VORBASSE OG SKJOLDBJERG

SOGNEBLAD
Nr. 2 · april · maj · juni · juli 2022

“I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.”
N.F.S Grundtvig

Forår og1 sommer

ORIENTERING

ADRESSER
Sognepræst
Susanne Østbjerg Kargo
Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse
E-mail: SOE@km.dk
Mobil: 28 25 41 01
Mandag fri.

Konfirmandweekend

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

Vi holder konfirmandweekend lørdag den
2. – søndag den 3. april. Weekenden afsluttes
traditionen tro, med en gudstjeneste som konfirmanderne har planlagt.
Formålet med at lade konfirmanderne lave
en gudstjeneste er at give dem medejerskab i
gudstjenesten. Det får de dels ved at få et kig ind
bag kulisserne, men også ved selv at skulle tage
ansvar for de forskellige opgaver.
Alle er meget velkomne til denne gudstjeneste.

Graver ved Vorbasse og Skjoldbjerg kirker
Søren Møller Madsen
Bogholdervej 1C, Skjoldbjerg, 6623 Vorbasse
Organist
Kjeld Møller Heinsen,
Silkehalevej 4, 7100 Vejle
Tlf: 75 83 77 83 / Mobil: 27 77 13 80
E-mail: organistvorbasse@gmail.com
Hjemmeside: www.vorbassekirke.dk

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

Menighedsmøde

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

Søndag den 8. maj 2022 inviterer menighedsrådet til kirkefrokost og det årlige menighedsmøde umiddelbart efter 10:30 gudstjenesten
i Vorbasse kirke. Til menighedsmødet vil
menighedsrådet orientere om menighedsrådets
arbejde, økonomi og hvilke opgaver, der bliver
arbejdet med. Der vil også være mulighed for
at komme med spørgsmål, ideer eller ønsker til
menighedsrådet.
Vel mødt.
Karin Saugmann

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

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

Deadline til næste kirkeblad: 1. juni 2022
Materiale sendes til Eva Frank:
vorbasse.kirkeblad@gmail.com
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KONFIRMANDER 2022
Vorbasse kirke

Vorbasse kirke

Alexander Straarup
Skødebjergvej 5
Ella Denker Sloth Andresen
Baldersbækvej 27
Ebbe Schaadt Pedersen
Parkvej 14
Silas Brink Østergaard
Kirkegade 1
Samanda Christiane Silkeborg Poulsen
Sønderkær 512
Solvej Tornø Svensson
Bøgevej 1
Erik Hansen
Håndværkervej 3
Jalte Strukmann Holdt
Gyvelvej 75
Pelle Benné Overgård
Vestergade 5
Cilia Aunsbjerg Pedersen

Josephine Valentin Jacobsen
Museumsparken 33
Esther Kiær Kristiansen

fredag den 13. maj 2022

søndag den 15. maj 2022

Gunnar Gudjon Rikkardsson Hougaard
Dalgasvej 1A
Freja Helbo Willumsen
Grenevej 1
Daniela Duelyte
Holmeåvej 31
Freya Larsen
Håndværkervej 1
Methea Marie Nygaard Sørensen
Grønnegade 15
Rihanna Sarah Dimech
Bækkevej 1
Oliver Moosgård
Okslundvej 119
Nicklas Søndersø Jensen
Østervænget 12
Rasmus Møller Emanuelsen
Østergade 54
Caia Haddy Joof
Østergade 15
Malte Overgård
Østergade 16
Jacob Dyreborg Jensen
Kirkevænget 18
Jari Solås Christensen
Fitting Stationsvej 8
Lasse Brøgger Sørensen
Nørregade 8
Emma Kilgast
Drivvejen 28

Niklas Munk Jørgensen
Kroskoven 44
Silke Søndersø Andersen
Østergade 41
Sebastian Foldager Borg
Fitting Stationsvej 13
Vilius Meilunas
Tårngade 5
Josefine Carstensen
Krøgebækvej 13

Skjoldbjerg kirke
fredag den 13. maj 2022

Peter Kanstrup Møller Madsen
Bogholdervej 1C
Jeppe Juhl Eneberg
Østervænget 70
Daniel Vejen Thomsen
Skjoldbjergvej 33

