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Umiddelbart virker det ret uskyldigt. Det med ga-
ver. Vi køber hver især nogle ting til dem, vi hol-
der af, og får nogle den anden vej. Til jul, ved bryl-
lupper, fødselsdage og andre festlige lejligheder. 
Man giver og får, og alle er glade.

Men som de fleste vil vide, er gave givning ikke 
så simpelt som så, for hvor meget giver vi for? 
Hvem er vi på gave med? og hvornår gives der 
gaver? 

Gaven rummer mange perspektiver, og derfor 
har forståelsen af gaven, og udvekslingen af ga-
ver over flere omgange være omdrejningspunkt 
for både filosofisk og sociologisk og ikke mindst 
teologisk tænkning.

Gaver havde en væsentlig rolle i senmiddel-
alderen, hvor kirkens syn på relationen mellem 
mennesker og Gud var præget af det latinske ud-
tryk ”Do ut des”. På dansk: ”jeg giver, for at du skal 
give”, eller oversat til daglig tale ”noget for noget”. 

Med reformationen i 1517 gjorde Martin Lu-
ther dog op med bl.a. gerningsretfærdigheden, 
og det religiøse motiv for at give gaver til kirken 
forandredes.

Lidt forenklet kan man sige, at gaver til kirken 
før reformationen blev givet for at få noget af 
Gud, mens gaver efter reformationen blev givet, 
fordi man allerede havde fået noget af Gud.

I den katolske middelalderkirke var det at give 
gaver til kirken en del af den religiøse praksis, da 
det var en del af bodssakramentet. Det betød, at 
man i forbindelse med syndsforladelse også skul-

PRÆSTEN HAR ORDET

Jeg 
giver 
  fordi… 
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le udføre en aktiv handling, der kunne gøre bod 
for den synd, man havde begået. Handlingen af-
hang af brødens størrelse og kunne omfatte alt 
fra faste og bøn til almisser af forskellig karakter. 

Med reformationen indførtes i stedet den tan-
kegang, at man ikke kunne forbedre sit forhold til 
Gud eller sine chancer for frelse gennem almisser. 
Derimod blev der kun én legitim grund til at give 
gaver til kirken: nemlig at det, man åndeligt hav-
de modtaget fra kirken, skulle man give videre 
materielt til gavn for sin næste. 

Der bliver altså stadig givet gaver til kirken ef-
ter reformationen, men motivet bag gaven er et 
andet. Motivet ville nu være ”jeg giver, fordi Han 
– underforstået Gud – har givet”, eller måske også 
i nogle tilfælde ”jeg giver, fordi jeg har råd…”

Sådan ser vi rundt omkring i vores kirker over-
dådige udsmykninger eller kostbare gaver, som 
er givet, også fordi herremanden måske ville vise, 
at han kunne og havde råd. Den enorme og im-
ponerende altertavle i Vorbasse kirke er et godt 
eksempel. 

Senere kan vi også her hos os finde utallige 
eksempler på gaver i kirken. Alle sammen gaver, 

som er givet, fordi vi kan, men også gaver, som vi-
ser tilhørsforhold og som er med til, at gøre vo-
res kirkerum til kirke i mere end en forstand. Ikke 
bare et sted at forsamle kristne men et kristent 
fælleskab, en lokal menighed, som favner bredt 
og som også rækker tilbage til dem, der ikke er 
blandt os mere. 

Senest har vi modtaget en flot kniplet bort til vo-
res nye alterdug. Borten, som forestiller druekla-
ser og blade, er kniplet af Jane Søe og monteret 
af Karin Hansen. Alterdugen passer således til 
billedet af Den sidste nadver, som vi finder i alter-
tavlen og vinrankerne i altertæppet på gulvet, og 
så skriver den sig ind i kirkens lange historie med 
fornemme gaver.

På menighedsrådets vegne skal der lyde en stor 
tak til både Jane og Karin for deres store arbejde.

