på plænen ved Sognehuset 2. pinsedag d. 1. juni kl. 14:00.
Efter gudstjenesten vil der være fri leg og kaffe.
Alle opfordres til at medbringe kage til et fælles kagebord.
Husk tæpper eller lignende til at sidde på.
I tilfælde af regnvejr, holder vi gudstjeneste i kirken.
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KONFIRMANDER 2020

Nye datoer
SKJOLDBJERG KIRKE

VORBASSE KIRKE

søndag den 23. august kl. 9:00

søndag den 30. august kl. 9:00

Benjamin Vejen Thomsen
Cecilia Christensen
Christian Løvbjerg Jensen
Kristian Kanstrup Møller Madsen

Andrea Juhl Jørgensen
Clara Graven Hansen
Emilie Frederikke Kiær Kristiansen
Jane Wandrup Bendtzon
Jazmin Struckmann Holdt
Jonas Tornø Svensson
Katrine Askjær Poulsen
Marcus Villalobos Larsen
Nathali Møller Christensen
Sofie Wolffhechel Ernst
Thilde Løvbjerg Jensen

VORBASSE KIRKE

søndag den 23. august kl. 11:00
Aya Kramer Madsen
Ayla Susana Flores á Rogvi
Felix Munk Stoustrup
Janni Poulsen
Jannick ten Brink Lauritsen
Marcus Lykke Westergaard Mikkelsen
Maria Vildbæk Jensen
Markus Schaadt Pedersen
Martin Walther Jensen
Mathilde Brink Johansen

VORBASSE KIRKE

søndag den 30. august kl. 11:00
Bastian Hartmann
Julie Poulsen
Liam Enemark Nielsen
Martin Staun Skytte Jørgensen
Nathali Møller Christensen
Sebastian Høgfeldt Kristensen
Victor John Lund Sørensen
Ricco Soelberg Mikkelsen

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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VIDSTE DU, AT VI SYNGER
HØJSKOLESANGE TIL

Sangaften på
Frihavnen
1. tirsdag i hver måned kl. 19-21
Alle er meget velkomne!

”Hvorforgør-vi-sådan”

Konfirmationsforberedelse

-gudstjeneste
Som optakt til næste års konfirmandundervisning holder vi ”Hvorfor-gør-vi-sådan”- gudstjeneste søndag d. 6. september kl. 10.30 i Vorbasse
Kirke.
Alle er velkommen til denne gudstjeneste, men
de kommende konfirmander og deres familier
indbydes særligt til at deltage.
I gudstjenesten vil nogle af de ritualer og traditioner som gudstjenesten indeholder, blive forklaret, og konfirmanderne og deres forældre bliver
måske klædt lidt bedre på til det kommende års
gudstjenester i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.

Alle elever i de kommende 7-klasser tilbydes at
deltage i konfirmationsforberedelse med henblik
på konfirmation i Vorbasse eller Skjoldbjerg kirke
næste forår.
Der vil være indskrivning af konfirmander i
forlængelse af forklaringsgudstjenesten søndag den 6. september.
Konfirmationsforberedelsen foregår i Vorbasse
kirke og sognehus. Det er endnu ikke afgjort,
hvornår forberedelsen vil ligge, men videre information herom vil blive sendt ud på Vorbasse
skoles intranet.
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Kirkekalenderen

Sangaften

på Frihavnen

Som landets situation ser ud, må vi forvente at
der kan ske ændringer i kalenderting. Jeg vil opfordre til, at du holder dig orienteret på
www.vorbasse.dk og på kirkens hjemmeside
www.vorbassekirke.dk.

Menighedsrådet indbyder til sangaften på
Frihavnen tirsdag den 2. juni, den 7. juli
og den 4. august kl. 19 – ca. 21. Alle er velkomne disse aftener. Vi sørger meget gerne
for transport, man bedes blot kontakte Birgit
Thomsen i Skjoldbjerg (22 81 25 41).
Kaffen koster 15 kr.

