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En god 1historie

ADRESSER
Sognepræst
Susanne Østbjerg Kargo
Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse
E-mail: SOE@km.dk
Mobil: 28 25 41 01
Mandag fri.
Graverkontoret
Kirkegade 21, 6623 Vorbasse
E-mail: Vorbasse.kirke@gmail.com
Tlf: 75 33 38 18 / Mobil: 24 48 05 55

101 års
jubilæum i

Skjoldbjerg kirke

Graver ved Vorbasse og Skjoldbjerg kirker
Søren Møller Madsen
Bogholdervej 1C, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse

SØ. 28. NOV 2021 KL. 14
Bogudgivelse om Skjoldbjerg kirke
i Skjodbjerg medborgerhus
efter gudstjeneste med
Lucia-kor og 9 læsninger.

Organist
Kjeld Møller Heinsen,
Silkehalevej 4, 7100 Vejle
Tlf: 75 83 77 83 / Mobil: 27 77 13 80
E-mail: organistvorbasse@gmail.com
Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

TO. 20. JAN 2022 KL. 15-17

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

Rundvisning i kirken.
Lokalhistorisk arkiv har
lavet udstilling i kirkehuset
om kirkens historie.

Kirkeværge, Vorbasse
Erling Jensen
Fittingvej 19, 6623 Vorbasse
Tlf: 24 41 71 74
E-mail: mwejensen@gmail.com

SØ. 23. JAN 2022 KL. 10:30
Jubilæumsgudstjeneste
Herefter frokost i
Vorbasse sognehus.
Tilmeld. senest 15. dec. til
Birgit Thomsen,
tlf.: 22 81 25 41

Kirkeværge, Skjoldbjerg
Brian Brodersen
Købmandsvej 1, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Tlf: 49 40 26 53
E-mail: brian_brodersen@me.com

TO. 3. FEB 2022 KL. 19:30

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

Orgelkoncert og fællessang
i kirken med
Bjørn Elkjær, Skibet

Deadline til næste kirkeblad: 1. feb. 2022
Materiale sendes til Eva Frank:
vorbasse.kirkeblad@gmail.com
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PRÆSTEN HAR ORDET
gudstjenesten og problemer med at engagere
menigheden og indimellem kan det fylde så
meget, også i pressen, at vi helt kan glemme
også at fortælle den gode historie.
For folkekirken har faktisk en usandsynligt god
historie at fortælle: nemlig en historie om en
kirke, der var en særdeles medvirkende årsag
til den velfærdsstat, der spirede frem i løbet
af 1960’erne. En historie om en kirke, der kan
tælle til ca. 4,3 mio. medlemmer. En historie om
en kirke, der spiller en afgørende rolle i mange
menneskers liv, når livet bliver ”for stort” til at
have derhjemme, som ved et barns fødsel, ved
dødsfald og vielser og når unge mennesker træder ind i de voksnes rækker. En historie om en
kirke, som uge efter uge trækker folk af huse til
gudstjenester, koncerter, foredrag, taize-sang,
babysalmesang, ældrecafeer…. Og faktisk – det
glemmer de ofte at nævne i pressen – med ganske stor succes!
Og ikke bare som folkekirke, men som kristen
kirke, kan vi fortælle den vel nok bedste historie af dem alle! En historie, der begyndte med et
barns fødsel for 2000 år siden, og som vi fortsat
gentager hvert eneste år, når vi samles juleaften i stuvende fyldte kirker for at høre nøjagtig
det samme som sidste år.
Og dét må da være definitionen på en god historie; at den kan tåle at blive fortalt igen og
igen igennem 2000 år med forventningens og
genkendelses glæde for dem, som hører den!
Ovenikøbet ledsaget af glade stemmer, der
fylder kirken og hvor selv den mindste skråler
med på ”Halleluja” med entusiasmen og livsglæden strålende ud af øjnene.
Dét er da en god historie. At vi år efter år fylder
kirkerne til gudstjenester, andagter og koncerter for at høre og mindes det glade budskab om
det lille barn i krybben og tage del i en tradition
og en historie, der har eksisteret længe inden vi
kom til, og som vil fortsætte længe efter, at vi
ikke er her mere.
SØK

