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Påskens

gudstjenester
Palmesøndag den 28. marts

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

Skærtorsdag den 1. april
Jesu sidste måltid med sine disciple. Han tolker sin
død som liv for os.
kl. 10:30 i Vorbasse kirke
kl. 19:00 i Skjoldbjerg kirke.
Langfredag den 2. april
'Gak under Jesu kors at stå' - og husk skærtorsdags ord!
kl. 9:00 i Vorbasse kirke
kl. 10:30 i Skjoldbjerg kirke.
Begge gudstjenester vil have et liturgisk præg.
Påskedag den 4. april
Sejr, glæde over glæde! Kristus er kongen i livets rige.
kl. 9:00 i Skjoldbjerg kirke
kl. 10:30 i Vorbasse kirke.
2. påskedag den 5. april
På vandring fra Jerusalem til Emmaus får to
disciple følgeskab af en fremmed, de genkender
ham som den opstandne – og pludselig er han
ikke en fremmed længere.
I stedet for gudstjeneste arrangerer vi 2. påskedag
påskevandring fra Vorbasse til Skjoldbjerg ad troldhedebanen og gennem Fromsejer plantage. Der vil være
afgang fra Vorbasse kirke kl. 11:00 og vi regner
med at være fremme ved Skjoldbjerg kirke ca. kl.
15. Vandringen er ca. 10 km og der vil være frokost og
kaffe undervejs.
Af hensyn til forplejning og corona-retningslinjer vil
der være tilmelding til påskevandringen til Susanne på
mail: soe@km.dk senest mandag den 22. marts.
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PRÆSTEN HAR ORDET

#detblivergodtigen

Vi skal holde fast i håbet…
I en tid, hvor vi går og venter på at samfundet forhåbentligt snart skal åbne igen, og vaccinationerne
skal bringe noget af vores gamle kendte hverdag
tilbage, sidder vi spændte for at høre nyt om genåbningen, hver gang statsministeren indkalder til
pressemøde.
Vi har en forventning til, hvad hun vi sige. Vi har et
ønske om, hvad hun vil sige. Vi har et håb om, hvad
hun vil sige. Ved det pressemøde jeg så i aftes blev
nedlukningen forlænget endnu 3 uger, og vi blev
skuffet, både fordi det langt fra var det, vi ønskede
os, og også fordi det måske heller ikke var det, vi
havde forventet.
Men håbet, det er ikke blevet skuffet. For håbet
kan ikke skuffes. At håbe er at fastholde det godes
mulighed på trods af brudte forventninger og uopfyldte ønsker.
Der er stor forskel på at forvente, at ønske og at
håbe, selv om vi ofte i dagligsproget benytter de tre
ord i flæng. Når vi forventer noget, gør vi det, fordi vi
enten har en samling veldokumenterede data eller
i hvert fald en begrundet formodning, der sandsynliggør, at noget vil ske. De dokumenter, vi gennem
pressen blev præsenteret for fra Statens Serum Institut, fik os til at forvente, at visse ting åbnede og
andre forblev lukkede. Pointen er, at en forventning
er underbygget af noget mere eller mindre objektivt verificerbart i nutiden eller i fortiden. Tænk f.eks.
på smittetrykket for coronavirus, som alle går op i
for tiden. Falder smittetrykket, kan vi forvente, at
sygdommen er aftagende.