Du kan også hente en app til telefon og ipad, som hedder: ”Kirkekalenderen”.
Gudstjenester og arrangementer
for Vorbasse og Skjoldbjerg kirker bliver skrevet
på under Vorbasse kirke.
Eva

Gudstjenester
på Frihavnen

Der er gudstjeneste på Frihavnen den 3. torsdag i måneden.
Torsdag den 18. juni, 16. juli og den 20.
august 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: 15. juni, 29. juni, 10. august, 24. august. Vi holder sommerferie i juli måned, og starter op igen den 10. august.
Birgit og Lilly
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KALENDER SOMMER 2020

JUNI
2.

Tirsdag

15:00 Vorbasse Seniorer: Bowling.

2.

Tirsdag

19:00

5.

Fredag

15:30 Høreforeningen: I Hampen hos Ginny og Søren Skov Johansen. Vi starter med kaffebord. Derefter sange
fra højskolesangbogen og grundlovstale ved tidligere biskop over Viborg Stift Karsten Nissen, Haderslev.
Vi slutter af med varme ringriderpølser. Der arrangeres buskørsel til Hampen. Indbydelse følger senere.

8.

Mandag

9.

Tirsdag

19:30

Menighedsmøde og orientering om menighedsrådsvalg i Sognehuset.

11.

Torsdag

19:30

IM: I Sognehuset. Møde ved Peter Wind, Farup.

15.

Mandag 10:00

16.

Tirsdag

18.

Torsdag 15:00

18.

Torsdag

25.

Torsdag 19:00

Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.

29.

Mandag 10:00

Mandagscafé i Sognehuset.

Sangaften på Frihavnen.

Udflugt for bibelkredsene. Nærmere informationer senere.

Mandagscafé i Sognehuset.

10:00 Vorbasse Seniorer: Afgang fra Prikken. På tur til Fur med aftensmad på Fur Færgekro. Pris: kr. 260,- pr.
person excl. drikkevarer v/min. 36 personer.Sidste frist for tilmelding den 25. maj til Gunhild tlf. 22 96 55
67 eller e-mail birkevej1@bbsyd.dk.
Gudstjeneste på Frihavnen.

19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Bodil og Peter Lanting, Hammelev. Emne: Promissio.

JULI
7.

Tirsdag

19:00 Sangaften på Frihavnen.

16.

Tirsdag

15:00

Gudstjeneste på Frihavnen.

AUGUST
3.

Mandag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Jens og Else Pradsgaard.

4.

Tirsdag

15:00 Vorbasse seniorer: Bowling.

4.

Tirsdag

19:00

10.

Mandag 10:00

13.

Torsdag

16.-18 Søn-tirs

Sangaften på Frihavnen.
Mandagscafé i Sognehuset.

19:30 IM: I Sognehuset: Bedemøde.
7:20

Vorbasse Seniorer: Afgang fra Prikken kl. 7:20.3 dage til Bremen i samarbejde med Hejnsvig– og Stenderup/Krogager Pensionistforeninger. Pris: kr. 2895,- pr. person v/min. 36 personer. Sidste frist for tilmelding den 10. juni 2020 til Doris tlf. 60 14 52 45 eller e-mail dj@vvis.dk

20.

Torsdag 15:00

Gudstjeneste på Frihavnen.

20.

Torsdag

24.

Mandag 10:00

Mandagscafé i Sognehuset.

27.

Torsdag 19:00

Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

27.

Torsdag

IM: I Sognehuset. Møde ved Holger Skovenborg, Børkop (Lohses Forlag).

18:30 IM: Fællesspisning i Sognehuset, KL. 19:30 taler Peter Fredensborg, Billund.

19:30
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lidt trist
at spise alene…

Det kan godt være

Derfor har Røde Kors Vorbasse/Billund Afdeling siden efteråret 2012 holdt spis-sammen-aftener for
ældre enlige og par, som har lyst til at spise et måltid mad i hyggeligt samvær med andre.
Arrangementet finder sted i Sognehuset i Vorbasse. To tidligere husholdningslærerinder fra Vorbasse Skole står på skift for madlavningen, og endnu
4 frivillige fra Røde Kors afdelingen hjælper til med
borddækning, servering m.m.
Der afholdes i alt 6 spis-sammen-aftenener i løbet af vinterhalvåret,
og der deltager imellem 20
og 25 gæster pr. gang. Vi har
mange faste ”stamgæster”, og
nogle af dem har været med
helt fra begyndelsen.