En god
historie
Hvad er en god historie? Der er formentlig lige
så mange svar, som vi er mennesker. Den gode
historie kan defineres på mange måder - og
dermed er der også rigtig mange af dem!
Desværre er der også mange dårlige historier,
og som det så ofte sker, kommer det negative til
at få overhånd og overskygge det positive. Det
ser vi gang på gang i pressen og på de sociale
medier. De dårlige historier sælger. Det er interessant og vi kan hver især sidde bag vores avis
eller skærm og krumme tæer og blive forargede
og måske fare op i en spids og poste en skarp
kommentar.
Sådan er der også historier om folkekirken. Vi
mister medlemmer; kirker lukker; præster prædiker for tomme huse; folk er ligeglade med kirken. De historier er såmænd ikke særegne for
folkekirken – en anden dag står hospitalerne,
skolerne eller plejehjemmene for tur og fælles
for nævnte institutioner er, at det er noget de
fleste har en mening om. Også folkekirken. Derfor er der også salg i de dårlige historier om folkekirken og andre institutioner – de er nemlig
ikke ligegyldige.
Desværre er der det ved det, at jo oftere en historie – en dårlig historie – gentages, jo mere
sand bliver den og jo flere mennesker tror på
den. Også os, der måske burde vide bedre.
Præster taler også om dalende tilslutning til
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KONFIRMANDER 2021
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ARRANGEMENTER

Luciakoncert
i Skjoldbjerg
Højskolesang

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 er der bogudgivelse om Skjoldbjerg kirke og der kan købes
æbleskiver og gløgg i medborgerhuset, og så
skal der tændes og danses om det store juletræ.
Arrangementet arrangeres i samarbejde med Beboerforeningen.

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 næste aften med ”Sang fra Højskolesangbogen” bliver tirsdag d. 7. december kl. 19.00.
Programmet sammensættes af undertegnede
Emmy Schmidt og Alice Østergaard. Menighedsrådet sørger for det praktiske omkring arrangementet. Midt på aftenen skal vi selvfølgelig have
kaffe og kage. Det koster 20 kr.

Sol og Skjold

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 højskolesangbogen.
Som støtte vil der hver aften være en forsanger.
Det vil skifte lidt, hvem det bliver. Ved klaveret sidder Alice.
Vi glæder os
Emmy Schmidt og Alice Østergaard

’Sol og Skjold’ er skrevet af Jeremy Watts i anledning af kirkens 100-års jubilæum: om den seje
kamp for at få en kirke i Skjoldbjerg og om det
liv, der formede sig omkring den. Mange lokale
stemmer bidrager. Bogen, på ca. 230 sider, præsenteres søndag den 28. november i Medborgerhuset umiddelbart efter Lucia gudstjenesten kl. 14:00.
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Fotograf: Mikkel Østergaard

Vi samler ind til
verdens fattigste 13. marts
2022-indsamlingen bliver en milepæl
I 2022 fylder Folkekirkens Nødhjælp 100 år. Som den ældste nødhjælps- og udviklingsorganisation med danske rødder, fejrer vi ikke alene 100 års arbejde med håb og handling som varemærke. Vi fejrer et stærkt dansk engagement i humanitært udviklingsarbejde gennem hundrede år. Sogneindsamlingen bliver derfor en jubilæumsindsamling.

Sogneindsamlingen får to ben

Indsamlingen bliver først og fremmest fysisk med dør til dør, som vi kender det fra tidligere. Derforuden kommer der et supplement for dem, der hellere vil samle ind digitalt.
Vi håber med tilføjelsen af vores digitale supplement, at vi kan få endnu flere danskere
til at samle ind. En mere fri indsamling kan give kreative sjæle mulighed for at tænke nyt.
Give efterskoler en mulighed for at samle ind i løbet af ugen og ikke kun, når eleverne
er rejst hjem i weekenden.
Samtidig bevares det store fællesskab og den enorme synlighed, som opstår, når 12.000
går på gaden på samme tid.

Klimaproblemer øverst på listen

I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi regnen udebliver
og høsten slår fejl år efter år. I Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget,
når voldsom regn skyller jorden væk.
Klimaforandringerne er her – konsekvenserne er bare ikke ligeligt fordelt på verdensplan. Det er verdens fattigste, der rammes hårdest. Mennesker, der i forvejen ingenting
har. Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til mennesker i 100 år, længe før klimaforandringerne kom på dagsordenen. Og i den periode har der altid har været naturkatastrofer – men aldrig i det omfang, vi oplever nu.
Vi må handle nu, hvis vi skal redde liv. Verdens fattigste behøver konkret hjælp til at
håndtere tørke og oversvømmelser. Hjælp til at overkomme de orkaner, der kun bliver
voldsommere og voldsommere år for år.