Telegrammer
Telegrammer og breve kan afleveres i
Sognehuset i Vorbasse eller i våbenhuset i Skjoldbjerg umiddelbart før samt
under konfirmationsgudstjenesten.
Her vil de blive sorteret og fordelt. Vi
kan ikke påtage os ansvar for gaver og
blomster.
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PRÆSTEN HAR ORDET

Måske kan vi lære noget af

brombær…
ikke er en nødvendighed for julefred og julestemning rundt om i de små hjem. – Nogen
har måske se det praktiske i ikke at skulle ud
af døren midt i sovsen, opdaget at der jo bliver sendt udmærkede julegudstjenester i tv
eller online eller fundet ud af, at det er rigeligt
med julemusik i radioen…
Heller ikke i forbindelse med livets store
begivenheder, har vi kunnet gøre alt det, vi
plejer og ellers gerne ville. Ingen familiefest i
forbindelse med barnedåb. Jeg har oplevet at
stå ved døbefonten i en tom kirke med mor,
far og baby. Det var stemningsfuldt og meget
stærkt men også langt fra tanken om, at dåben er dér, hvor menigheden byder et nyt lille
sognebarn velkommen i fællesskabet. Flere
dåb er blevet flyttet eller udskudt så længe, at
den lille for længst er vokset ud af familiens
dåbskjole og selv pludrer med når fadervor
lyder. – Nogen har måske tænkt, at det var
nemmest bare at springe det hele over…
Konfirmanderne er blevet snydt! Snydt for
undervisning, snydt for at opleve menighedsfællesskabet, snydt for at planlægge gudstjeneste, snydt for forårskonfirmation. – Nogen
har måske tænkt, at det var en let måde at
komme omkring det på…
Bryllupper har der ikke været mange af, for
hvem tør binde an med en stor fest, med nye
restriktioner lurende om hjørnet? – Nogen
har måske været lettet over at slippe for al
opmærksomheden…
Sværest har det dog være, når vi har skulle
tage afsked med vores kære. At sætte begrænsning på deltagere er ofte grusomt. At
skulle holde afstand og gemme sig væk bag
masker har forhindret os i at vise og udtrykke
omsorg og medfølelse. At skulle skilles ved

I skrivende stund har vi netop taget hul på
endnu en post-corona periode. Covid-19
betragtes nu igen ikke længere som en samfundskritisk sygdom, og alle restriktionerne
er bortfaldet. Det er glædeligt og befriende,
men det er også en glæde og en frihed, som vi
skal vænne os til. I to år har vi levet i coronaens skygge. Vi har oplevet, hvordan ingenting
var, som det plejede; hvordan ting, vi tog for
givet, pludselig ikke længere var en selvfølge, og vi har mærket, hvordan frygt, apati og
isolation har sneget sig ind på os.
Nu skal vi lære at leve igen. Vi skal glæde os.
Vi skal samles og fejre og rejse og feste. Vi har
fået nye vaner undervejs. Måske har vi også
fået nye kompetencer og set nye muligheder, men vi skal også i nogle henseender på
genopdragelse udi ”plejer”. Vi skal tilbage i teateret, til koncerter og på restauranter. Vi skal
tilbage på håndboldbanen og i gymnastiksalene. Vi skal begynde at lægge planer, sende
invitationer, bestille festlokaler og booke
rejser. Og så skal vi tilbage på kirkebænken.
Igennem to år har vi skulle holde afstand. Vi
har bekymret os om, om vi nu optog en plads
for andre. Vi har gemt vores smil og mumlet
smalltalk gennem masker. Vi har ikke fået den
traditionelle kop våbenhuskaffe i hånden på
vej ud af kirkedøren, som ellers plejede at
give os 5 minutter, hvor vi kunne blive opdateret på hinandens liv.
Ikke engang juleaften har vi været samlet om
budskabet om det lille barn i krybben. Denne
aften, som for rigtig mange danskere gennem
hele vores liv har været et fast årligt anker i
kirken, hvor vi kommer for at få kontrakten
om vores tilhørsforhold fornyet. To i år træk
har vi oplevet, at det at gå i kirke denne aften
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PÅSKESALME