Vi starter ved 17-tiden med en kop kaffe og en
hjemmebagt småkage. Vores gæster kender hinanden godt, nogle helt tilbage fra barndommen,
og snakken går lystigt, medens der kokkereres og
gøres klar i køkkenet.
Ved 18-tiden serveres et traditionelt dansk måltid
mad efterfulgt af dessert/kage.
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Højskolesangbogen findes frem, og vi synger den ene
dejlige sang efter den anden akkompagneret af vores
helt egne hyggepianister. Fællessang gør noget ved
mennesker. Det skaber glæde og ro og en følelse af at
høre sammen.
Til vores spis-sammen-aften i februar måned havde vi
besøg af folketingsmedlem Anni Matthiesen og National Chef fra Røde Kors Marie-Louise Gotholdt. Der vil i
efteråret 2020 blive afholdt en konference om ensomhed, og Anni Matthiesen havde et ønske om at se, hvad
der i hendes lokalområde bliver gjort for at dæmme op
for problemet. Det blev som sædvanlig en meget hyggelig aften, og såvel Anni Matthiesen som Marie-Louise
Gotholdt gav udtryk for, at vores spis-sammen-aftener er
med til at gøre en forskel.
Når vi starter op igen til efteråret indleder vi vores 9.
sæson. Til næste år kan vi således fejre 10 års jubilæum.
Hvordan det skal markeres, er endnu ikke planlagt, men
fejres, det skal det!
Elisabeth Hededam
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GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE

Aalflasker
mænd langs Vorbassevej, hvoraf de fleste var
lejefolk. Til alt held, kendte Anders Simonsen en
bonde, der var lige så energisk og dygtig som
ham selv. Det var en bestyrer, han havde haft på
en stor gård han tidligere ejede i Ravnholt. Han
hed Enevold Schmidt, hvis søn Jørgen Henrik
Schmidt var lige så driftig.
Anders Simonsen overtalte sønnen Jørgen
Schmidt til at købe Aalflasker (dengang havde
ejendommen intet navn), hvilket han gjorde i
1884. Han kastede sig umiddelbart ud i et stort
opdyrkningsarbejde, da ingen kunne leve af
de sølle fem tønder land, der var nogenlunde
tjenlige. Der blev kørt mosejord på de tørre
sandbakker, han lavede diger og gravede plantehuller til fyr og gran og etablerede læbælter
mod vest. Han fulgte Enrico Dalgas’ valgsprog:
’Hvor ploven ej kan gaa, og Leen ej kan slaa, der
bør et træ at staa’. Til sidst havde han plantet
cirka 22.000 træer. Som trækkraft i begyndelsen havde han kun en ko. Så snart han fik råd,
købte han en hest. Det var den første hest på
et husmandssted her, og folk rystede på hovedet over mandens vovemod. Men efterhånden
begyndte resultaterne at vise sig, da planterne
fik fodfæste, og en stor have omkring huset (der
snart også blev bygget til) viste tegn på livsduelighed. Begyndelsen var dog meget krævende.
Den første høst på ejendommen var så mager,
at det hele kunne bæres hjem under armen.
Jørgen Schmidt måtte tage arbejde i Egholt, en
daglig vandretur på 15 kilometer begge veje.
Afvandingen af søen blev påbegyndt. Det tog
længst tid på Aalflasker, da søen her var noget
dybere (meget af den var faktisk kun en halv
meter dyb). Den optog godt 10 tønder land af
Aalflaskers jord. Der var også et gammelt besværligt vadested, der i stor stil blev benyttet
af kvægdrivere og fårehyrder, og her skulle der