Når vi til gengæld ønsker noget, har vi ingen begrundet formodning, men derimod en længsel efter, at noget, ganske konkret, vil gå i opfyldelse: At
vi bliver rask, at museerne, frisørerne, motionscentrene og svømmehallerne snart åbner, eller at det
går en selv eller andre godt. Både forventningen og
ønsket afgøres først af fremtiden. Det er den, der
bestemmer, om forventningen indfries og ønsket
opfyldes. Og det er på dette punkt, at forventningen og ønsket adskiller sig radikalt fra håbet.
For håbet kan tage fremtiden på forskud og glædes ved det, der endnu ikke er her. At håbe beskriver derfor en ganske særlig måde at forholde sig
til fremtiden på. I håbet forholder vi os positivt til
fremtiden. Ikke fordi der er noget, der peger i den
retning, som i forventningen. Og ikke fordi vi ønsker
noget bestemt. Men fordi vi tør give os livet og dermed fremtiden i vold. Og det er derfor, at håbet ikke
først får betydning i fremtiden, som forventningen
og ønsket, men allerede har betydning i nutiden.
Håbet giver hver dag et overskud, fordi håbet har
tiden for sig.
At håbe er at turde tro på, at verden vil os det
bedste – også på trods af covid-19 - og alt det andet vi hver især går og bøvler med. For i håbet giver
vi os hen til noget, der er større end en selv. Noget
vi sætter sin lid til vil os det godt. I håbet lægger vi
fremtiden i Guds hænder.
Vi skal frem for alt holde fast i håbet!
SØK
(fra ”Kierkegaard og corona” af Pia Søltoft)
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Ny kirkesanger
Mit navn er Charlotte Fyhn Milland, jeg har haft æren af at vikariere
som kirkesanger i en længere periode, men er nu sammen med Børge Jørgensen fastansat som kirkesanger.
Det er ikke min første ansættelse ved Vorbasse og Skjoldbjerg Kirker, da jeg som ganske lille pige blev optaget af tidligere organist
Birgit Hult, i pigekirkekoret. Her sang jeg i mange år, som jeg med
glæde mindes som en dejlig tid.
Jeg er uddannet revisor og har siden 1998 arbejdet indenfor faget med regnskab, som revisor, bogholder og bestyrelsesposter. Min
mand Morten og jeg har en virksomhed i Billund, som han i 1998
startede. Morten og jeg blev gift i år 2000 i Vorbasse Kirke, hvor jeg i
øvrigt også er døbt og konfirmeret, vi har 3 dejlige børn på 6, 8 og 15
år, som alle går på Vorbasse skole.
Jeg er opvokset i Vorbasse, og bor her som 3. generation, min mand
og jeg købte i 2013 Hegnsgaard, hvor vi har bygget nyt stuehus.
I min fritid har jeg altid været optaget af at synge i kor og har
blandt andet i de sidste ca. 20 år sunget i Egtved Kirkes voksenkor,
derudover er jeg meget glad for at deltage i bestyrelsesarbejde i lokalsamfundet. I en del år har jeg siddet i bestyrelsen for Vorbasse Lokalråd og sidder også i skolebestyrelsen på Vorbasse Skole.
Jeg glæder mig til at blive mere rutineret og mere dus med opgaverne som kirkesanger, ikke mindst når vi igen kan få lov til at have
almindelig gudstjeneste og ikke er pålagt Corona-restriktioner. Jeg
har meget at lære, men har allerede mærket fra det øvrige kirkepersonale, at jeg har rigtig gode kollegaer, som gerne hjælper mig.
Jeg glæder mig til at synge sammen med jer og håber jeg kan leve
op til, at slå tonen an.
Charlotte Fyhn Milland
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MENIGHEDSRÅDET

Det nye
menighedsråd
Erling Jensen
Fittingvej 19
6623 Vorbasse
Tlf.: 24 41 71 74
mwejensen@gmail.com

Brian Brodersen
Købmandsvej 1
Skjoldbjerg
6623 Vorbasse
Tlf: 49 40 26 53
brian_brodersen@me.com

Jens Dalgaard
Bøgevej 5
6623 Vorbasse
Tlf.: 40 88 25 21
Jens@vorbasse.dk

Jytte Pedersen
Præstevænget 5
6623 Vorbasse
Tlf.: 40 16 69 91
jp5@stofanet.dk

Birgit Thomsen
Knuden 3, Skjoldbjerg
6623 Vorbasse
Tlf.: 22 81 25 41
etbt@svenet.dk