Når vi samler ind 13. marts, går pengene bla til klimahjælp som:
• Træplantning, der modvirker jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand
• Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr

Meld dig som indsamler

Kontakt allerede nu Birgit Thomsen på 22 81 25 41 eller etbt@svenet.dk for at melde
dig som indsamler. Du kan også melde dig som indsamler på blivindsamler.dk.
”Vi lever i en tid, hvor næstekærlige handlinger aldrig har været vigtigere. Lige nu må vi påtage os opgaven at hjælpe mennesker i yderste nød, fordi både klimaforandringer og corona
gør uligheden i verden større. På bare tre timer kan du gøre din lille del – og tilsammen gør
vi en kæmpe forskel,” siger Birgit Thomsen indsamlingsleder.
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ARRANGEMENTER

Julekoncert i
Vorbasse kirke
Julekoncerten er i år torsdag den 16. december kl. 19:00 i Vorbasse kirke med medlemmer af Billund
Pigekantori under ledelse af organist og korleder ved Billund Kirke, Christine Toft Kristensen.
Koret vil fremføre kendte og mindre kendte julesange og salmer, ligesom der vil være fællessalmer. Derudover vil der være indslag af orgelmusik.
Velkommen til en stemningsfuld aften med musik og sang i kirken.

Adventsfest

Mandags
Café

Fredag d. 3. december holder KFUM og KFUK
adventsfest i Vorbasse Kirke kl. 19.30
Kom og oplev kirkerummet oplyst af levende lys,
stilhed, ord og billeder der leder vore tanker ind
på advent.
Vi skal synge de dejlige adventssange og lytte til
klaver og kontrabas.
KFUM og KFUK byder velkommen til en andagts
stund i kirken.
Efter dette er alle velkommen i sognehuset til en
kop kaffe og fællesskab.
Arr. KFUM og KFUK i Vorbasse

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.
Birgit og Lilly
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ARRANGEMENTER

Spissammenaftener

Fastelavn

Røde Kors Vorbasse/Billund Afdeling holder
spis-sammen-aften i Sognehuset i Vorbasse fredag, den 28. januar, fredag, den 25. februar og
fredag, den 25. marts 2022, 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

Søndag den 27. februar 2022 kl. 10:30 holder
vi i samarbejde med Vorbasse kultur og event, fastelavnsfest i Vorbasse kirke med en kort familievenlig gudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Sognehuset.

Babysalmesang
Babysalmesang i folkekirken er opstået ud fra en viden om, at sang og musik stimulerer barnets musikalske
og sansemotoriske udvikling. En baby forstår ikke salmerne, men babyen kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi kan lagre sig i barnets underbevidsthed.
Babysalmesang i Hejnsvig og Vorbasse Kirker er en mulighed for at få en god oplevelse med sit barn, i det
fantastiske rum, som kirken er. Samtidig giver det også mulighed for fællesskab med andre, i den tid man
er hjemme på barsel. Babysalmesang er en formiddag i kirken med sang, musik og sanseoplevelser for alle
nyfødte i alderen 0 - 1 år sammen med mor og/eller far.
Det varer 35-40 minutter. Efter vi har sunget og leget, slutter vi med kaffe/te og hyggesnak.
Babysalmesang er for alle der har lyst og kræver ikke et stort kendskab til kirken og salmerne, og du behøver
ikke være et musikalsk geni for at deltage. Alle kan være med!
Hejnsvig og Vorbasse Kirker samarbejder om dette arrangement. Derfor er alle forældre med babyer velkomne til at deltage i babysalmesang i både Hejnsvig Kirke og Vorbasse Kirke.
Vi starter nyt hold i Hejnsvig kirke torsdag den 27. januar 2022 kl. 10.00. Forløbet strækker sig over 6
torsdage. Derefter fortsætter vi med 6 gange i Vorbasse Kirke, torsdag den 17. marts 2022 kl. 10.00. For
mere information kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail
lismoeberg@gmail.com
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KALENDER VINTER 2021-2022

DECEMBER
1. Onsdag

14:00

2. Torsdag

10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

UDSYN på Stoppestedet.