Når man kører fra Vorbasse mod Bække, holder
midterstriben på vejen pludselig op: Så ved
man, at her har man krydset fra Billund kommune og ind i Vejen kommune. Her går den gamle
sognegrænse mellem Vorbasse og Bække. Man
finder også en næsten usynlig bro og en halvgemt mindesten på venstre hånd, før man ser
den første gård i Vejen kommune: Aalflasker,
Vorbassevej 20. Om den gård og dette område
skal denne historie handle. Men skal man virkelig gå over åen efter vand til Vorbasse sogns
kirkeblad? Både ja og nej – da Aalflasker er en
del af Vorbasses historie. Blandt andet fordi, der
i gammel tid bredte sig en ret stor sø tværs over
den gamle sognegrænse nærmest fra Skødebjergvej til Vorbasse-Bække vejen: Aalflasker sø.
Vi starter historien i Vorbasse sogn: I 1880 byggede landstingsmand Anders Simonsen på Skødebjerggård sig en ny ejendom - Skødebjerg
Nygård. I 1874 havde han købt Skødebjerggård
med 700 tønder land af grev Moltke, og nu skilte han 230 tønder land fra til den nye gård. På
det tidspunkt var han 63 år gammel. Alligevel
fortsatte han det store arbejde med at opdyrke og beplante området, som han havde gjort
på hovedgården. I 1880erne kunne man se fra
Skødebjerg Nygård til Vittrup bavn, da der så
godt som ingen træer var. Med i opdyrkningstankerne havde Anders Simonsen et mægtigt
søareal, der forbandt (eller adskilte) Skødebjerg
Nygård og Aalflasker på Vorbasse-Bække vejen.
Dengang var Aalflasker et ret fattigt husmandssted, nærmest en træhytte omgivet af 35 tønder lyngbakker, lidt opdyrket jord, og den store
sø. Hvad nu, hvis Simonsen kunne aftale med
ejeren, at de i fællesskab fik søen drænet? Der
var nemlig gode muligheder for at få gravet et
dybere afløb mod vest og få området afvandet.
Men driftigheden prægede ikke de små hus12

Af Jeremy Watts

eller ’flaske’ er et gammelt dialektord, kendt
både på Fyn og i Jylland, der betyder vandpyt,
dam, eller et lavtliggende areal, der er eller bliver oversvømmet.
Jørgen Schmidts børn havde megen fornøjelse af søen, hvor de om sommeren sejlede i en
hjemmelavet båd og om vinteren kælkede og
legede på isen. ’Løb på skøjter’ gjorde de ikke,
da der bestemt ikke var råd til skøjter. ’Da søen
frøs til, begyndte den helt store tid for os børn.
Vi havde isslæder og kælke, og børn og unge
mennesker fra begge sogne mødte om søndagen og undertiden om aftenen, med isslæder
og enkelte skøjter. Der var en strækning i lige
linje på 500 – 600 meter, som ad omveje kunne
blive dobbelt så lang. Der blev slædevæddeløb og kapskøjteløb, og de unge karle og piger
fandt følgeskab hjem i de sene aftentimer. På
dette punkt har tiderne ikke forandret sig synderligt.’
På et andet punkt konstaterede Jens Christian
Schmidt beklageligt, at tiderne havde bragt
forandring med sig: ’Det var et kæmpe arbejde, der blev udført (med opdyrkningen af heden her), som ingen kan forestille sig, når de så
ejendommen i 1965 med ca. 15 tønder land, der
atter var tilgroet med lyng og porse, og de fleste læbælter nu var udgåede eller forkrøblede
træer. Tidens tand har sat sine spor i de forløbne
80 år.’ Men historien om bedriften er bevaret, da
Jørgen Schmidts børn den 1. september 1956
på 100 årsdagen for faderens fødsel rejste en
mindesten for hans bedrift: ’Hedeplantningens
Ven’. Stenen havde Jørgen Schmidt selv fundet
på ejendommen og havde sat til side som gravsten, men det blev glemt, da han skulle begraves. Den står nu ved vejsiden i kanten af de marker, som han bragte i drift – men som nu atter
er groet til i lyng.

