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Adventstid – juletid – helligtrekongerstid – det er alt 
sammen nytårstide, og i kirkerne vil vi gennem januar 
synge Lisbeth Smedegård Andersens nytårssalme “I går 
var hveden moden”.

Her synger vi i sidste vers:
Om alle vore drømme forsvinder i det blå,
og skyggerne bli’r lange, og mørket banker på,
skal kirken stædigt vidne om troen, som består
og føjer dage sammen til evighedens år.

Ja, om alle vore drømme forsvinder i det blå, så er vi 
alligevel en del af Guds drøm. Så er sandheden om vores 
liv større end alle vores fejltagelser og det, vi forbitres 
over og fortryder.
Uanset hvad vi ængstes for og frygter i det år der kom-
mer. Uanset hvilke bekymringer og byrder vi må bære. 
Så kan vi hilse det nye år velkommen.
Og vi kan stole på, at der findes et håb og en lede stjerne 
for os, der ikke forsvinder flygtigt som nytårsraket
ter, men forbliver og lader dagene føje sig sammen til 
evighedens år. 

Godt nytår! 

Fortsættes næste side ...
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Orientering fra menighedsrådet

Af Karin Saugmann

Vi oplever i øjeblikket en energikrise, 
som udfordrer os alle i vores egen 
private økonomi. De stigende ener- 
gipriser betyder også rigtig meget for 
kirkens økonomi, men vores vigtigste 
opgave er at være kirke i Vorbasse 
og Skjoldbjerg, og derfor skal kirken 
fortsat være åben, og vi skal holde 
gudstjenester. Det har vi brug for, især 
i en krisetid. Derfor bliver der ikke af-
lyst gudstjenester. Vores biskop Elof 
Westergaard skriver blandt andet til 
præster og menighedsråd i Ribe stift 
”Godt hjulpet på vej af vores erfa-
ringer fra corona, har vi lært, at vi 

har brug for at styrke, ikke afvikle, 
vores gudstjenester. Vi både kan og 
må forsamle os. Det er, uanset alt 
andet, en stor glæde som vi må være 
taknemlige for.”

Hvor og hvordan kan vi spare på 
energien og dermed også på øko-
nomien? Vi er i gang med at se på, 
hvilke tiltag vi kan gøre for at spare 
på energien. Vi overvejer og afprøver 
både små og store besparelser, alt 
tæller med. Det er en igangværende 
proces og vi tager også gerne imod 
gode forslag.
Indtil videre har menighedsrådet 
besluttet, at vi sænker varmen i beg-
ge vores kirker og sognehuset til 19 
grader, når vi holder gudstjenester 
og arrangementer. Det betyder, at 
det er en god ide at tage en ekstra 
varm trøje på, når du skal til guds-
tjeneste eller til et arrangement i 
sognehuset. Vi har også besluttet, 
at den udendørs oplysning af Skjold-
bjerg kirke i vinterperioden, i år bliver 
begrænset til perioden fra 1. søndag 
i advent og indtil Hellig Tre Konger. 

Hvordan 
sparer vi 
på ener-
gien?

Måske ikke al julepynten skal pakkes for hurtigt væk. 
Måske skal der være en flettet stjerne et sted, hvor 
vores blik dagligt går forbi. For  at minde om, at vores 
flygtige løfter hviler i Guds store løfte. For at fortælle, 
at der findes tilgivelse, at vi altid kan rejse os op i lyset 
fra ledestjernen. At den vil lyse for os, at vi skal bære 
dens lys, og at dens løfte er et håb og en fremtid ud i 
de sammenhænge vi færdes i.
Vi kan stole på, at Gud er sandhedens og fredens og 
nådens Gud, og at vores liv ligger i større hænder 
end vores egne.

SØK

... fortsat fra forsiden
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Hvis du har lyst til at vide mere om 
menighedsrådets arbejde eller har 
spørgsmål til et eller andet omkring 
vores kirker og kirkegårde, så er du 
altid velkommen til at tage fat i en af 
os fra menighedsrådet – du kan finde 
vores kontaktoplysninger på kirkens 
hjemmeside. Og husk, at om knap 2 
år, så har vi valg til menighedsrådet. 
Hvis det kunne være noget for dig, så 
sig endelig til. Det er et spændende 
og meningsfyldt arbejde.

Jeg vil slutte med at ønske alle en 
rigtig glædelig advents- og juletid.
Karin Saugmann

Menighedsrådets valgperiode

Nyt kirkebladsformat
Du sidder med det nye kirkeblad i hånden. Denne udgave er 
vores advents-, jule- og nytårshilsen til hele sognet og den 
er derfor blevet omdelt i alle postkasser. Hen over året vil vi 
udgive 5 yderligere blade. Disse vil være mindre og bliver 
ikke husstandsomdelt, men vil være tilgængelige i kirkerne, 
sognehuset og på biblioteket, ligesom de kan findes og læ-
ses eller printes som PDF på kirkens hjemmeside. 

Ønsker du fortsat at modtage bladet i postkassen eller på 
mail så send en besked til: 
vorbasse.kirkeblad@gmail.com 
eller kom forbi os ved kirken og bliv skrevet på en liste.

Vi håber, I vil tage godt imod det. 

I skrivende stund er vi midt i valg-
kampen til folketingsvalget den 1. 
november. Til menighedsrådet har vi 
først valg igen om 2 år. Her er man 
valgt for 4 år ad gangen, og den 1. 
søndag i advent er vi midt i vores 
valgperiode – 2 år er gået og 2 år er 
tilbage. 
I vores menighedsråd er vi 9 valg te 
medlemmer + vores præst Susanne 
Kargo + en medarbejderrepræsen-
tant, som i øjeblikket er vores graver 
Søren Madsen. 