Med
thomaskravet
står vi her

graven uden den forløsende kop kaffe på
kroen og alle fortællingerne og minderne
om det, der har været, har gang på gang
føltes uforløst. – Nogen har måske set
fordele ved begrænsninger og fritagelse
for at skulle dele sin sorg…
Hvordan skal vi finde vej tilbage til ”plejer”
igen? Og er det virkelig nødvendigt, når
vi nu har set, at verden fungerer ganske
udmærket uden? Uden håndboldkampe,
uden flyrejser uden fester og uden kirke.
Ja, det er nødvendigt, for det er her i
fællesskaberne, vi finder ud af hvem vi er,
hvad der definerer os som Vorbasse- og
Skjoldbjergborgere, som danskere og som
kristne. Foreningerne lever, når vi deltager,
bakker op og er frivillige; landet fungerer
og hjulene ruller, når vi agerer og investerer og kirkerne – hvor gamle og solide de
end er – står kun, når vi er der som levende
stene.
Det er bydende nødvendigt for alle dele af
samfundet, at vi genlærer noget af ”plejer”.
Og hvad har det så med brombær at
gøre???
Jo, jeg var i haven forleden, og der blev
jeg - på trods af alt det brune og grå og
visne - mødt af grønne saftige djævelske
brombær, som bugter sig og skyder op
alle vegne som insisterende påmindelser
om, at selvom alting har været sat i stå og
verden har været af lave, så er der noget,
der er helt, som det plejer!
Der skal mere end en pandemi til at hindre
naturens gang. Om et øjeblik er det påske,
og overalt omkring os ligger løg og frø lige
under overfladen klar til at bryde mørket
og den sorte jord og send deres livfulde
spirer frem i lyset.
Det er håbefuldt! Det glæder jeg mig til at
fortælle jer om, til påske, til pinse, til jul, til
hverdag og til fest, i sorg og i glæde.
Vi ses i kirken!
SØK

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen 1988.
Mel.: Erik Haumann 1987 © Det Kgl. Vajsenhus' Forlag

1 Med thomaskravet står vi her,
med tvivlens skæl for øjets skær langfredags angst i mindet.
Du kender, Gud, vor splittethed,
vor længsel mod dit lys, din fred
og kulden dybt i sindet.
2 Vi tror på det, vort øje ser:
det kendte, sikre - intet mer en jordfødt, bundet viden.
Du under os en evighed,
et liv, som ingen grænser ved;
men dage dør i tiden.
3 I dybet under stenet jord
må tjørnen søge vandets spor
med blinde, hvide rødder.
Vi famler skræmt i gravens skød,
men ser kun naglegab og død
og sår på dine fødder.
4 Da kommer du igen til os
- hver lukket dør, hver tvivl til trods med ord, vi kan fornemme.
Bag det, som vore øjne ser:
lidt vin, lidt brød - og intet mer!
dér hører vi din stemme.
5 Her er det tunge glædesbud,
hvis pris, min Herre og min Gud!
til bunds du selv kun kender.
Her får du for dit liv, dit blod
min thomastro, mit svage mod
- og gir mig dine hænder.
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Påsken 2022

Ved påskens gudstjenester hører vi historier, der ikke er til at forstå –
beretninger, der næsten ikke er til at tro! Alligevel fortæller vi dem igen
og igen, fordi de rummer en evighed af håb.