Bruno Lyskjær Due
Østermosevej 1
6623 Vorbasse

Emmy Schmidt
Parkvej 12
6623 Vorbasse

Gitte Bennebo
Grønnegade 2, Skjoldbjerg
6623 Vorbasse
Tlf.: 50 51 26 32
gbbs@jubii.dk

Karin Saugmann
Fitting Stationsvej 1
6623 Vorbasse
Tlf.: 30 34 64 71
sauge@live.dk

Susanne Østbjerg Kargo
Skjoldbjergvej 8
6623 Vorbasse
Tlf.: 28 25 41 01
soe@km.dk
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KONFIRMATION

Konfirmander 2021
På grund af usikkerheden omkring afvikling af de kommende konfirmationer har vi besluttet, at konfirmanderne i år får lov til at vælge, om de vil holde fast i konfirmationen Store Bededag den 30. april,
eller om de vil udskyde den til efter sommerferien. Her vil vi tilbyde at holde konfirmation lørdag den
28. august og søndag den 29. august. Konfirmandlister med dato vil være tilgængelige på kirkens
hjemmeside efter påske.
Anna Nygård Thomsen
Fittingvej 48, Vorbasse

Lasse Winter Christensen
Sønderkær 351, Billund

Nanna Remmer Andersen
Fittingvej 11, Vorbasse

Victoria Bodin Quitzau
Primulavej 33, Grindsted

Johan Christian Bork-Pedersen
Bogfinkevej 13, Billund

Theis Riiskjær Hansen
Sorgenfrivej 7, Vorbasse

Christoffer Kristensen
Østergade 27, Vorbasse

Kirstine Johanne Bennebo
Svenningsen
Grønnegade 2, Vorbasse

Natasja Marie Thomsen
Skødevej 8, Vorbasse

Christian Møller Holmgaard
Sorgenfrivej 1, Vorbasse

Freja Trans Hansen
Nebelvej 31, Vorbasse

Noah Hundebøl Drachmann
Nørregade 37, Vorbasse

Silas Lykke Westergaard
Mikkelsen
Tårngade 8, Vorbasse

Lea Lund Kobberød
Dalagervej 8, Vorbasse

Cecilie Due Folmer Hederidder
Østergade 17, Vorbasse
Oliver Asmussen
Rankenbjergvej 3, Vorbasse
Robert Asmussen
Rankenbjergvej 3, Vorbasse
Johan Birkelund Ebbesen
Flintemarken 61, Vorbasse
Josefine Staun Skytte
Jørgensen
Drosselvej 5, Vorbasse
Oliver Christoffersen

Victor Holm Ehmsen
Lillevang 14, Billund
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Minikonfirmandundervisning

antal undervisningstimer, kan man kun tale om
en ”smagsprøve” til den egentlige konfirmationsundervisning i 7. klasse. Børnene skal gerne
opleve, at det er godt og spændende at komme
til undervisning i sognegården, så der er noget at
glæde sig til senere.
Der vil blive lagt vægt på oplevelses- og erfaringsorienteret forberedelse og undervisningen
foregår hver gang i Vorbasse kirke og sognehus.
Børnene kommer hver gang til at synge, høre bibelhistorie, arbejde kreativt og lege. I år tilbyder
vi undervisning i uge 20-25. Der vil blive sendt
invitationer ud til eleverne via Aula.
SØK

Gennem mange år har vi tilbudt minikonfirmandundervisning for elever i 3. klasse. Formålet er,
i samarbejde med forældrene, at gøre børnene
fortrolige med den kristne børnelærdom og Folkekirkens gudstjeneste. Undervisningen er ment
som et supplement til skolens kristendomsundervisning. Da der er tale om et ret begrænset