3. Fredag

19:30

KFUM og KFUK adventsfest i Vorbasse Kirke og Sognehus.

6. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
6. Mandag

19:30

Mandagsbibelkredsen mødes.

7. Tirsdag

14:00

Vorbasse Seniorer: Julebanko med sponsorgaver på Vorbasse kro. Gløgg og æbleskiver kr. 30.00.

7. Tirsdag

19:00 Højskolesang i Sognehuset.

9. Torsdag

18:00

IM: I Sognehuset: Julefrokost/ julehygge med fællesspisning. Kl. 19:30 taler Peter Fredensborg, Billund.

15. Onsdag

14:00

UDSYN på Stoppestedet.

16. Torsdag

14:30 Gudstjeneste på Frihavnen.

16. Torsdag

19:00 Julekoncert i Vorbasse kirke med medlemmer af Billund Pigekantori under ledelse af organist og
korleder ved Billund Kirke, Christine Toft Kristensen.
20. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
29. Onsdag

14:30

IM: På Frihavnen: Julefest, nærmere herom senere.

JANUAR
3. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
3. Mandag

19:30

Mandagsbibelkredsen mødes.

10. Mandag

14:00

10. Mandag

19:30

Vorbasse Seniorer: Nytårstræf på Vorbasse Kro. Foredrag ved Anni Matthiesen. Efterfølgende spisning. Suppe og tarteletter Pris: kr. 100.00. Betaling sker ved tilmelding - til Sparekassen Kronjylland 6233 0750010857 eller MobilePay
97226. Bindende tilmelding senest 03.01. Til: Gunhild tlf. 22 96 55 67 eller mail birkevej1@bbsyd.dk
IM: I kirken: Bedemøde.

11. Tirsdag

IM: I Sognehuset: Bedemøde.

12. Onsdag

14:00

UDSYN på Stoppestedet.

12. Onsdag

19:30

IM: På Stoppestedet: Bedemøde. (K.F.U.M. & K.)

13. Torsdag

19:30

IM: I Sognehuset: Bedemøde.

17. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
20. Torsdag

14:30 Gudstjeneste på Frihavnen.

20. Torsdag

15:00 Rundvisning i Skjoldbjerg kirke. Lokalhistorisk arkiv har lavet udstilling i kirkehuset om kirkens historie.
19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Arne Nørgaard, Kolding.

20. Torsdag
23. Søndag

10:30 Jubilæumsgudstjeneste i Skjoldbjerg. Herefter frokost i Vorbasse sognehus. Tilmelding senest 15.
december til Birgit Thomsen, tlf.: 22 81 25 41
24. Mandag 19:00 Højskolesang i Sognehuset.
26. Onsdag

14:00

UDSYN på Stoppestedet.

26. Tirsdag

17:00

27. Torsdag

19:30

Vorbasse Seniorer: Ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest 8
dage før. Efterfølgende spiser vi sammen. Af hensyn til maden er der bindende tilmelding senest 19. januar til:
Levin 20 92 32 64 eller mail le.ki@live.dk
IM: I Sognehuset: Møde ved Brian Thisgaard Vibe Olesen, Christiansfeld.

28. Fredag

17:00

Røde Kors Vorbasse/Billund: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding senest mandagen inden til: Birgit, tlf. 29
60 62 28 eller Elisabeth, tlf. 21 60 26 40.
31. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
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KALENDER VINTER 2021-2022

FEBRUAR
3. Torsdag

19:30 Orgelkoncert og fællessang i Skjoldbjerg kirke med Bjørn Elkjær, Skibet.

7. Mandag

19:30

Mandagsbibelkredsen mødes.

8. Tirsdag

14:00

Vorbasse Seniorer: Vorbasse Kro. Banko og Amerikansk Lotteri. Kaffe og kage kr. 30.00.

9. Onsdag

14:00

UDSYN på Stoppestedet.

10. Torsdag

18:30

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

14. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
17. Torsdag

14:30 Gudstjeneste på Frihavnen.

22. Tirsdag

14:00

23. Onsdag

14:00

23. Onsdag

19:30 Salmestafet i Vorbasse kirke.