Palmesøndag

De tog palmegrene i hænderne, gik ud for at møde ham og råbte: ”Hosianna. Gud velsigne
jødernes konge, han kommer i Herrens navn.” På det tidspunkt forstod de ikke. Først da han
var blevet korsfæstet blev hans guddommelighed synlig for dem.
Gudstjeneste i Skjoldbjerg kirke kl. 9:00

···

Skærtorsdag

Peter sagde til ham: ”Herre, vasker du mine fødder?” Jesus svarede ham: ”Hvad jeg gør, fatter
du ikke nu, men senere skal du forstå det.”
Gudstjeneste i Vorbasse kirke kl. 10:30 og i Skjoldbjerg kirke kl. 19:00

···

Langfredag

Og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: ”Andre har han frelst,
lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte.” Og det var nu omkring den
sjette time, og der faldt mørke over hele jorden indtil den niende time, fordi solen formørkedes; og forhænget i templet flængedes midt igennem. Og Jesus råbte med høj røst: ”Fader, i
dine hænder betror jeg min ånd.” Da han havde sagt det, udåndede han. Da officeren så, hvad
der skete, priste han Gud og sagde: ”Den mand var virkelig retfærdig.”
Gudstjeneste i Vorbasse kirke kl. 9:00 og i Skjoldbjerg kirke kl. 10:30

···

Påskedag

For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den.
Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede
af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne. ”Frygt ikke! Jeg ved, at I
søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt.”
Gudstjeneste i Skjoldbjerg kirke kl. 9:00 og i Vorbasse kirke kl. 10:30

···

2. Påskedag

Jesus sagde til hende: ”Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?” Hun mente, det
var havemanden, og sagde til ham: ”Herre, hvis det er dig, der har båret ham bort, så sig mig,
hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.” Jesus sagde til hende: ”Maria!... Gå hen til mine
brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.”
Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: ”Jeg har set Herren.”
Gudstjeneste på vandring mellem Vorbasse og Skjoldbjerg,
afgang fra Vorbasse kl. 11:00
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ARRANGEMENTER

Babysalmesang

Per Stig Møller
Fotograf:
Knud Winckelmann
- Eget arbejde, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.
org/w/index.

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.

”Fremtidens
udfordringer”

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

Over dette emne vil tidligere udenrigsminister
Per Stig Møller holde foredrag i Vorbasse Sognehus onsdag den 6. april kl. 14.00.
Per Stig Møller er dr. Phil i litteraturvidenskab og
politiker. Han er forfatter til flere bøger, og holder
mange foredrag, men af mange nok bedst kendt
som Danmarks udenrigsminister fra 2001 til 2010.
Stig Møllers emne er "Fremtidens udfordringer"
og med hans indgående kendskab til både den
indenrigspolitiske og udenrigspolitiske situation
i dag, tror vi han er en kapacitet til at belyse netop
”Fremtidens udfordringer”.

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 Vorbasse Kirke, torsdag
den 17. marts 2022 kl. 10.00
Forløbet strækker sig over 6 torsdage. Vi mødes
den 17., 24. og 31. marts, den 21. og 28. april
og den 5. maj
For mere information kontakt Kirke- og kulturmedarbejder Lis Møberg, 20 28 61 47 eller mail
lismoeberg@gmail.com

Det er Vorbasse seniorer og Høreforeningen som
i fællesskab indbyder til dette arrangement, som
koster kr. 50,- inkl. kaffe og kage.
Der er teleslynge og skrivetolkning på et lærred.
Alle er meget velkommen.
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KALENDER FORÅR / SOMMER 2022

APRIL
6. Onsdag

14:00

Vorbasse Seniorer og Høreforeningen: Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller holder foredrag i Vorbasse Sognehus om emnet: ”fremtidens udfordringer.” Pris: kr. 50,- inkl. kaffe og kage.

7. Torsdag

19:30

IM: Sognehuset: Møde ved lokale kræfter. Eventuelt påskesangaften.

11. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
20. Onsdag

19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjergs kirkehus.

20. Onsdag

19:30

21. Torsdag

14:30 Gudstjeneste på Frihavnen.

21. Torsdag

10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

21. Torsdag

19:30

IM: Kronen i Grindsted: Kredsmøde.

IM: Sognehuset: Møde ved Poul Erik Hansen, Løsning.

25. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
26. Tirsdag

13:30

Vorbasse Seniorer: Afgang fra Prikken. Besøg på virksomheden Stansomac i Billund. Vi kører i egne biler. Foreningen betaler kr. 50,00 til chauffør. Pris kr. 30,00 inkl. kørsel. Sidste frist for tilmelding til Birgit tlf. 40 79 60 99 senest
21. april.