ARRANGEMENTER

Babysalmesang
Kan babyer synge? Nej, det kan de jo ikke, men
babyer kan sanse stemningen og atmosfæren og
babysalmesang er en aktivitet, som stimulerer sanserne og udviklingen hos barnet.
Babysalmesang er en mulighed for, at få en god og
intens oplevelse med dit barn, i det smukke kirkerum. Samtidig giver det også mulighed for fællesskab med andre forældre og babyer, i den tid man
er på barsel.
Vi synger salmer og sange med fagter, vi danser,
vugger og leger, lytter til musik og instrumenter,
spiller på rasleæg og puster sæbebobler.
Det foregår i en afslappet atmosfære, hvor der ikke
kræves særligt kendskab til kirke og salmer, og du
behøver ikke være et musikalsk geni for at deltage.
Alle der har lyst, kan være med og husk, mors og
fars stemme en den smukkeste stemme for ethvert
barn. Efter vi har sunget og leget, slutter vi med
kaffe/te og hyggesnak.
Alder: For børn fra 0 – 1 år sammen med en voksen. Deltagelse er gratis.
På grund af corona bliver der ikke noget hold i Vorbasse dette forår.

Vi starter et nyt hold i Hejnsvig kirke torsdag d.
26. august kl. 10.00 og i Vorbasse kirke torsdag
d. 28. oktober.
Hejnsvig og Vorbasse kirker samarbejder om dette arrangement, hvilket betyder, at der først er 8
gange i Hejnsvig kirke, og efterfølgende er der 6
gange i Vorbasse kirke. Alle forældre med babyer
er velkomne til at deltage i babysalmesang i begge
kirker, uanset hvilken kirke man hører til.
Vi følger selvfølgelig anbefalingerne og reglerne
fra ministeriet og sundhedsmyndighederne, vedrørende corona situationen, så hold øje med hvad
der sker til den tid eller kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail
lismoeberg@gmail.com
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ARRANGEMENTER

Jeg håber at se DIG
til familiegudstjeneste
onsdag den 28. april
kl. 17:00

Markedsgudstjeneste

Familiegudstjeneste

Traditionen tro planlægger vi at være en del af
Vorbasse marked med en kort gudstjeneste på
pladsen torsdag den 22. juli kl. 11:00.
Nærmere information følger.

Onsdag den 28. april 2021 er der familiegudstjeneste kl. 17:00 i Vorbasse kirke. Grundet
coronaretningslinjer vil der ikke være fællesspisning i sognehuset, men en let snack på vej
hjem, så vi kan holde os til aftensmaden står på
bordet derhjemme.

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 12. og 26. april, den10. maj, den 7. juni 2021.
Vi holder sommerferie i juli og starter op igen den 16. august.
Har du ikke selv mulighed for at komme i Sognehuset, kan du kontakte
Birgit tlf. 22 81 25 41.
Birgit og Lilly
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ARRANGEMENTER

4. maj

arrangement
i Sognehuset
Soldater venner kredsen og Høreforeningen
indbyder tirsdag den 4. maj kl. 19.00 til en
spændende aften med forfatter og journalist
Pia Fris Laneth, Frederiksberg, hvor hun vil fortælle om:

”Danske kvinder i
modstandsbevægelsen”
Der er lavet rigtig mange film og skrevet side
op og side ned om de tusinder af danske modstandsfolk, der satte livet på spil i kampen mod
den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig. Men én gruppering har endnu ikke haft
hovedrollen i film om den danske modstand —
nemlig kvinderne. Og det på trods af, at mere
end 700 kvinder blev interneret af nazisterne i
Frøslev lejren.Nogle deltog i sabotage af jernbaner og fabriksanlæg. Andre transporterede våben,
var logiværter for jødiske flygtninge og faldskærmsfolk, eller de opsporede stikkere og fremskaffede
falske identitetskort. Atter andre trykte og uddelte illegale blade og bøger.
Pia Fris Laneth debuterede i 2012 som filminstruktør med den tre-delte dokumentarserie Danske Kvinder i Modstandsbevægelsen. Serien
blev sendt på DR til klapsalver fra anmelderne, og Laneth blev sammen med sin medinstruktør, Li Vilstrup, indstillet til Cavlingprisen.
I skrivende stund ved vi jo ikke hvorledes myndighedernes forsamlings regler er i maj, men vi har aftalt med Pia at vi bekendtgør arrangementet, og så må vi se hvad der gælder i maj.
Kaffe og foredrag kr. 50,- Der er skrivetolkning.
Ernst Thomsen og Kristian Hansen
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2. Pinsedag