SØK

Kilde: 
Bl.a. ”Gaver til kirken skiftede karakter med Reformati-
onen” af Josefine Høgenhaug Aaen, Kristelig dagblad
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Konfir-
mander 
2021 

28. august 
Anna Nygaard Thomsen
Christian Møller Holmgaard
Kirstine Johanne Bennebo Svenningsen
Lea Lund Kobberød
Nanna Remmer Andersen
Natasja Marie Thomsen
Silas Lykke Westergaard Mikkelsen
Theis Riiskjær Hansen
Victoria Bodin Quitzau

29. august
Cecilie Due Folmer Hederidder
Christoffer Kristensen
Josefine Staun Skytte Jørgensen
Noah Hundebøl Drachmann
Oliver Asmussen
Robert Asmussen

Baby-
salmesang
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 kirke-
rum. Samtidig giver det også mulighed for fælles-
skab 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 vok-
sen. Deltagelse er gratis. 

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 det-
te 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, ved-
rørende corona situationen, så hold øje med hvad 
der sker til den tid eller kontakt Kirke- og kultur-
medarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail 
lismoeberg@gmail.com

ARRANGEMENTERORIENTERING
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Sang fra 
højskole-
sangbogen 
Den 8. juni blev der virkelig sunget af karsken bælg 
i sognehuset. Selv en solsort blev fristet af tonerne, 
der strømmede ud ad døren. Den nød fællesskabet 
og sang med. 
Det gjorde godt at få rørt stemmerne igen. 
Sangermusklen har det jo som alle andre muskler. 
Den skal motioneres for at holde sig i form. Når 
den dertil motioneres i et fællesskab med andre, 
gør det godt for både krop og sind. Det at synge er 
et af de bedste midler mod dårligt humør. Smilene 
og den indre varme kommer frem helt af sig selv.

En ny slags sangaftener.
Vi har planlagt en række aftener med sang fra 
højskolesangbogen. En gang om måneden er det 
programsat. Datoerne står i Sognebladet og på 
Vorbasse.dk. Det bliver på rullende ugedage, så 
alle, der har lyst, forhåbentlig kan være med. 
Den første aften med ”Sang fra Højskolesang-
bogen” bliver tirsdag d. 17. august kl. 19.00.
Programmet sammensættes af undertegnede 
Emmy Schmidt og Alice Østergaard. Menigheds-
rådet sørger generøst for det praktiske omkring 
arrangementet, som er gratis. Midt på aftenen skal 
vi selvfølgelig have kaffe og kage. Det koster 20 kr.

Aftenernes program bliver en blanding af:
-sange, vi har udvalgt på forhånd, og som vi kort  
  vil fortælle lidt om
-sange, som for de fleste vil være helt nye, og som  
  vi skal lære
-sange, som af deltagerne frit vælges fra højskole- 
  sangbogen.
Som støtte vil der hver aften være en forsanger. 
Det vil skifte lidt, hvem det bliver. Ved klaveret sid-
der Alice.

Vi glæder os
Emmy Schmidt og Alice Østergaard

ARRANGEMENTER

Mandags 
Café
Det at være sammen om noget, kan styrke fælles-
skaber og skabe nye.
Det vil menighedsrådet gerne støtte op om.
Derfor inviteres alle, der ønsker at dele hverda-
gen med andre, til kaffe og 
fælles samvær i Sognehuset på mandage i ulige 
uger kl. 10.00.  Vi starter op igen den 2. august.
Har du ikke selv mulighed for at komme i Sogne-
huset, kan du kontakte 
Birgit tlf. 22 81 25 41.

Birgit og Lilly
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ARRANGEMENTER
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Høstguds-
tjenester 
og Menigheds-
møde 
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 me-
get at takke for!
Ved begge høstgudstjenester, vil der være offer-
gang, 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 
Soldatermission og KFUM’s sociale arbejde. 

Efter høstgudstjenesten i Skjoldbjerg søndag 
den 12. september kl. 10:30 er der høstgilde i kir-
kehuset med varm saft og æbleskiver.

Efter høstgudstjenesten i Vorbasse kirke søndag 
den 19. september kl. 10:30 er der kirkefrokost 
i Sognehuset. Efter frokosten i forbindelse med 
høstgudstjenesten vil det årlige menighedsmø-
de blive afholdt, hvor der orienteres om arbejdet 
i den forløbne funktionsperiode og kommende 
opgaver.

ARRANGEMENTER

Spis-
sammen-
aftener 
Røde Kors Vorbasse/Billund Afdeling holder 
spis-sammen-aften i Sognehuset i Vorbasse fre-
dag, den 24. september, fredag, den 29. ok-
tober og fredag, den 26. november 2021, kl. 
17.00-20.00.
Arrangementet er for ældre enlige og par, som har 
lyst til at spise et traditionelt dansk måltid mad i 
hyggeligt samvær med andre. Pris for at deltage: 
kr. 60.
Tilmelding senest mandag inden arrangementet 
finder sted til: Birgit, tlf. 29 60 62 28 eller Elisabeth, 
tlf. 21 60 26 40.