26. Tirsdag

19:00 Højskolesangaften i Sognehuset.

27. Onsdag

17:00 Familiegudstjeneste i Vorbasse kirke og Sognehus.

28. Torsdag

10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

28. Torsdag

19:30

IM: Sognehuset: Møde ved Jørgen Johansen, Hejnsvig.

MAJ
4. Onsdag

19:00

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

5. Torsdag

10:00 Babysalmesang i Vorbasse kirke.

8. Søndag

10:30 Menighedsmøde og kirkefrokost i Sognehuset umiddelbart efter 10:30 gudstjenesten i Vorbasse
kirke. Der vil menighedsrådet orientere om menighedsrådets arbejde, økonomi og hvilke opgaver,
der bliver arbejdet med. Der vil også være mulighed for at komme med spørgsmål, ideer eller ønsker
til menighedsrådet.

9. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
11. Onsdag

19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus.

17. Tirsdag

8:00

19. Torsdag

14:30 Gudstjeneste på Frihavnen.

19. Torsdag

19:30

Vorbasse Seniorer: Udflugt til Grønhøj, Karup og Fur med middag på Grønhøj Kro. Herefter fortsættes turen til
Fur, hvor vi besøgere øen med lokal guide. Pris kr. 300,00 pr. person ekskl. drikkevarer ved min. 40 personer. Ikke
medlemmer kr. 515,00. Tilmelding til Gunhild tlf. 22 96 55 67 senest 3. maj.
IM: Sognehuset: Møde ved Frank Boel Fyhn, Grindsted.

23. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.
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KALENDER FORÅR / SOMMER 2022

JUNI
2. Torsdag

19:00

5. Søndag

Høreforeningen i Sognehuset. Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv fortæller om "Fittinglejren".
Høreforeningen markerer Grundlovsdag i Holsted sammen med Kirkeudvalg Vest. Program følger senere.

7. Tirsdag

17:30

Vorbasse Seniorer: Vorbasse Kro. Foreningens 80 års jubilæum med fællessang, musik og underholdning. 3 retters
menu kr. 300,00 ekskl. drikkevarer. Tilmelding til Levin tlf. 20 92 32 64 senest 31. maj.

9. Torsdag

19:30

IM: Sognehuset: Møde ved Gideonitterne.

14. Tirsdag

19:00 Menighedsrådsmøde i Skjoldbjerg kirkehus.

16. Torsdag

14:30 Gudstjeneste på Frihavnen.

16. Torsdag

19:30

IM: Sognehuset: Møde ved Israelmissionen. Taler: Arne Pedersen.

20. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

Højskolesangaften
Vi har planlagt en række aftener med sang fra højskolesangbogen. Datoerne står
i Sognebladet og på Vorbasse.dk. Det bliver på rullende ugedage, så alle, der har
lyst, forhåbentlig kan være med. De næste aftener med ”Sang fra Højskolesangbogen” bliver onsdag d. 23. marts og tirsdag den 26. april kl. 19.00.
Herefter holder vi sommerpause og mødes igen den 5. september 2022.
Programmet sammensættes af undertegnede Emmy Schmidt og Alice Østergaard.
Menighedsrådet sørger for det praktiske omkring arrangementet, som er gratis.
Midt på aftenen skal vi 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 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
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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.
Kaffe og foredrag kr. 50,Der er skrivetolkning.
Ernst Thomsen og Kristian Hansen
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Jeg håber at se DIG
til familiegudstjeneste
onsdag den 27. april
kl. 17:00

Familie-

Pinse-

gudstjeneste

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 27. april 2022.

i Præstegårdshaven
Traditionen tro holder vi friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven 2. pinsedag d. 6. juni kl. 14:00. Igen i år er
gudstjenesten om eftermiddagen, og
vi håber, at der er mange, 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.

