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Dommer over 
levende og døde 

1    Dommer over levende og døde,
mørket er for dig som højlys dag,
tanker, ingen så, for dig må møde,
klares op skal hvert et skjult bedrag;
Herre Kristus, når i lys du kommer,
da forbarm dig, vær en nådig dommer!

2    Iført dommerkappens dyre klæde
klædte vi vor næste i foragt,
slog ihjel hans mod og stjal hans glæde,
klipped af Guds lov vor egen pragt;
frem mod dommedag må vi nu vandre,
iført vore domme over andre.

3    Herre Kristus, ene din er dommen,
hvem kan dømme i sin egen sag?
Hvem kan dømme, før den tid er kommen,
natten lyser som den klare dag?
Dommerne blir dømt, når du skal råde,
og de dømte kendes fri af nåde.

4    Dommer over levende og døde,
søn af stjerner og af mennesker,
aldrig ud i mørket vil du støde
den, der kommer til dig, som han er;
alle knæ på jorden skal sig bøje
dybt i solopgangen fra det høje.

Johannes Johansen 1975.
Mel.: Asger Pedersen 1978
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Trinitatistiden er en tid, som beskriver det liv, den 
døbte skal leve. Her skal de store højtiders budskab 
slå rod og vokse til. Søndagenes gudstjenester te-
matiserer betydningen af Guds skabelse, af Jesus' 
liv, død og opstandelse og af Helligåndens nærvær 
for mennesker i dag. 

Grundlæggende forhold i menneskelivet bliver 
taget op i gudstjenesternes evangelielæsninger og 
prædikener. De kan handle om sygdom og helbre-
delse, næstekærlighed og fjendekærlighed, skyld 
og tilgivelse, forholdet mellem politiske ledere og 
Gud eller forholdet til penge og rigdom.

Vi bruger formuleringen ”allerede – endnu ikke” 
om det, at Guds rige allerede er brudt ind i denne 
verden. Dets kræfter gør sig allerede gældende, 
men ikke åbenlyst og klart. Man kan ikke sige: Se 
her! Eller: Se der! Alligevel er det midt iblandt os. 
Men det er endnu ikke fuldt og helt åbenbaret. For-
holdet mellem tid og evighed fremstilles på disse 
søndage ikke som et modsætningsforhold, men i 
et udviklingsperspektiv. 

I trinitatistidens slutning er det derimod modsæt-
ningen, der trækkes frem ved hjælp af Johannes 
Åbenbaring og evangeliernes domstekster.

Det Nye Testamente fortæller en række steder om 
verdensdommen. Altså den dag, hvor Kristus kom-
mer igen og dømmer alle mennesker. Vi har nok en 
tendens til at gå i en bue uden om de fortællinger, 
men det er måske en skam, for netop i disse tekster 
er der en væsentlig pointe på spil nemlig, at intet 
menneske kan få det sidste ord; det tilhører Gud. 
Uanset, hvor skarpe øjne vi har, vil der altid være 
noget, vi overser, eller som skjuler sig for os. Den 
endelige dom må vi lade Gud om at foretage. Det 
er den tanke, der tages op i Johannes Johansens 
salme ’Dommer over levende og døde’ (1976), som 
kom med i den nye salmebog i 2002.

Vi kender udmærket til dommedag fra vores eget 

PRÆSTEN HAR ORDET

liv. For selvom vi helst går uden om de bibelske tek-
ster, der handler om dom, udsætter vi hele tiden 
os selv og hinanden for domme. Men Johannes 
Johansens salme peger på den almindelige misfor-
ståelse at antage, at Guds dom er som vore egne: 
uden nuancer og barmhjertighed. Salmen udtryk-
ker, at der er en verden til forskel på de jordiske 
domme og den himmelske.

Der er så meget, der kan gøre livet til en ørken-
vandring for os. Sladder, løgne, mindreværd, sorg, 
bitterhed kan klæbe som spindelvæv. Så kan det 
være en trøst at tænke på, at alt ikke er sagt med 
de andres og mine egne ofte urimeligt hårde be-
dømmelser af mig. Men lige så menneskeligt det 
er at føle sig fanget af egne og andres domme, lige 
så uundgåeligt er det selv at udsætte de andre for 
bedømmelse.