24. Torsdag

19:30

25. Fredag

17:00

27. Søndag

Vorbasse Seniorer: Vorbasse Kro. Foredrag ved Nikolai Bangsgaard. Han fortæller om jorden rundt på cykel. Det tog
ham 1.413 dage og ruten var på 62.180 km. Se mere på Vorbasseseniorer.dk og Vorbasse.dk.
UDSYN på Stoppestedet.
IM: I Sognehuset: Undervisningsaften ved Daniel Præstholm, Grindsted. Emne: ”Hvad er tro?

Røde Kors Vorbasse/Billund: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding senest mandagen inden til: Birgit, tlf. 29
60 62 28 eller Elisabeth, tlf. 21 60 26 40.
10:30 Fastelavn i Vorbasse kirke og Sognehus. Samarbejde med Vorbasse Kultur og Event.

28. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

MARTS
7. Mandag

19:30

8. Tirsdag

14:00 Vorbasse Seniorer: Vorbasse Kro. Banko og Amerikansk Lotteri. Kaffe og kage kr. 30.00.

8. Tirsdag

19:30

9. Onsdag

14:00

13. Søndag

Mandagsbibelkredsen mødes.
Fællesmøde mellem Vorbasse Menighedsråd, Billund Y-mens Club og KFUM og KFUK i Vorbasse. Jesper Birkler fortæller om: Mennesker, jeg har mødt, som ændrede mit liv. Alle er velkommen. Se omtale side 12
UDSYN på Stoppestedet.

10:00 Sogneindsamling. Se omtale side 7

14. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
17. Torsdag

10:00 Babysalmesang opstart i Vorbasse kirke.

17. Torsdag

14:00 og 15:30 IM: I Sognehuset: Kvindedag ved Cecilie Nord Hansen, Fredericia.

17. Torsdag

14:30 Gudstjeneste på Frihavnen.

23. Onsdag

14:00

23. Onsdag

19:00 Højskolesang i Sognehuset.

UDSYN på Stoppestedet.

24. Torsdag

10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

24. Torsdag

19:30

25. Fredag

17:00

29. Tirsdag

15:00

IM: I Sognehuset: Undervisningsaften ved Asbjørn Asmussen, Fredericia

Røde Kors Vorbasse/Billund: Spis-sammen-aften i Sognehuset. Tilmelding senest mandagen inden til: Birgit, tlf.
29 60 62 28 eller Elisabeth, tlf. 21 60 26 40.
28. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
Vorbasse Seniorer: Banko og Amerikansk Lotteri på Vorbasse Kro. Mulighed for at købe kaffe, øl og vand i pausen.
Efterfølgende stegt flæsk og persillesovs. Se mere på Vorbasseseniorer.dk og Vorbasse.dk.
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ARRANGEMENTER
Jeg håber at se DIG
til familiegudstjeneste
onsdag den
9. februar

Fællesarrangement:

Foredrag

med Jesper Birkler

Familiegudstjeneste

Tirsdag d. 8. marts kl. 19.30 i Vorbasse Sognehus
Fællesmøde mellem Vorbasse Menighedsråd, Billund Y-mens Club og KFUM og KFUK i Vorbasse.
Denne aften får vi besøg af Jesper Birkler der vil
fortælle om:

Mennesker, jeg
har mødt,
som ændrede
mit liv

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 Næste gang er onsdag den 9. februar 2022.

Det er ikke kun dig
selv og dine beslutninger, der får betydning for din livsbane
og dine holdninger.
Under et møde, i skolen, på arbejdspladsen, på en rejse - i
mange sammenhæng - møder du mennesker, som
kan ændre dit liv og din opfattelse i markant retning, ofte uden at du i situationen er bevidst om
det.
I foredraget fortæller Jesper Birkler om mennesker,
han har mødt lige fra ungdommens dage og til nu
- mennesker, som har fået afgørende betydning
for hans holdninger og livsforløb. Personkredsen
tæller såvel "de stille i landet" som mennesker, der
er kendt i offentligheden.
Jesper Birkler er født i Sønderborg. Han voksende
op i Nybøl og Sønderborg, hvor hans far var præst.
Jesper Birkler er cand.theol. fra Århus Universitet
og har været sognepræst 1980 - 1998 i Grædstrup/
Vinding/Bryrup/Vrads, 1998 - 2011 ved Vor Frue
kirke i Aarhus og 2011 - 2020 fængselspræst i Enner Mark fængsel ved Horsens.
Alle er velkommen. Gratis Entre.
Arrangeres i samarbejde mellem Vorbasse menighedsråd, Billund Y-mens Club, KFUM og KFUK
i Vorbasse.