Elisabeth Hededam, 
Røde Kors Vorbasse/Billund
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KALENDER SOMMER-EFTERÅR  2021

AUGUST
2. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

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

12. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Bedemøde.

16. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

17. Tirsdag 19:00 Sang fra højskolesangbogen i Sognehuset. 

18. Onsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus.

19. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Jørgen Johansen, Hejnsvig.

26. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved lokale kræfter.

30. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

31. Tirsdag 14:00 Vorbasse-Skjoldbjerg menighedsråd og Vorbasse Seniorer: Sogneeftermiddag i Vorbasse kirke og 
sognehus. Arrangementet koster 150,-  Tilmelding senest mandag den 23. august til Gunhild (22 
95 55 67) Se omtale side 5

SEPTEMBER
6. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Stinne og Niels Jørgen Thomsen.

9. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved  Frank Boel Fyhn, Grindsted.

13. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

14. Tirsdag 19:30 Fællesarrangement: Foredrag i Sognehuset, Livsglædens nødvendighed. 

16. Torsdag 18:30 IM: I Sognehuset: Fællesspisning, kl. 19:30, høstfest ved Johan Schmidt Larsen, Fredericia.

19. Søndag 10:30 Sognehuset: Kirkefrokost og menighedsmøde, umiddelbart efter høstgudstjenesten.

20. Mandag 19:00 Sang fra højskolesangbogen i Sognehuset. 

21. Tirsdag 19:30 IM: I Bække: Kredsmøde.

22. Onsdag 14:00 UDSYN på Stoppestedet.

22. Onsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

24. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding senest mandag inden til: Birgit, tlf. 29 60 62 28 eller 
Elisabeth, tlf. 21 60 26 40.

27. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

30. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Bjarne Taulborg, Haderslev. Emne: Josef.
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KALENDER SOMMER-EFTERÅR  2021

OKTOBER
4. Mandag 19:30 Mandagsbibelkreds hos Ida og Knud Thomsen.

6. Onsdag 14:00 UDSYN på Stoppestedet.

11. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

13. Onsdag 19:00 Sang fra højskolesangbogen i Sognehuset. 

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

14. Torsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus.

20. Onsdag 14:00 UDSYN på Stoppestedet.

25. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset

27. Onsdag 19:30 Salmestafet i Vorbasse kirke

28. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

28. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Årsfest ved Holger Haldrup, Kolding.

29. Fredag 16:00 Luciakor, øvelsesopstart i Skjoldbjerg kirkehus. Se omtale side 10

29. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding senest mandag inden til: Birgit, tlf. 29 60 62 28 eller 
Elisabeth, tlf. 21 60 26 40.

NOVEMBER
3. Onsdag 14:00 UDSYN på Stoppestedet.

4. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

8. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset

11. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

11. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Generalforsamling ved bestyrelsen.

17. Onsdag 14:00 UDSYN på Stoppestedet.

17. Onsdag 19:30 IM: I Hejnsvig. Kredsmøde.

18. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

18. Torsdag 19:00 Sang fra højskolesangbogen i Sognehuset. 

22. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

23. Tirsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus.

25. Torsdag 10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

25. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Henning Hansen, Give. Emne: Advent i ord, toner og billeder.

26. Fredag 17:00 Røde Kors: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding senest mandag inden til: Birgit, tlf. 29 60 62 28 eller 
Elisabeth, tlf. 21 60 26 40.
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Enstemmigt 
advents-
børnekor 
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 28. november i 
Skjoldbjerg Kirke og deltage i Juletræstændingen 
ved Medborgerhuset lige efter.
Træning starter fredag den 29. 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

 

Jeg håber at se DIG 
  til familiegudstjeneste 

onsdag den 29. sept.
og 24. nov.
kl. 17:00

Familie-
gudstjeneste 
Familiegudstjenesterne begynder altid kl. 17.00 
i kirken. Derefter er det aftensmad, leg og hyg-
ge i sognehuset. Vi er færdige senest kl. 19:00, 
så alle kan nå hjem til sengetid.  Næste gang er 
onsdag den 29 september og 24. november 
2021.
 