Dertil kommer, at vi må indrømme, at vi ofte kom-
mer til at skyde ved siden af. Uanset hvor nødigt vi 
vil indrømme det, så tager vi fejl. Det er ikke kun os 
selv, der bliver udsat for uretfærdige bedømmelser. 
Ofte fanger vi andre i det net, som er så fristende 
at kaste ud, når tilværelsen bliver for uoverskuelig. 
Eller hvad det nu er, der rammer os dommere. 

At Gud er dommer, er derfor i Johannes Johan-
sens salme et befriende billede. Ligesom solen 
om morgenen kan afsløre nattens gåder, fortæller 
salmen om Kristus som verdensdommer, at der en-
gang vil blive kastet et andet lys over tingene, end 
det, som jeg selv og andre mennesker formår at 
kaste. 

Samtidig med at lyset i salmeteksten peger hen 
på dommerens afslørende, nådesløse blik, er lyset 
nemlig også solopgangens stråler, der hver dag 
varmer jorden op og gør verden beboelig. Når 
Guds sol rammer mig, bliver jeg ikke afsløret for 
derefter at blive kastet ud i evigt mørke. Guds dom 
betyder, at der er én, der ser mig i et andet lys end 
det lys vi ser os selv og hinanden i.

SØK

Dommer over 
levende og døde
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Orienteringsmøde 
vedrørende menighedsrådsvalg 2020

Tirsdag d. 18. august kl. 19:30 
er der offentligt orienteringsmøde 
om menighedsrådsvalget i 
Vorbasse Sognehus.

Med Folketingets vedtagelse af den nye valglov 
indføres der fra og med 2020 noget nyt: nemlig 
valgforsamlinger, som en fast del af menigheds-
rådsvalget.
Valgforsamlingen er et nyt obligatorisk møde, 
som skal samle kandidaterne til debat og en ef-
terfølgende skriftlig afstemning.
Inden den nye valgforsamling i september skal 
det siddende menighedsråd fremover indkalde 
til et orienteringsmøde for både Vorbasse og 
Skjoldbjerg sogn – i år er det den 18. august kl. 
19:30 i Vorbasse sognehus.
Efter orienteringsmødet har gamle og nye kandi-
dater mulighed for at overveje, om de har lyst til 
at stille op til menighedsrådet for den kommende 
valgperiode 2020-2024. 

Dette afgøres ved valgforsamlingen ligeledes 
for både Vorbasse og Skjoldbjerg sogn tirsdag 
den 15. september kl. 19:30 i Vorbasse sogne-
hus. Så skriv allerede nu også den dato i kalen-
deren!

Menighedsrådene er grundlaget for demokrati-
et i folkekirken, og derfor er det vigtigt, at valgene 
foregår på en måde, der styrker dette demokrati. 
Det betyder noget, at de valgte menighedsråds-
medlemmer har god opbakning fra menigheden, 
derfor håber vi at I vil møde op og tage del i de-
batten, vise jeres støtte og afgive jeres stemme.

Er der medlemmer af menigheden, som ikke er 
tilfredse med udfaldet af valgforsamlingen, har 
de fire uger til at samle tilslutning til en alternativ 
kandidatliste, og der vil så blive afholdt et afstem-
ningsvalg, som man kender fra tidligere.

Eva
Udstregning
19:00

Eva
Maskinskrevet tekst
19:00
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Opbakning 
til menighedsrådet 
Den 15. september er det 
valgforsamling, hvor menigheds-
rådet for den kommende periode 
skal vælges. Kandidater til me-
nighedsrådet skal opstilles og 
vælges. 

Jeg blev valgt til menighedsrådet for 4 år 
siden, og det har for mig været vigtigt, at jeg 
er valgt til opgaven. Jeg har stillet min "ar-
bejdskraft" og mit mandat til rådighed, men 
jeg sidder ikke kun i rådet på vegne af mig 
selv, men er valgt til at udføre opgaven, så 
godt som det er muligt. 

Som medlem af menighedsrådet har vi me-
get stor indflydelse på næsten alt det, som 
sker i vores kirker og på vores kirkegårde i 
Vorbasse og Skjoldbjerg. 

Det har været godt for mig at vide, at der er 
interesse og opbakning fra menigheden til 
vores arbejde i menighedsrådet. 