Friluftsgudstjeneste
Traditionen tro holder vi friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven 2. pinsedag
den 24. maj kl. 14:00. Igen i år er gudstjenesten om eftermiddagen, og vi håber,
at der er lige så mange, som der plejer, der har lyst til at fejre gudstjenesten under
åben himmel med os.
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 til fælde af
regnvejr, holder vi gudstjeneste i kirken.
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KALENDER FORÅR-SOMMER 2021

APRIL
6. Tirsdag

19:30 Mandagsbibelkreds hos Jens og Else Pradsgaard.

12. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
14. Onsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.
15. Torsdag

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

22. Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Brian Madsen, Vejle.

26. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
28. Onsdag

19:30 IM: I Kronen i Grindsted: Stormøde ved generalsekretær Jens Medom Madsen, Fredericia.

MAJ
3. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Ruth Terp.
4. Tirsdag

19:00 I Sognehuset: Soldater venner kredsen og Høreforeningen indbyder til en spændende aften med forfatter
og journalist Pia Fris Laneth, Frederiksberg. Hun vil fortælle om ”Danske kvinder i modstandsbevægelsen”.

10. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
11. Tirsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse sognehus.
20. Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Leif Nielsen, Horsens.

27. Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Anders Dalgaard, Ø. Snede.

JUNI
7. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
10. Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Poul Arne Nyborg , Agerskov (Kristeligt Arbejde blandt Blinde).

17. Torsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.
17. Torsdag

19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Orla Møller, Grejs. (Mission Afrika).
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SKJOLDBJERG KIRKE 100 ÅR

Skjoldbjerg kirke under opførelsen, 1920: ’Her var ingenting’
Tegning: Eva Frank

Graverens fortælling
af Jeremy Watts
’Her var ingenting i bedstefars tid’, fortæller
Skjoldbjerg kirkes næstsidste graver Ernst Thomsen. ’Bedstefar’ hed Mads Thomsen (til højre), og
han var kirkens første graver. Der er en kontinuitet
i tingene omkring kirken; Thomsenfamilien, hvoraf tre generationer - Mads, Otto og Ernst - har været gravere der, kan nu tælle fem generationer på
’Bøgedal’, der ligger så tæt på kirken, at kirkegården næsten ligger i forlængelse af deres baghave.
Den nuværende graver hedder Søren Madsen; Søren Madsens oldefar hed også Søren Madsen og
var en af initiativtagerne til bygning af kirken. Det
var også ’den gamle’ Søren, der skænkede jorden
til kirkebyggeriet fra sin ejendom oppe på ’Banken’. Man kan sige, at ’unge’ Søren går og passer
og plejer sin oldefars jord…
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Kirken og kirkegården skal selvfølgelig passes.
Til det arbejde blev Mads Thomsen ansat som
graver. Hans opgaver var at sørge for brændsel
og fyring, ringning, rengøring, renholdelse af kirkegården, hovedrengøring – og bælgetræden.
Det var en omfattende stilling, der blev honoreret
med 595 kroner årligt. ’Bælgetræden’ betød, at
der var en, der stod bag orglet oppe på orgelloftet
og trådte en plade op og ned, der var forbundet
til orgelværket med en stang. Det gav nemlig luft
til orglet (en elektrisk blæser blev først installeret
i 1959), ellers kom der ingen lyd frem… Ernst har
selv været bælgetræder sammen med sin tvillingebror ved de lejligheder, hvor faderen var til en
udenbys begivenhed. Han fortæller:
’Vi drenge var 10 – 11 år, og vi måtte være to