ARRANGEMENTER

Fællesarrangement:

Livsglædens 
Nødvendighed
Kunsten at være en 
glædesspreder
Foredrag ved Erik Lindsø tirsdag den 14. septem-
ber 2021 kl. 19:30 i Vorbasse Sognehus.
Erik Lindsø vil med muntre historier og humorens 
bid sætte tilværelsen under lup. Foredraget byg-
ger på bogen: ”Der er nu noget ved livet, man ikke 
finder andre steder.” - Om glæden spændt ud mel-
lem livskraften og købekraften – om forskellen på 
lykken og glæden.
”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 græde over livet, men 
ikke begræde det” – det er det mit foredrag handler 
om fortæller Erik Lindsø.
Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og fore-
dragsholder. Han har været højskoleforstander på 
Rønshoved Højskole, programmedarbejder i Dan-
marks Radio og redaktør for Højskolebladet og 
Magasinet Grænsen. Han er i dag tilknyttet Rød-
ding Højskole. 
Alle er velkommen. Gratis entre. 

Arrangeres i samarbejde mellem Vorbasse me-
nighedsråd, Billund Y-mens Club, KFUM og KFUK 
i Vorbasse.

”Glæden kommer ikke 
af sig selv. Den kræver 
opsøgende virksomhed. 
Hvis der ikke er noget 
at glæde sig over, er der 
noget at glæde sig til. 
Man må bøvle for glæ-
den, og uden bøvl ingen 
begejstring.” 
Citat Erik Lindsø.
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Lucia-
koncert 
i Skjoldbjerg 
Den 1. søndag i advent holder vi kl. 14:00 
en stemningsfuld eftermiddagsgudstjeneste 
med Luciakor, De 9 læsninger og fællessalmer 
i Skjoldbjerg kirke. Efter gudstjenesten kan der 
købes æbleskiver og gløgg i medborgerhuset, 
og så skal der tændes og danses om det store 
juletræ. Arrangementet arrangeres i samarbejde 
med Beboerforeningen.

BUSK
gudstjeneste 2021 
Vi holder BUSK-gudstjeneste søndag den 31. 
oktober kl. 10:30, hvor emnet er: Kan du 
tilgive?
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke og guds-
tjenesten vil være en kort familievenlig guds-
tjeneste med efterfølgende frokost og hygge i 
sognehuset.

Allehelgensgudstjeneste
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 generationer. 
Gudstjenesterne Allehelgensdag den 7. november kl. 14:30 i Skjoldbjerg 
og kl. 16:00 i Vorbasse 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 
bliver navnene på dem som vi har mistet og taget afsked med fra vores kirker i perioden 1/10-2020 - 30/9-
2021 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

Salmestafet 
Der er salmestafet i Vorbasse kirke onsdag den 
27. oktober 2021 kl. 19:30
Endnu engang skal vi mødes i Vorbasse kirke og 
synge sammen. To stafetholdere vil hver præ-
sentere 3 salmer fra Den danske salmebog. Vel-
kommen til en hyggelig aften med fællessang, 
hygge, kaffe og kage i kirken.
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SKJOLDBJERG KIRKE 100 ÅR

  Graverens fortælling -del 2

af Jeremy Watts

Graverens arbejde var vidtrækkende, og timerne 
blev ikke talt. Mads var vist også karl for sin hat: 
Hvis han besluttede, at træerne omkring kirkegår-
den skulle stynes, blev det gjort. Menighedsrådet 
kunne komme den efterfølgende søndag og kla-
ge over, at de ikke var blevet hørt, men det tog 
Mads sig ikke af. Selve kirkegården så selvfølgelig 
anderledes ud i starten. På maleriet af kirken fra 
1934, kan man både konstatere at landskabet er 
ret øde – der kan skimtes to-tre små ejendomme i 
det fjerne – og at der kun er tre gravsteder på kir-
kegården. Der var trådhegn omkring kirkens lod, 
da der rendte så mange får ind på kirkegården og 
nød græsset, der voksede der. Stendiget blev først 
bygget i 1936.