Jeg vil gerne opfordre alle til at møde op til 
valgforsamling og være med i debatten om, 
hvad der er vigtigt i vores kirker og vise jeres 
støtte og opbakning til det kommende me-
nighedsråd.

Karin Saugmann

Præste-
boligen
Byggeriet af præsteboligen nærmer sig sin 
afslutning, og Susanne og familien forven-
ter at flytte ind i den nye bolig i starten af 
august måned.
Så ved udgivelsen af dette blad, er Skjold-
bjergvej 8 formodentlig igen beboet.
Vi håber at familien bliver glade for deres 
nye hjem, og håber at det bliver bolig for 
Vorbasses og Skjoldbjergs præster i mange 
år fremover.

En tak til håndværkere og rådgivere for 
godt samarbejde i byggeprocessen.

Byggeudvalget

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

Efter høstgudstjenesten i Skjoldbjerg søndag den 13. september 
kl. 10:30 er der høstgilde i kirkehuset med varm saft og æbleskiver.

Efter høstgudstjenesten i Vorbasse kirke søndag den 20. sep-
tember kl. 10:30 er der kirkefrokost i Sognehuset. Efter frokosten i 
forbindelse med Høstgudstjenesten vil Anna Lise Andersen fortælle 
noget fra Nebel.

ARRANGEMENTER
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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.   
Vi mødes den 7. og 21. september, den 5. og 19. oktober, og den 2., 16. og 30. 
november.
Har du ikke selv mulighed for at komme i Sognehuset, kan du kontakte 
Birgit tlf. 22 81 25 41.

Birgit og Lilly

Sangaften 
på Frihavnen 
Menighedsrådet indbyder til sangaften på 
Frihavnen tirsdag den 1. september, den 
6. oktober og den 3. november 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.  

OBS: Da vi ikke ved, om Frihavnen er 
åben for alle aktiviteter endnu, kan 
sangaftenerne blive flyttet til Sognehuset 
i Vorbasse. Hold øje med opslag på face-
book, vorbasse.dk eller vorbassekirke.dk 

Gudstjenester 
på Frihavnen 
Der er gudstjeneste på Frihavnen den 3. 
torsdag i måneden.
Torsdag den 17. september, 15. oktober 
og den 19. november 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

Babysalmesang
Torsdag den 3. september starter babysalme-
sang op i Hejnsvig kirke kl. 10:00.  Vi kører med 
6 torsdage i Hejnsvig kirke fra 3. september – 8. 
oktober og fortsætter i uge 43 efter efterårsferien 
med 6 torsdage i Vorbasse kirke fra 22. oktober 
– 26. november.
Det er en formiddag i kirken, med sang, musik og 
sanseoplevelser for alle spædbørn i alderen 0-1 år 
sammen med mor og/eller far. Efter vi har sunget 
og leget i ca. 45 minutter, slutter vi af med en for-
friskning og lidt hyggesnak.
Kontakt for mere information: Kirke og kultur-
medarbejder Lis Møberg, tlf. 20 28 61 47 eller 
mail: lismoeberg@gmail.com
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KALENDER EFTERÅR  2020

SEPTEMBER
1. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen eller i Sognehuset, hvis Frihavnen stadig er lukket.

1. Tirsdag 19:00 Beboerforeningen i Skjoldbjerg/Almstok: Generalforsamling.

7. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

7. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Ruth Terp.

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

15. Tirsdag 19:30 Valgforsamling i Sognehuset. Se omtale side 4

16. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

17. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

17. Torsdag 19:30 IM: Sognehuset: Høstfest ved Jørgen Johansen, Hejnsvig.

20. Søndag Høreforeningen: Udflugt sammen med Vejen Høreforening til Klosterkirken og Fængselsmuseet i Horsens. 
Program følger senere.

21. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

22. Tirsdag 19:30 IM: Bække: Stormøde ved Robert Bladt, Børkop.

24. Torsdag 16:00 Høreforeningen: Bowlingaften sammen med Vejen Høreforening på Søgården, Brørup. Fælles afgang fra Vorbasse Sogne-
hus kl. 16.00.

25. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset: Tilmelding senest mandagen forinden arrangementet til Birgit tlf. 29 60 62 
28 eller Elisabeth tlf. 21 60 26 40.

29. Tirsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.

30. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

30. Onsdag 19:30 Soldatermissionens årsmøde Ved Finn B. Jørgensen, Fredericia. I Hejnsvig Missionshus.

OKTOBER
5. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

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

6. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen eller i Sognehuset, hvis Frihavnen stadig er lukket.

8. Torsdag 19:30 IM: Sognehuset: Møde ved Metha Sørensen, Vejle.

14. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

15. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

19. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

21. Onsdag 19:30 Salmestafet i Vorbasse kirke.

22. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

Eva
Udstregning

Eva
Maskinskrevet tekst
19:00
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KALENDER EFTERÅR  2020

OKTOBER
22. Torsdag 19:30 IM: Sognehuset: Møde ved Carsten Mikkelsen, Kolding.

23. Fredag 16:00 Børnekoret starter i Skjoldbjerg kirke.

25. Søndag Soldatervenner kredsen og Høreforeningen: Bustur til grænselandet, hvor tidligere højskolelærer Niels 
Ole Frederiksen, Middelfart er vores guide. Se omtale side 11...

28. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

28. Onsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

29. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

29. Torsdag 18:30 IM: Sognehuset: Fællesspisning kl. 19:30 Årsmøde ved Jørgen Bækgaard Thomsen, Beder.

30. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset: Tilmelding senest mandagen forinden arrangementet til 
Birgit tlf. 29 60 62 28 eller Elisabeth tlf. 21 60 26 40.

31. lørdag Beboerforeningen i Skjoldbjerg/Almstok: Musikarrangement.

NOVEMBER
2. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

2. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Stinne og Niels Jørgen

3. Tirsdag 19:00 Sangaften på Frihavnen eller i Sognehuset, hvis Frihavnen stadig er lukket.

5. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

11. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

12. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

12. Torsdag 19:30 IM: Sognehuset: Generalforsamling ved bestyrelsen.

13. Fredag Beboerforeningen i Skjoldbjerg/Almstok: Spis sammen.

16. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

18. Onsdag 19:30 IM: Hejnsvig: Stormøde.

19. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

19. Torsdag 15:00 Gudstjeneste på Frihavnen.

24. Tirsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.

25. Onsdag 14:00 Udsyn på Stoppestedet.

26. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

26. Torsdag 19:30 IM: Sognehuset: Møde ved Steen Søvndal, Grindsted.

27. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset: Tilmelding senest mandagen forinden arrangementet til Birgit tlf. 29 60 62 
28 eller Elisabeth tlf. 21 60 26 40.
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Enstemmigt 
adventsbørnekor 
i Skjoldbjerg  

Kan du lide at synge, har du lyst til at synge sam-
men med andre? 
Vi skal synge julesalmer og sange til adventskon-
certen 1. søndag i advent den 29. november i 
Skjoldbjerg Kirke og deltage i Juletræstændingen 
ved Medborgerhuset lige efter.
Træning starter fredag den 23. oktober kl. 16-
17 og kører derefter frem til koncerten. 
Alle børn og unge er velkomne.

Skriv gerne sms til 20 30 82 70, hvis du ikke kan 
komme første gang eller hvis du har spørgsmål.

Mange sangglade hilsner 
Kjeld og Lone

Spis-
sammen-
aftener
Røde Kors Vorbasse/Billund afdelingen afholder 
spis-sammen-aftener i Sognehuset i Vorbasse 
fredag den 25. september, fredag den 30. ok-
tober og fredag den 27. november. 
Arrangementet er for ældre enlige og par, som 
har lyst til at spise et måltid mad i hyggeligt 
samvær med andre. Vi starter med en kop kaffe 
ved 17-tiden og spiser ca. kl. 18. Måltidet består 
af en traditionel dansk hovedret efterfulgt af en 
dessert/kage. Vi synger og hygger os indtil ca. 
kl. 20, hvor vi bryder op efter nogle dejlige timer 
sammen. Prisen for at deltage er kr. 60, og der er 
mulighed for at købe et glas vin for kr. 10,-. 
Tilmelding senest mandagen forinden arrange-
mentet til Birgit tlf. 29 60 62 28 eller Elisabeth 
tlf. 21 60 26 40.