Nytårskur
Kom og ønsk hinanden et godt nytår efter gudstjenesten nytårsdag den 1. januar i Skjoldbjerg
kl. 14:30 og i Vorbasse kl. 16:00.

Salmestafet
Der er salmestafet i Vorbasse kirke onsdag den
23. februar 2022 kl. 19:30
Endnu engang skal vi mødes i Vorbasse kirke og
synge sammen. To stafetholdere vil hver præsentere 3 salmer fra Den danske salmebog. Velkommen til en hyggelig aften med fællessang, hygge,
kaffe og kage i kirken.
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Fitting ødekirke
og pest-kirkegård
er det fup eller fakta?
af Jørgen Møller

Det korte svar er, at det er fakta
– ganske vist med store usikkerheder.
Nationalmuseet som ansvarlig myndighed oplyser ret kortfattet, at der er dokumentation for en
kirke omkring 1300. Denne oplysning følges op af
museets udgravning i området 1965 -66.
Når andre kilder tages i brug, kan man danne en
mere sammenhængende historie om lokaliteten
i Fitting. Det vil jeg forsøge at gøre i det følgende.
I kirkefortegnelsen kaldet ”Ribe Oldemor” fra ca.
år 1300 eksisterer Fitting kirke ikke, mens kirken i
Almstok ”Røde Kirke” er nævnt. Det har fået nogle
historikere til at vurdere, at Fitting kirke har været nedlagt allerede før år 1300. Andre forskere
vurderer, at Fitting kirke bare er blevet glemt i
oversigten, som det også er tilfældet med andre
kirker.
Det er sikkert, at der har været en kirke fra ca. år
1200 til ca. år 1300. Men hvorfor udføre det store
arbejde som et kirkebyggeri er, og så tage kirken
ud af drift og lade den forfalde efter ca. hundrede
år? Sætter man her Fittings historie ind i en større
sammenhæng i Danmark og Europa, dukker en
sandsynlig forklaring op.
Netop i 1300-tallet bredte pesten ”den sorte død”
sig op gennem Europa. Den gjorde et alvorligt
indhug i befolkningen i Danmark, og ikke mindst
lagt store dele af Jyllland øde, da det i forvejen
var tyndt befolket. Mange døde af pesten, og

nogle prøvede at flygte til andre egne for at redde
livet. Det er derfor meget sandsynligt at pesten
har lagt både Almstok Kirke og Fitting Kirke øde.
Og de var ikke de eneste. Inden for en radius på
35 km. fra Vorbasse kan man således konstatere
10-12 ødekirker.
Dette næsten folketomme område gav grobund
for historier om, hvordan egnen igen blev befolket i løbet af middelalderen. De sædvanlige gode
kilder som kirkebøger og folketællinger eksisterede ikke til at bekræfte eller afkræfte disse historier. Derfor har flere af dem ”bidt sig fast” som folkesagn. Ejner Mathiasen, lokalhistoriker i Fitting,
gengiver to af disse sagn:
Sagnet vil vide, at beboerne i Almstok og Fitting
sogne uddøde som følge af den store pest, der hærgede på egnen i 1300-tallet, ligesom det skete i andre egne af landet. Det skulle så have forårsaget, at
disse to kirker gik af brug og sank i grus.
Sagnet beretter også, at der flere gange har været
pest, og at alle beboere i Vorbasse sogn døde på
nær to, en gammel kone og hendes datter. Så kom
der en ung bondekarl gående nordfra. Han blev
gæstfrit modtaget af de to overlevende i den øde by.
Karlen slog sig ned og blev forelsket i pigen. Derefter påtog moderen sig at gifte dem og gav dem sin
velsignelse. Det berettes, at deres afkom siden har
befolket stedet igen.
O. Thomsen har i 1831 kaldt karlen for Peter og dat-
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teren Anna. Hun fandt Peter liggende under et træ
for at hvile ud. Efter et års tid forenede den gamle
kone dem. Peter og Anna nød den fryd, at se deres
afkom befolke byen. I 1870erne forlød det, at de boede i en af Vorbasses østlige gårde”
For at komme videre med fortællingen må både
sund fornuft og lidt fantasi tages i brug.
Selv om kirker blev bygget af solide materialer,
så gik de uundgåeligt i forfald gennem nogle
hundrede år. De mennesker, som efterhånden
kom til at befolke egnen, kunne genbruge især
granit-sten fra kirkemuren, så efterhånden var
der kun nogle sokkelsten tilbage, og kirken gik
i glemmebogen uden at være nævnt i historiske
skrifter.
Først i 1870 nævner dr. O. Nielsen, at kirkegården
stadig kan påvises med disse mål: Nord – syd 18
favne (11,16 m) og øst – vest 24 favne (14,88 m).
Kirkegården lå ca. 150 m nord for Lindegården
(Fittingvej 11). Her havde man fundet en 20 cm
lang nøgle. Den blev smidt i en bunke med gammelt jern. Ingen myndighed tog vare på disse
data, og kirkens eksistens gik igen i glemmebogen.
I 1935 havde den daværende ejer Anders Th.
Andersen problemer, når han skulle pløje dette
jordstykke. Han stødte ofte på store granit-sten
og fråd-sten (en slags kalksten). Han besluttede
derfor at fjerne nogle store sten, som havde været kirkens grundsten. Disse sten blev kørt væk,
hugget til skærver og brugt til vejmateriale på
egnen. Det var sikkert almindelig praksis, for intet
på stedet var fredet.
Nogle sten overlevede dog som prydsten i flere
haver som bænke eller trappesten. Lindegårdens
forholdsvis høje sokkel viser tydeligt, at man