Gravstederne, der var tilfældigt placeret (men 
altid med hovedet mod øst), var blot små tuer 
’nærmest som små kartoffelkuler’ med en enkelt 
sten og inskription. Den muld, der blev gravet op 
for at give plads til kisten, blev lagt tilbage ovenpå 
kisten. Efter cirka tre uger var tuerne sunket sam-
men. Det tog Ernst 2 - 2½ time at grave en grav. 
Modsat jorden på kirkegården i Vorbasse er den 
i Skjoldbjerg for det meste skarpt sand - ’murer-
sand’, men nogle steder er der et lag al, et minde 
om dengang hele området var dækket af lyng. 
Den skulle der hugges igennem, og det var ret 
strengt. Der var græs mellem gravstederne, der fik 
lov at vokse pænt højt. Det blev slået med le og 
lå og vejrede. Dengang boede der en uldhandler 
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overfor kirkegården; han kom og hentede høet på 
en trillebør til sin nordbagger. ’Høet lå i små dyn-
ger rundt på kirkegården. Det var ret så hyggeligt!’

Senere blev det de pårørendes opgave at sør-
ge for, at der kom en lille hæk omkring afdødes 
gravsted. ’Der var så mange hække, alt efter, hvad 
folk kunne få fat i. Alle slags! Folks haver var hel-
ler ikke så pæne, de krævede ikke så meget den-
gang. Bedstefar slog hækkene med sin le.’ Sådan 
noget som vinterdækning fandtes ikke dengang. 
Det var noget, der blev indført under den store 
arbejdsløshed i 1930erne. Kirkegårdshjælperne 
blev nemlig afskediget om efteråret, efter at alle 
bladene var væk. For at forlænge deres ansættelse 
blev det besluttet at lægge gran ud for at beskytte 
planterne. I dag er det for øjets skyld.

Kirkegårdens plan blev faktisk tegnet af endnu 
et medlem af Thomsen familien, Ernst Thomsens 
farbror. Som 22-årig arbejdede han for en fynsk 
landboforening, hvor han havde til opgave at lave 
markplaner. Han kunne snildt lave en plan over 
kirkegården i Skjoldbjerg. Som sagt, så gjort, og 
den plan følges den dag i dag.

Kirkegården har altid været kirkens ansigt ud-
adtil, som har været omgærdet af stolthed. Om 
begravelserne i gamle dage, fortæller Ernst om 
en særlig skik, forbundet med dem: ’Vi lagde al-
tid hvide lagner hele vejen rundt om kisten. I dag 
er det gran. Det skulle se ordentlig ud. Folk skulle 
ikke kigge ned i et sort hul. Lagnerne skulle vaskes 
hver gang, der var en begravelse. Jeg havde dem 
med hjem til vask og strygning. Der var ikke så 
mange begravelser, så vi fandt tid til sådan noget. 
Det kunne også kun foregå et sted som her.’ Inden 
kapellet blev bygget i 1965, stod afdødes kiste 
hjemme indtil begravelsen fandt sted. Den kunne 
også stå i våbenhuset. Da Ernsts bedstefar lå i sin 
kiste i våbenhuset, tog Ernsts far tjansen med at 
ringe solen op og ned. Det var lidt for uhyggeligt 
for barnebarnet at skulle gå forbi den hvide kiste 

på vej op til tårnet. Ellers føltes arbejdet på kirke-
gården ganske naturligt.

Man taler meget om den indsats, som Skjold-
bjergs mænd har ydet kirken og kirkegården. For 
eksempel da kirkegårdens dige skulle bygges, 
forpligtede mange sig til at komme med to favne 
sten, ligesom det havde været tilfældet under sel-
ve kirkebyggeriet 16-17 år før. Stenene skulle ikke 
kløves, men blev læsset af langs det sted, hvor di-
get skulle bygges.

Skjoldbjergkvinderne har også ydet deres: et 
blik ind i kirken fanges af den fine, Hardanger bort 
rundt om altret; kirken har en del af disse borter 
med et karakteristisk mønster af kalk og kors, 
som ’byens damer’ har lavet. For ikke at tale om 
det vævede gulvtæppe foran altret, lavet af Ernst 

  Otto Thomsen 1970
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Thomsens faster, Dagny Jensen, der var købmand 
i Middelfart. Hun broderede på tæppet i næsten 
tre år, inden det blev færdigt. At det tog så lang 
tid er ikke mærkeligt: der skulle fem millioner 
sting til. Det gamle tæppe, der havde ligget foran 
altret i over 50 år, var blevet fjernet da det var helt 
slidt. Tilfældigvis havde Dagnys bror, Otto Thom-
sen (der var kirkebetjent på det tidspunkt, og ses 
afbildet til højre for altret), gemt det gamle tæp-
pe på kirkens loft. Da Dagny fik ideen til at sy et 
nyt tæppe, havde hun således mønstret foran sig. 