Elisabeth Hededam, Røde Kors Vorbasse/Billund

 

Jeg håber at se DIG 
  til familiegudstjeneste 

onsdag den 23. sept.
og 18. nov.
kl. 17:00

ARRANGEMENTER

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 23. september og 18. novem-
ber 2020.
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BUSK-
gudstjeneste 
2020 
Vi holder BUSK-gudstjeneste søndag den 25. ok-
tober kl. 10:30
Temaet for gudstjenesten er: “Spirerne i Guds 
have”.
Vi er alle plantet i Guds have her på jorden - vi skal 
vokse og gro, men samtidig give plads til hinan-
den. Gud kalder os til at hjælpe hinanden, så vi 
alle kan være her - vi skal bare svare ja.
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke og guds-
tjenesten vil være en kort familievenlig gudstje-
neste med efterfølgende frokost og hygge i sog-
nehuset.

Årsmøde 
i Soldater-
missionen
Onsdag den 30-09-20 kl. 19.30 er der årsmøde/
generalforsamling i Hejnsvig missionshus.
Finn B. Jørgensen, Fredericia er aftenens taler.
Bestyrelsen for Soldatermissionen.

Salmestafet 
Der er salmestafet i Vorbasse kirke onsdag den 
21. oktober 2020 kl. 19:30
Stafetholderne denne aften er Emmy Schmidt, 
Camilla og Bruno Due, og vi glæder os til at høre, 
hvilke overvejelser de hver især har gjort sig om 
tre salmer fra Den danske salmebog, og ikke 
mindst glæder vi os til en hyggelig aften med 
fællessang, hygge, kaffe og kage i kirken.

Tur til 
grænsen
Søndag den 25. oktober har Soldatervenner 
kredsen og Høreforeningen en bustur til grænse-
landet, hvor tidligere højskolelærer Niels Ole Fre-
deriksen, Middelfart er vores guide. Han har bl.a. 
været tilknyttet folkehøjskolen i Jaruplund, og 
har et godt kendskab til grænselandet. Vi skal til 
gudstjeneste i den danske Kirke Dedsbøl, besøge 
Ladelund KZ-lejr, spise frokost i Aventoft sogne-
gård, hvor vi også får en orientering om Sydsles-
vig. Program følger senere.

Kristian Hansen
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Luciakoncert 
i Skjoldbjerg
Den 1. søndag i advent holder vi kl. 14:00 en 
stemningsfuld eftermiddagsgudstjeneste med 
Luciakor, De 9 læsninger og fællessalmer i Skjold-
bjerg 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 Be-
boerforeningen.

Allehelgens-
gudstjeneste
Allehelgen falder altid første søndag i november. 
Det er en søndag til minde om de døde, både 
dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som 
har båret den kristne tro videre gennem genera-
tioner. 
Gudstjenesterne Allehelgensdag den 1. novem-
ber kl. 14:30 i Skjoldbjerg og kl. 16:00 i Vorbas-
se skaber plads til at mindes og sørge over dem, 
vi har mistet. Og der er plads til at takke for det 
liv, vi fik lov at dele med dem. I begge kirker bli-
ver navnene på dem som vi har mistet og taget 
afsked med fra vores kirker i perioden 1/10-2019 
- 30/9-2020 læst op, og efter gudstjenesten er det 
muligt at tænde lys og sætte på kirkegården.
Der vil blive sendt brev ud til de pårørende, der 
står som anmelder, med invitationer til disse 
gudstjenester, men alle er velkomne.

ARRANGEMENTER

ORIENTERING

Hedens Perle
Tænk, at den 23. januar 2021 fylder ’Hedens 

perle’ 100 år! Kirken virker både frisk og ungdom-
melig, og samtidig emmer den af generationernes 
liv – og spændende gamle detaljer i arkitekturen.
Og så er den bygget af ’Skjoldbjerg sten’.
Næste kirkeblad vil rumme en fortælling om 
kirken og dens liv. Jeg vil meget gerne samle 
erindringer og historier (store og små) om kirken, 
så denne fortælling bliver en ægte Skjoldbjerg historie. Send gerne et par linjer eller mere til: 
jeremy@watts.dk, eller læg dem i postkassen ved Den gl. Lægebolig, Gl. Grenevej 2 
– eller ring til 60614329.