havde haft adgang til rigelige mængder af flotte
granit-sten. Et pænt antal sten er aldrig kommet
længere end til en dynge bag gården tæt på deres oprindelige placering.
Da den tidligere ejer Mads Jensen i 1962 manglede en gravsten til sin kone Cecilie, var det naturligt at bruge en af de store sokkelsten.

Da museumsinspektør Knud Krogh fra Nationalmuseet var på stedet nogle år senere, konstaterede han, at denne gravsten ligner flere af sokkelstenene under Vorbasse kirkes tværskib, så disse
sokkelsten stammer sandsynligvis fra Fitting Kirkes sokkel, og at Vorbasses tværskib således hviler på Fitting Kirkes skuldre.
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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

Gruppebestyrelsesformand
Lone Westergaard, mobil: 60 19 80 81
email: Westergaard24@outlook.dk
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, Bakkevej 19, 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

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

BØRNEKREDS

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.

-mødes hver tirsdag kl. 14:30-16:00 på Stoppestedet.
(Ikke i skoleferier).
Alle børn fra 4 år er velkomne
Ledere: Birgitte Linde - Else Christensen og 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.dk:
Inger Donslund.
Nyheder og arrangementer til vorbasse.dk sendes
til vorbasse@vorbasse.dk

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

-mødes i lige uger kl. 14:00 på Stoppestedet.
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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GUDSTJENESTER
DECEMBER

VORBASSE

SKJOLDBJERG

5.
12.
19.
24.

9:00
9:00 JJ
10:30
14:00
16:30
10:30

10:30

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften

25. Juledag
26. 2. Juledag

HEJNSVIG/VESTERHEDE

10:30 Hejnsvig. JJ
9:00
15:15

9:00 JJ

10:30

Vesterhede JJ

JANUAR

1.
2.
9.
16.
23.
30.

Nytårsdag
H.t.K. søndag
1. s.e.H.t.K.
2. s.e.H.t.K.
3. s.e.H.t.K.
4. s.e.H.t.K.

16:00
9:00 SØK

14:30
10:30 SØK
9:00
10:30 Jubillæumsgudstj.

10:30
9:00 JJ. Kirkekaffe

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

10:30 Vesterhede. JJ

FEBRUAR

6.
9.
13.
20.
27.

Sidste s.e.H.t.K.
Onsdag
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

10:30 SØK
17:00 Familiegudstjeneste
9:00 JJ. Kirkekaffe
10:30 JJ

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

10:30

MARTS

6.
13.
20.
27.

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

10:30 SØK
9:00 SØK. Sogneindsamling
10:30
9:00 Kirkekaffe

9:00 Hejnsvig
10:30 Vesterhede. SØK

9:00 Kirkekaffe
10:30

KOMMENDE INDSAMLINGER: 28.november-26.december: Café Jydepotten, Grindsted.
1. januar: Bibelselskabet, 2. januar-30. januar: KFUM og KFUK i Danmark
6. februar-27. marts: Folkekirkens nødhjælp.
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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