Når man går tæt på altret for at tage disse ting i 
øjesyn, kan man se nøjere på det fine alter, belagt 
med bladguld. Der er mange interessante detal-
jer, som Ernst har kigget på i mange år og moret 
sig over (prøv for eksempel at se, hvad der er galt 
med en af glorierne!)

Blandt apostlene står der på Vor Herres højre 
hånd en noget mellemfornøjet Skt. Peter med 
sin nøgle. Snedkerlærlingen, der lige skulle rette 
apostlene til for at de kunne passe ind i nicherne, 
kom til at beskadige den ene fod på stakkels Pe-
ter. Figuren var nemlig lidt for stor til nichen, og 

mens lærlingen baksede med den, udbrød han: 
’Sankt Peter, du har altid været så bøvlet, og det 
fortsætter du med også!’ Han kom til sidst ind 
på sin plads på det gyldne alter i en kirke på en     
forblæst knude langt fra alting, og dog midt i det 
hele.

 Der ligger mange historier gemt bag kirkediget 
og kirkemurene, og mens han står udenfor og 
eftertænksomt ser på kirken slutter Ernst med 
at sige: ’Jeg har tit undret mig over, at det kunne 
lade sig gøre at bygge sådan et hus her. Det har 
haft stor betydning for folk her.’
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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
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

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 mødes på Stoppestedet hver tirsdag 
kl. 14.30 - 16.00 (ikke i skoleferier). 
Vi starter op igen tirsdag den 14. september. 
Alle børn fra 4 år er velkomne. 
Ledere: Birgitte Linde - Else Christensen og Anne Mette 
Jakobsen

UDSYN 
UDSYN starter op igen onsdag den 22. september og 
mødes i lige uger kl. 14:00 på Stoppestedet.
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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 GUDSTJENESTER
AUGUST VORBASSE SKJOLDBJERG HEJNSVIG/VESTERHEDE

1. 9.s.e. trinitatis 9:00 JJ  Kirkekaffe 10:30 Vesterhede. JJ
8. 10.s.e. trinitatis 10:30 JJ 9:00 Hejnsvig. JJ

15. 11.s.e. trinitatis 9:00 JJ 10:30 Hejnsvig. JJ
22. 12.s.e. trinitatis 10:30 9:00 Kirkekaffe
28. Lørdag 11:00 Konfirmation
29. 13.s.e. trinitatis 11:00 Konfirmation 9:00

SEPTEMBER

5. 14.s.e. trinitatis 10:30 Forklaringsgudstjeneste
12. 15.s.e. trinitatis 9:00 10:30 Høstgudstjeneste
19. 16.s.e. trinitatis 10:30 Høstgudstjeneste. SØK 9:00 Hejnsvig. SØK
26. 17.s.e. trinitatis 9:00 10:30
29. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste

OKTOBER

3. 18.s.e. trinitatis 9:00 10:30
10. 19.s.e. trinitatis 10:30 9:00 Kirkekaffe
17. 20.s.e. trinitatis 10:30 JJ 9:00 Hejnsvig. JJ
24. 21.s.e. trinitatis 9:00 JJ 10:30 Hejnsvig. JJ
31. 22.s.e. trinitatis 10:30 BUSK

NOVEMBER

7. Allehelgensdag 16:00 14:30
14. 24.s.e. trinitatis 9:00 SØK  Kirkekaffe 10:30 Vesterhede. SØK
21. Sidste s. i trinitatis 10:30 SØK 9:00 Hejnsvig. SØK
24. Onsdag 17:00 Familiegudstjeneste
28. 1.s. i advent 10:30 14:00 Lucia

JJ = Jørgen Johansen    SØK = Susanne Østbjerg Kargo 
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KOMMENDE INDSAMLINGER:  4. april – 26. september: KFUM og KFUK i Danmark
3. oktober – 21. november:  KFUM´s soldatermission. 28. november: KFUM’s sociale arbejde.
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.