Jeremy Watts
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Pigen fra 
Aalflaskergaard

GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE

Af Jeremy Watts

’Jeg var fuldstændig hjælpeløs; 93 års erfaring 
kunne ikke give mig noget svar.’ Sådan beskriver 
Elna Woodhead situationen, da hun en aften faldt 
i sit hjem i Museumsparken og brækkede armen. 
Hun kunne ikke komme op af egen kraft, da hun 
er født med kun én hånd – på den nu ubrugeli-
ge arm. Det blev en lang nat indtil naboerne den 
næste formiddag ved 10-tiden kom ind for at se, 
om alt var vel bag de endnu lukkede gardiner. At 
være hjælpeløs var i hvert fald helt nyt for Elna, på 
trods af de mange udfordringer et langt og om-
skifteligt liv havde budt hende.

Efter en opvækst og unge år på Bække Mark, 
nærmere betegnet som Aalflaskergaard, læste 
Elna til lærerinde på Nørre Nissum seminarium 
(’Sygeplejerske kunne jeg ikke blive, og min mor 
ville ikke have, at jeg skulle ud og tjene og kun 
blive tilbudt halv løn’). Efter endt uddannelse, 
underviste Elna i halvandet år på Donslund skole. 
’Jeg boede i en lejlighed ovenpå. Der var ingen 
badeværelse. Jeg skulle ned ad alle trapperne, 
langs hele salen og rundt om hjørnet. Så var der 
heller ikke træk-og-slip. Bare en spand. Den skul-
le tømmes… Det var man tilfreds med i 1948; se, 
hvordan tingene har forandret sig. Det tænkte 
man ikke over.’

Derefter gik karrieren som underviser, men 
primært som missionær til Aden (’Jeg er tredje 
generations Indre Mission’) og bagefter 40 år i Is-
rael. ’Vi kom ud for evangeliets skyld. Jøderne har 
deres religion, men de har ikke modtaget Jesus 
som deres frelser.’ I 1996 vendte Elna så tilbage til 
Vorbasse i en alder af 71 år med en halv pension 
på lommen. ’Det er småt. Jeg får det hele til at 
løbe rundt, da jeg er fra den tid, hvor man skulle 
leve for det, man fik.’ Elna tænker tilbage til tiden 
på den lille ejendom, hvor alle var lige rige – eller 

snarere lige fattige. Man skulle hjælpe hinanden 
for eksempel i høsten, eller hvis man var habil til 
at sy som hendes mor, så syede man for naboer-
ne. Det var ikke noget, der blev betalt. Og skulle 
en føde, blev der også kaldt på Elnas mor.

Lokalhistorikeren John Kvist, der forfattede 
’Bække Sogn’ i 1936, beskrev hvordan forholde-
ne havde været på Bække Mark, dog et par ge-
nerationer før Elnas opvækst. ’En gammel kone 
fortalte, at hun kom ud at tjene som gåsepige, 
da hun var fem år. Fattigdommen medførte en så 
gennemgribende nøjsomhed og sparsommelig-
hed, at man næppe kan forestille sig det i vore 
dage. Dette mærkedes på mange områder: mad, 
klæder, husgeråd, fornøjelser osv. Det slidsomme 
og nøjsomme liv prægede naturligvis folks være-
måde. Tankegang og hele udvikling.’ Men selv så 
mange år senere var området stadigvæk præget 
af fattigdom, som Elna har oplevet den.

’Jeg voksede op i 1930erne; da var der rigtig rin-
ge forhold for de små. Vores landbrug var virkelig 
lille. Det var fattigt. Men vi sultede aldrig, selv ikke 
under krigen. Efter 5. klasse tog jeg ind til privat-
skolen i Grindsted, hvor jeg fik friplads og bøger-
ne betalt. Det var noget skolelederen, Futtrup, 
fandt ud af til mig. De tre-fire år hvor jeg tog til 
Grindsted var de meget kolde krigsår. Min søster 
kom også med på en friplads, og vi kunne dele de 
dyre bøger. Mine forældre skulle holde os med 
tøj; det var hårdt. Vores tøj var gammelt tøj, der 
blev syet om. Årene 1940 – 1943 var rigtig slemme 
med sne. Vores vej var ikke asfalteret og den blev 
aldrig ryddet om vinteren. Vi måtte gå og så skifte 
side alt efter hvor de største snedriver lå. Der gik 
kun få tog til Grindsted, så vi kom tidligt afsted om 
morgenen og sent hjem om aftenen. Vi har måttet 
forsømme noget, men vi fik vores eksamen.’
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’For at tage toget, gik vi til Vorbasse. Der var fire 
kilometer til Bække og fem kilometer til Vorbas-
se. Månedsbilletten kostede 15 kroner fra Bække, 
men 10 kroner fra Vorbasse. Det var mange penge 
dengang. Vi skulle heller ikke så tidligt afsted for 
at komme til Vorbasse: da vi hørte toget i Fitting, 
kunne vi nå det i Vorbasse, fordi der var så meget 
rangering, der tog lang tid dengang. Gåturen tog 
cirka en time.’