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 som normalt den 11. og
den 25. april, den 9. og 23. maj og den 20. juni.
Den 6. juni deltager vi i friluftgudstjenesten i
præstegårdshaven kl. 14:00
Vi holder ferie i juli og starter op igen mandag d.
1. 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

GLIMT FRA...
-her fortsætter historien fra forrige sogneblad.
Find bladet frem og læs den igen fra begyndelsen. Tidligere Sogneblade kan også læses på
hjemmesiden: www.skjoldbjergkirke.dk

Fitting
ødekirke
og pestkirkegård
er det fup eller fakta?
af Jørgen Møller
At Anders Th. Andersen havde fjernet de store
sten rygtedes på egnen, og to amatørarkæologer, Kristoffer Kristoffersen fra Vester Torsted og Rasmus Mortensen fra Lindeballe tog
til Fitting flere gange for at opmåle kirkens
grundrids. Da Ejner Mathiasen, Fitting ca. 30
år senere begyndte at interessere sig for sagen, var begge disse mænd døde, og deres
optegnelser var for længst indsendt til Nationalmuseet.
Gennem flere år forsøgte Ejner Mathiasen
at få disse oplysninger fra Nationalmuseet,
men det lykkedes aldrig. Hjælpen var dog
nærmere, end man kunne forvente. Da Ejner
Mathiasen nogle år senere under et besøg
hos folkemindesamler Johannes Kvist i Egtved beklagede sig over, at han ikke kunne få
de omtalte opmålinger, sagde Kvist: ”Dem har
jeg da liggende, for jeg fik dem af de to, som
lavede opmålingerne”.
Så kunne Ejner Mathiasen køre hjem og begynde at tegne kirken. De oprindelige mål var
i alen, men nu oplyser Slots- og kulturstyrelsen på hjemmesiden Fund og Fortidsminder
de tilsvarende tal i meter.

Markedsgudstjeneste
Torsdag d. 21. juli 2022 kl. 11:00 vil der
i samarbejde med Vorbasse Grundejerforening blive arrangeret en kort markedsgudstjeneste i forbindelse med åbningen
af årets marked. Gudstjenesten finder sted i
”Pubben” ved Drivvejen. Efter gudstjenesten
er der officiel åbning af markedet med bl.a.
tale og flaghejsning.
Alle er meget velkomne.
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GLIMT FRA SOGNETS HISTORIE

Både i 1965 og 1966 arbejdede Knud Krogh i Fitting. Han var meget åben over for avisernes journalister, hvorfor der kan hentes god viden fra de
mange avisudklip.

Kirkens mål efter opmålingen i 1935
Kirkeskibet: 20 x 9 alen, svarende til 12,6 x 5,67m
Koret: 8 x 7 alen svarende til 5,04 x 4,41 m
Våbenhuset: 6 1/4 x 4 alen svarende til 3,94 x 2,52 m
Vægtykkelsen i skib og kor: 1 alen og 18 tommer
= 1,08 m
Vægtykkelsen i våbenhuset: 18 tommer = 0,45 m
Så var der roligt omkring Fitting Kirke helt til 1964.
På det tidspunkt hed ejeren Jens Andersen, og på
marken bag gården var entreprenør Harry Andersen, Grindsted i gang med at grave grus. En dag i
efteråret 1964 opdagede Jens Andersen flere skelet-dele stikke ud af skrænten i grusgraven. Jens
Andersen fik stoppet gravningen i dette område
og sendte bud til Nationalmuseet om fundet. Professor Knud Krogh blev hurtigt sendt til Fitting for
at vurdere området og fundene. Efter nogen tid
blev det slået fast, at dette var resterne af Fitting
ødekirke og gravplads. På grund af det kommende
vintervejr, blev undersøgelsen indstillet for at blive
genoptaget i foråret 1965. I ventetiden steg vandstanden i grusgraven kraftigt.

Knud Krog stående til højre på arbejde 1966. Der blev
brugt både skovl om teske.
I baggrunden ses gåden på Gejlvangvej 1

Billede fra Vejle Amts Folkeblad
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12. århundrede, og Fittingfundet vil så skille sig ud
som noget ganske enestående værdifuldt, idet en
sådan konstatering aldrig tidligere har været muligt”
Nu ville det være dejligt og meget tilfredsstillende
at kunne referere til Nationalmuseets undersøgelser af skeletterne. Det har endnu ikke været muligt at finde frem til disse resultater – eller bare en
afklaring af, om undersøgelserne overhovedet er
lavet. Måske lykkes det en dag.
Det er værd at erindre, at den endelige lov om fredning af fortidsminder først blev vedtaget i 1937.