Mads Thomsen

Ernst har altid hjulpet til på kirkegården og i
kirken. Blandt andet var han med sin bedstefar
om lørdagen for at rive gruset pænt til søndag.
Da både faderen og bedstefaren også arbejdede
som håndværkere, tog de tit ud og murede. Da
de skulle bygge et mejeri i Vejle, tog de tidligt afsted om morgenen. Så skulle Ernst ring solen op
klokken 8, som kutyme altid har været. (Dengang
blev solen dog ringet ned ved 19-tiden om sommeren, da folk arbejdede længe). Men han skulle
være i skole på det tidspunkt. Løsningen lå lige
for – han ringede solen op klokken 7.45.
’Det var bare naturligt! Folk sagde ikke noget,
de vidste godt hvorfor.’ Ringningen foregik oppe
ved siden af klokken; man kunne ikke stå i bunden af tårnet og trække i et reb, som man kunne
i Vorbasse. Larmen har været næsten uudholdelig og det eneste høreværn, de dengang havde,
var en tot vat til ørerne. Det gad de ikke bøvle
med: ’Men vi tog ikke skade af det, nok fordi vi
ikke ringede så længe ad gangen.’ Arbejdstilsynet
reagerede senere og påbød automatisk ringning,
der blev effektueret kort efter, at Ernst blev graver i 1997. Så var det slut med den menneskelige
faktor!
Thomsendrengene havde også en vintertjans
med at køre brændsel op til kirken. De første år
var der bare en stor kamin, som stod i kælderen,
og den kunne slet ikke varme den kolde stenkirke op. En smed fra Hejnsvig løste noget af problemet ved at lægge rør ind langs væggene, der
transporterede varmen rundt fra en salamanderkedel i kælderen. ’Det gav en dejlig varme, men

for at træde pladen ned med vores vægt. Hoppe
op og ned – så vippede den op og ned. De første
to vers har lydt sådan nogenledes, men vi blev
trætte. Vi hørte aldrig noget for det, da det begyndte at knibe med luften. Det har været noget
grov noget at høre på. Men bedstemor, der var
en kraftig lille dame, fik en skammel. Hun kunne
trykke den ned uden problemer. Hun fik også en
skilling for det.
En anden af graverens opgaver i starten var at
gå langs kirkebænkene med klingpungen under
gudstjenesterne. Heri kunne kirkegængerne lægge et offer. Indholdet af klingpungen blev senere
fordelt af menighedsrådet til de mest trængende
i sognet. Det er ingen hemmelighed eller skam,
at Mads var blandt dem, der blev betænkt. Det
varede dog ikke længe, før rådet fandt ud af, at
situationen var for akavet for alle parter og gik
bort fra at bruge klingpungen. I stedet for fik de
opstillet en kirkebøsse bagest i kirken.
Tiderne var hårde for alle. Ernst beretter om
de strenge tider da hans bedstefar og far boede
på gården: ’Det var så småt dengang, at mens far
skulle have passet sin skolegang, slog de i stedet
sten til vejen mellem Skjoldbjerg og Vorbasse,
da den skulle grundforbedres. De slog så mange favn sten, så de kunne tjene til føden. Min far
vippede stenene op og min bedstefar slog dem
i stykker. Far kom ikke i skole. I 4., 5. og 6. klasse
var han kun i skole, da de skulle have eksamen.
Han skulle give 70 øre i mulkt for hver dag, han
var fraværende. De var så fattige, at pengene blev
eftergivet.’
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der skulle fyres og fyres.’ Man fyrede med tørv,
som familien gravede i mosen. ’Vi drenge kørte
de tørv, der var mislykket, op til kirken, hvor bedstefar kunne fyre med dem. Der var et par hårde
vintre under Anden Verdenskrig. Mandag formiddag lukkede bedstefar vandet ud af anlægget,
ellers frøs det. Torsdag aften og fredag formiddag
begyndte de at bære vand over vejen til kirken
fra et aftægtshus, som bedstefar havde bygget til
sig selv overfor kirken. Der var ingen vandværk
i Skjoldbjerg. Han bar vandet ind i kirken, op ad
den lille stentrappe til pulpituret og hældte vandet ned i beholderen, der stod der. Trappen blev
til en skøjtebane, der hvor vandet blev spildt. Vi
fik mange rutsjeture ned ad den trappe! Han begyndte at fyre op fredag nat og lørdag nat nede
i kælderen, og min bedstemor fyrede op om dagen. Fyret skulle fodres hvert kvarter - tørvene
brændte hurtigt igennem. Bare for en almindelig søndag! Alligevel havde alle mennesker godt
med overtøj på, da de kom i kirke. Der var ikke 20
grader, men sådan var det også hjemme hos dem
selv. Der var fuldt hus dengang.’
Af og til blev der fyret rigtig hårdt, og det kunne få en utilsigtet virkning. Det første år kom
præsten kørende fra Vorbasse i en hestevogn.
Turen kunne være både kold og våd. Derfor var
der indrettet et rum til ham oppe på loftet med et
servantestel og mulighed for at skifte tøj. Derfra
kunne han i ro og mag krydse loftet og komme
ned ad en ret smal trappe til højre for alteret lige
bag prædikestolen; så var han klar. På den anden
side af koret var der en niche i væggen, der var
usynlig for menigheden. Her sørgede graveren
for, at der stod en lille kande kakao eller cho-