etableres en bro over vandløbet. Jørgen Schmidts søn Jens Christian Schmidt, der voksede
op på Aalflasker og har skrevet sine erindringer,
husker: ’Driverne slog gerne følge – to eller fire
ved siderne af flokken (af får) og en eller to bagefter for at skynde på. Stude og kvægdrivere
kunne vi høre allerede når de var i hulvejen på
Vorbasse Sønderhede, for de råbte ustandseligt
’Hej-How!’’
Der var et godt forhold mellem Skødebjerg Nygård og Aalflasker. ’Anders Simonsen og hans
kone Mette var som små guder for os børn. I
bærtiden kom der bud til os, som var store nok
til at gå de 1½ kilometer der var mellem ejendommene, at Mette ønskede at se os, og så blev
vi sendt i hindbærrene eller solbærrene og Mette sagde: ”Når I ikke kan spise flere bær, kom så
ind til mig.” Da fik vi gerne et glas mælk og hver
en tiøre til bolsjer.’ De to husfædre hjalp hinanden, og Jørgen tjente tit en dagløn ved at grave
plantehuller for Anders Simonsen: ’14 tommer
gange 14 tommer og 12 tommer dybe’. Bakkerne blev jævnet, der var opdyrket mark ned til
den oprindelige søbred, som nu var afvandet og
omdannet til god eng.
I 1910 fik Jørgen Schmidt besøg af landmålere,
der skulle undersøge området til et revideret
generalstabskort over Danmark. De ledte efter en sø og et lille hus, der skulle ligge gemt i
lyngbakkerne. Stor var deres forundring, da de
så den opdyrkede jord og den pæne bygning,
der var rejst. ’Så skal denne ejendom for fremtiden hedde ’Aalflaskergaard’, sagde de. Og sådan
blev det, som den eneste i Danmark. Hvorfor
netop ’Aalflasker’ har man digtet sjove historier
om, så som at en tidligere ejer fangede ål her i
mælkeflasker. Sikkert er det, at Aalflasker sø var
hjemsted for en del fisk, som Jørgens børn i deres barndom har fanget. Her var også ål. ’Flask’
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er det, at megen inspiration til dette digt og andre stammer fra Aalflasker. Vi ved i hvert fald,
at Skjoldborgs ophold blev husket med glæde,
hvilket bevidnes af navnet på Jørgen Schmidts
yngste søn, der blev døbt ’Johan Skjoldborg
Schmidt’ – og som digteren selv stod fadder til.

Et sidste minde stammer fra de hyppige besøg,
digteren Johan Skjoldborg aflagde hos Jørgen
Schmidt på Aalflasker. Det fortælles, at Skjoldborg i 1897 skrev sin berømte ’Husmandssangen’ (’Når vinteren rinder i grøft og i grav’) under
et ophold på Aalflasker, netop da foråret var ved
at bryde frem og isvinteren løsnede sit greb om
søen og vandløbet. Andre mener, at digtet blev
skrevet det år på Statens Lærerhøjskole. Sikkert

I næste nummer:
’Pigen fra Aalflaskergaard’
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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
Børnekredsen holder ferie indtil 15. september, hvor vi
starter op igen.
Ledere: Gitte Thomsen - Else Christensen- Lene Knudsen Anne Mette Jakobsen

UDSYN

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.

UDSYN holder sommerferie indtil oktober.
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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GUDSTJENESTER
JUNI

1.
7.
14.
21.
28.

VORBASSE

SKJOLDBJERG

2.pinsedag
Trinitatis
1.s.e.trinitatis
2.s.e.trinitatis
3.s.e.trinitatis

14:00 Plænen ved Sognehuset
10:30
9:00 JJ Kirkekaffe
9:00
10:30

4.s.e.trinitatis
5.s.e.trinitatis
6.s.e.trinitatis
7.s.e.trinitatis

10:30 SØK

HEJNSVIG/VESTERHEDE

9:00 Kirkekaffe
10:30 Vesterhede. JJ
10:30
9:00

JULI

5.
12.
19.
26.

9:00 SØK
10:30 SØK
9:00 JJ Kirkekaffe

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

Hejnsvig. SØK
Vesterhede. SØK
Hejnsvig. SØK
Vesterhede. JJ

AUGUST

2.
9.
16.
23.
30.

8.s.e.trinitatis
9.s.e.trinitatis
10.s.e.trinitatis
11.s.e.trinitatis
12.s.e.trinitatis

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

SØK
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

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

9:00 Konfirmation

JJ = Jørgen Johansen SØK = Susanne Østbjerg Kargo

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

KOMMENDE INDSAMLINGER: Den 1. juni: Wutomi agri
Den 7. – 28. juni: Diakoni i Danmark: Blå Kors Danmark, Kirkens Korshær og Missionen blandt hjemløse.
Den 5. juli – 2. august: Diakoni i Danmark: KFUK’s og KFUM’s sociale arbejde.
Ved alle indsamlinger er der mulighed for at støtte via MobilePay: 92307
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