Udgravningsområdet bag Lindegården
Det stod hurtigt klart, at det ikke gav mening at
frede udgravningsstedet. Materialet ville under
alle omstændigheder gå til i løbet af kort tid, så
efter afslutningen, blev området frigivet til videre
grusgravning. Derfor kunne der hentes flere hundrede læs grus fra kirketomten til at forbedre amtsvejen mellem Vorbasse og Hejnsvig.
Hvad var så resultatet af Nationalmuseets undersøgelser?
Man fik dokumenteret eksistensen af både kirke
og kirkegård samt størrelsen af kirken.
Man kunne konstatere, at kirkegården kun havde
fungeret i få år.
Man udgravede 60 skeletter til videre undersøgelse
Man fandt to velbevarede kobbermønter fra omkring år 1200.
Man har konstateret, at begravelserne syd for kirken var kistebegravelser, hvorimod der ikke blev
brugt kister nord for kirken. Der var altså en tydelig social skillelinje på kirkegården.
Knud Krogh udtalte flere gange, at der var tale om
meget vigtige fund. Først og fremmest de mange
knoglerester, som ved nærmere undersøgelse kan
bringe oplysninger om områdets befolkning:
”Hvis alle vore formodninger bliver yderligere
bestyrket, vil det være muligt at danne et billede
af, hvordan en lokal befolkning, et repræsentativt
udsnit af den danske bondebefolkning, så ud i det

Jens Andersen på tur til kirketomten sommeren
2021. Måske funderer han over, at ca. 800 års historie har ligget gemt på denne mark.

Kilder: Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside
Materiale i Lokalhistorisk Arkiv
Samtaler med Poula og Jens Andersen
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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. 51 35 02 08

Gruppebestyrelsesformand
Line Lynge Vognsen, mobil: 25 46 64 35
Email: Line_lynge_hansen@hotmail.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:
Levin Kiilsgaard, tlf. 20 92 32 64
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.

Udsyn holder lukket fra 01. april til 01. september.
Kontaktperson: Lilly Jørgensen, mobil 20 33 58 97
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GUDSTJENESTER
APRIL

3.
10.
14.
15.
17.
18.
24.
27.

Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1.s.e. påske
Onsdag

VORBASSE

SKJOLDBJERG

HEJNSVIG/VESTERHEDE

10:30 Konfirmandgudstjeneste
10:30
9:00
10:30
11:00 Påskevandring
10:30
17:00 Familiegudstjeneste

9:00 JHR
19:00 Måltidsfællesskab
10:30
9:00

10:30 Vesterhede. JHR

9:00

MAJ

1. 2.s.e. påske
8. 3.s.e. påske
13. Bededag
15. 4.s.e. påske
22. 5.s.e. påske
26. Kr. himmelfartsdag
29. 6.s.e. påske

9:00
10:30
9:00
11.00
9:00
11:00
10:30
9:00

10:30
Menighedsmøde. SØK
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation

9:00 Hejnsvig. SØK
13:00 Konfirmation

9:00 Kirkekaffe
JJ
10:30 JJ

10:30 Hejnsvig. JJ
19:00 Vesterhede. JJ

JUNI

5.
6.
12.
19.
26.

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

9:00
10:30
14:00 Friluftgudstjeneste i præstegårdshaven
10:30 SØK
10:30
9:00 Kirkekaffe
9:00 Kirkekaffe
10:30

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

10:30 SØK

9:00 Hejnsvig. SØK

JULI

9:00 SØK
9:00 SØK
11:00 Markedsgudstjeneste
10:30 SØK
9:00 JJ

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

JJ = Jørgen Johansen SØK = Susanne Østbjerg Kargo JHR = Jette Holm Rosendal

KOMMENDE INDSAMLINGER: 3. - 30. april: KFUM og KFUK i DK. 1. maj- 31.juli: Blå Kors.
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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