’Vi boede på Aalflasker i alle årene. Far havde 
ikke penge og heller ikke kræfter til at gøre alt 
det, der skulle til for at det lykkedes. Han arbejde-
de lidt ude og mor syede og på den måde fik de 
det til at gå. Sådan noget som julegaver fik vi ikke; 
vi vidste bare, at det var sådan. Men under krigen 
gik det lidt bedre. Far kørte brødrunder for bage-
ren. Bageren plejede at køre fire ture i bilen, men 
det kunne han ikke under krigen. Far havde to 
små heste og kørte turene for bageren. Nogle af 
de ældre i Vorbasse kan måske huske, at far netop 
havde en tur til Vorbasse. Da de var i kartoflerne, 
var der en, der altid fór hen til far og skulle købe 
wienerbrød eller kage til dem, der samlede kar-
toflerne op. Det var ellers lange ture, også ud til 
de små gårde. Der var en, far kørte ud til, der hed 
’Lars Langt Ude’! Om vinteren især var turene hår-
de og han og hestene kom sent og trætte hjem. 
Han kunne først køre afsted klokken 10-11 om 

formiddagen, når de blev færdige med at bage. 
Men det gav en fast løn og det hjalp.’

’Tingene har forandret sig på mange måder, 
har jeg lagt mærke til, siden jeg er kommet tilba-
ge. Som barn var der ingenting, jeg ikke kunne 
være med til på grund af min manglende hånd. 
Der var måske nogle børn, nogle voksne, der ikke 
kunne lide at tage ved min venstre arm, hvor jeg 
manglede hånden. I dag kommer børn hen til 
mig i brugsen og kigger på den. Men der er ske-
te meget andet. I 1996 var vi 13 i en bibelkreds 
hos Holmgård. Det varede 10 år, så kunne folk 
ikke rigtig mere. Der var en kvindekreds, hvor vi 
var 18 – 20 stykker. Den er også væk. I dag er der 
en yngre bibelkreds, men man kommer ikke som 
gammel i en ung bibelkreds. I mine unge dage 
var der ikke den forskel i alder.  KFUM og K var 
også anderledes; dengang kom man til hinan-
dens hjem. Og det var naturligt, at man kom til 
de store missionsmøder. Mine forældre stod i In-
dre Mission. Mine bedsteforældre på begge sider 
var ikke troende, men så kom vækkelsen omkring 
1900 og de kom med alle fire. Det er min bag-
grund, men jeg har lært meget ved at være ude 
og samarbejde med andre. Når man kommer ud i 
verden, oplever man, at der også er andre, der er 
noget værd!’

Aalflasker ca. 1935. Bag huset anes de endnu store vådområder, der aldrig helt blev drænet
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KONTAKTPERSONER 
Mandagscafé: 
Birgit Thomsen, tlf. 22 81 25 41

Idræt om dagen: 
Ester Thisgård, tlf. 75 33 46 05

Børnekredsen: 
Anne Mette Jakobsen, tlf. 75 33 34 12 

Indre Mission (IM):
Jørgen Christensen, Dalagervej 10, tlf. 30 42 04 95

KFUM’s Soldatermission: 
Ernst Thomsen, tlf. 21 77 78 17

Vorbasse Seniorer: 
Birgit Pøl Nielsen, tlf. 40 79 60 99 

Røde Kors: 
Erik Andersen, tlf. 24 25 20 74 

Udsyn: 
Lilly Jørgensen, tlf. 20 33 58 97            

Lokalhistorisk arkiv: 
Jørgen Møller, Tlf.  20 80 36 38

Skjoldbjerg Beboerforening: 
Hans Peder Kristiansen, tlf. 23 81 90 00

Frihavnens Venner: 
Ingrid Bech, tlf. 20 64 70 01

Høreforeningen: 
Kristian Hansen, tlf. 75 33 33 14

Sogneindsamling: 
Birgit Thomsen, tlf. 22 81 25 41

Vorbasse Husholdningskreds:
Ester Thisgård, tlf. 75 33 46 05
e-mail: Ner1@stofanet.dk