kolade til præsten, så han kunne få lidt varme
inden han kørte hjem efter gudstjenesten. ’Det
var nemlig bedstemor, der var god af sig og sørgede for præsten!’ Kakaoen blev holdt lun af den
opadstigende varme fra kedlen lige under. Det
skete af og til det, at varmen blev for voldsom,
og kakaoen begyndte at koge. Da den liflige duft
bredte sig ned gennem kirken, måtte Mads skynde sig op og til folks udelte morskab se at få reddet kakaoen. (Den ’hemmelige trappe’ har også
ind imellem lettet stemningen på kirkebænkene.
Mere end én fremmed præst, der skulle forrette
gudstjenesten, har troet, at trappen førte op til
prædikestolen, og er pludselig forsvundet for
menigheden…)
-fortsættes i næste blad...

Rettelse

I sidste blad står der, at Skjoldbjerg kirke og Almstok missionshus blev indviet samme
dag. Det er selvfølgelig ikke rigtigt. Der skulle have stået, at de to blev rejst samme dag.
Missionshuset er indviet året før i 1920.
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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
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

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

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 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
Udsyn holder pause indtil start på den nye sæson i
september 2021.
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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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.

GUDSTJENESTER
APRIL

1.
2.
4.
5.
11.
18.
25.
30.

Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1.s.e. påske
2.s.e. påske
3.s.e. påske
Bededag

VORBASSE

SKJOLDBJERG

10:30
9:00
10:30
11:00 Påskevandring, se side 2
10:30 SØK
9:00
10:30
11:00 Konfirmation

HEJNSVIG/VESTERHEDE

19:00
10:30
9:00
9:00 Hejnsvig. SØK
10:30

MAJ

2.
9.
13.
16.
23.
24.
30.

4.s.e. påske
5.s.e. påske
Kr. himmelfartsdag
6.s.e. påske
Pinsedag
2.pinsedag
Trinitatis

9:00

10:30
9:00 JJ

10:30 JJ
9:00 JJ
10:30

9:00
14:00 Præstegårdshaven

10:30 SØK

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

9:00 Hejnsvig. SØK

JUNI

6.
13.
20.
27.

1.s.e. trinitatis
2.s.e. trinitatis
3.s.e. trinitatis
4.s.e. trinitatis

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

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

5.s.e. trinitatis
6.s.e. trinitatis
7.s.e. trinitatis
Torsdag
8.s.e. trinitatis

10:30

9:00
10:30 SØK

JULI

4.
11.
18.
22.
25.

9:00
11:00 Markedsgudstjeneste
10:30 SØK

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

KOMMENDE INDSAMLINGER: 1. april: Folkekirkens nødhjælp.
4. - 30. april: KFUM og KFUK i Danmark
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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