Vorbasse.dk: 
Inger Donslund. 
Nyheder og arrangementer til vorbasse.dk sendes 
til vorbasse@vorbasse.dk

KFUM og KFUK I Vorbasse:
Charlotte B. Lundsgaard, tlf. 61 34 31 96
Afdelinger: Klub Magnum, Unge/voksne, 
Familie arbejde, Fokusaftner, Fredagsmylder.
For yderligere info henvendelse ved Charlotte.

OBS: 
Det er foreningens eget ansvar at maile til 
sognebladet med ændring af kontaktpersoner 
eller lignende.

KONTAKT

Grupperådsformand 
Lene Sloth, mobil: 22 50 66 23, email: ls.sloth@gmail.com
Næstformand 
Jens Dalgaard, mobil 40 88 25 21
Gruppeleder for De grønne pigespejdere 
Mette Jensen, mobil: 50 74 15 71 
email: pigespejdervorbasse@gmail.com
Gruppeleder for KFUM spejderne 
Gert Jørgensen, mobil 21 84 27 93

Se mere om de forskellige enheder og mødetidspunkter på 
www.vorbasse.dk under spejderne.

Telefonkæden: Er du alene og ønsker en daglig opring-
ning, kontakt da Inger Vitved-Jensen, Gammel Grenevej 1, 
Vorbasse, tlf. 75 33 31 59  /  29 29 68 14
Besøgstjenesten: Ønsker du en ven, der vil besøge dig 
regelmæssigt, eller ønsker du selv at besøge, kontakt da
Annette Thuesen, Sønderhedevej 22, Vorbasse, 
tlf. 60 23 19 57.
Spis-sammen-aftener: Ønsker du at at være med, 
kontakt da Elisabeth Hededam, tlf. 21 60 26 40
Nørklegruppen: Ønsker du at være med, 
kontakt da Lea Hansen, tlf.  28 70 20 16

BØRNEKREDS
Børnekredsen  starter op den 15. september og 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 
Vi starter UDSYN op igen -første gang onsdag den 16. 
september kl. 14:00 og mødes kl. 14:00 på Stoppeste-
det om onsdagen i lige uger. 
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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 GUDSTJENESTER
SEPTEMBER VORBASSE SKJOLDBJERG HEJNSVIG/VESTERHEDE

6. 13.s.e.trinitatis 10:30 Forklaringsgudstjeneste
13. 14.s.e.trinitatis 9:00 10:30 Høstgudstj. og høstgilde.
20. 15.s.e.trinitatis 10:30 Høstgudstjeneste. SØK 9:00 Hejnsvig. SØK
23. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste
27. 16.s.e.trinitatis 9:00 10:30

OKTOBER

4. 17.s.e.trinitatis 9:00 10:30
11. 18.s.e.trinitatis 10:30 SØK 9:00 Hejnsvig. SØK
18. 19.s.e.trinitatis 9:00 Kirkekaffe. JJ 10:30 Vesterhede. JJ
25. 20.s.e.trinitatis 10:30 BUSK og kirkefrokost

NOVEMBER

1. Allehelgensdag 16:00 14:30
8. 22.s.e.trinitatis 9:00 JJ 10:30 Vesterhede. JJ

15. 23.s.e.trinitatis 10:30 SØK 9:00 Hejnsvig. SØK
18. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste
22. Sidste s.i.trinitatis 9:00 Kirkekaffe. SØK 10:30 Vesterhede. SØK
29. 1. s. i advent 10:30 14:00 Lucia og de 9 læsninger

JJ = Jørgen Johansen    SØK = Susanne Østbjerg Kargo 

KOMMENDE INDSAMLINGER:  30. august – 27. september: Mission Øst.
4. oktober – 29. november: KFUM’s Soldatermission
Ved alle indsamlinger er der mulighed for at støtte via MobilePay: 92307 

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