Jeg synes, at det er et spændende og 
alsidigt arbejde, hvor man får indsigt 
i og indflydelse på mange ting, lige 
fra arrangementer, guds tjenester, 
kirkegården, medarbejdere, byg-
ninger, økonomi og meget, meget 
mere. 
Vi er i menighedsrådet 11 personer 
med forskellige kompetencer og vi 
har et rigtig godt samarbejde. 
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Kalender adventstid 2022

1. Torsdag 19:00 Højskolesangaften i Sognehuset.

2. Fredag 19:30 KFUM og KFUK: Adventsfest i Vorbasse kirke og og efterføl-
gende adventshygge i Sognehuset. Alle er velkommen.

5. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

6. Tirsdag 14:00 Vorbasse Seniorer: I Sognehuset. Julebanko med sponsorga-
ver og Amerikansk lotteri. Gløgg og æbleskiver kr. 30.-

8. Torsdag 18:00 IM: Julefrokost/julehygge, kl. 19:30 taler Henri A. Jensen. 
Silkeborg. Tilmelding til spisning på tlf: 30 42 04 95 

12. Mandag 9:30 Høreforeningen: Juleafslutning på Mødestedet, Nygade 29, 
Grindsted.  Indbydelse følger.

14. Onsdag 14:00 UDSYN på Stoppestedet.

19. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

29. Torsdag 14:30 IM: Julefest på Frihavnen. Vi drikker kaffe og synger sam-
men.  Anna Lise Andersen vil fortælle om jul, da hun var 
noget yngre. ALLE også udefra er meget velkommen.

25. Fredag 17:00 Røde kors: Spis sammen aften i Sognehuset. Tilmelding 
mandagen inden til: Birgit, tlf. 29 60 62 28 eller Elisabeth, 
tlf. 21 30 26 40

27. Søndag 14:00 Beboerforeningen i Skjoldbjerg og Menighedsrådet: Vi star-
ter med Luciakor og gudstjeneste i kirken. Derefter er der 
juletræstænding ved medborgerhuset.

30. Onsdag 14:00 UDSYN på Stoppestedet.

NOVEMBER

DECEMBER

Den 1. søndag i advent holder vi kl. 14:00 
en stemningsfuld eftermiddagsgudstjeneste 
med Luciakor og fællessalmer i Skjoldbjerg 
kirke. Efter gudstjenesten kan der købes æb-
leskiver og gløgg i medborgerhuset, og så 
skal der tændes og danses om det store jule-
træ. Arrangementet arrangeres i samarbejde 
med Beboerforeningen.

Luciakoncert i Skjoldbjerg kirke
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9. Mandag 19:30 IM: Bedemøde i Kirken

11. Onsdag 14:00 UDSYN på Stoppestedet.

11. Onsdag 19:30 IM: Bedemøde i Stoppestedet

12. Torsdag 19:30 IM: Bedemøde i Sognehuset

16. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

17. Tirsdag 14:00 Vorbasse Seniorer og Høreforeningen: Nytårstræf I Sogne-
huset. Foredrag ved Borgmester Stephani Storbank. ”Min vej 
til borgmesterposten”og ”Ældreområdet nu og fremover” Ef-
ter kaffen vil Jørgen Møller fortælle om Vorbasse Helligkilde. 
Efterfølgende suppe og tarteletter. Pris kr. 125.- som betales 
ved tilmelding på MobilePay eller Bankkonto. Tilmelding til 
spisning senest 11.01 til Birgit tlf. 40 79 60 99

19. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Arne Olesen, Fredericia.

23. Mandag 19:00 Højskolesangaften i Sognehuset.

25. Onsdag 14:00 UDSYN på Stoppestedet.

26. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset: Møde ved Peter Fredensborg, Billund.

27. Fredag 17:00 Røde kors: Spis sammen aften i Sognehuset. Tilmelding 
mandagen inden til: Birgit, tlf. 29 60 62 28 eller Elisabeth, 
tlf. 21 30 26 40.

31. Tirsdag 17:00 Vorbasse Seniorer: I Sognehuset. Ordinær generalforsamling 
iflg. vedtægterne. Efterfølgende er foreningen vært ved et
traktement. Tilmelding senest 24.01 til Levin tlf. 20 92 32 64

30. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

JANUAR

Kalender vinter 2023

Søndag den 11. december kl. 19:30 er 
der julekoncert i Vorbasse kirke med Kor-
Dania fra Jelling. Koret hører til på Jelling 
seminarium og består til dels af medlemmer 
med uddannelser indenfor musikken. Deres 
repertoire spænder vidt - fra traditionel kor-
musik til gospel. Der er garanteret julestem-
ning ved aftenens koncert.

Julekoncert med KorDania 
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Kirkegårdene
Kirkegårdene har altid udviklet sig, 
men oftest langsommere end resten 
af samfundet. I 2016 fik menigheds-
rådet lavet strategiplaner for hvordan 
kirkegårdene skal udvikle sig, så de 
er harmoniske og samtidig dækker 
behovet for forskellige gravsteder. 
(planen kan ses på kirkens hjemme-
side). 
Hvis vi på kirkegården ser 20-30 år 
tilbage, så er antallet af nedlæggel-
ser af gravsteder og antallet af nye 
gravsteder, der er taget i brug i peri-
oden, et ret godt billede af i hvilken 
retning udviklingen går. 
Udviklingen går mod at flere og flere 
bliver kremeret, da 80 % af alle døde 
i Danmark kremeres, i Vorbasse/
Skjoldbjerg er det næsten 70%. 
Vi har derfor en opgave med at til-
passe kirkegården til nutidens behov, 
da der på mange danske kirkegårde 
findes et stort udbud af ledige kiste-
gravsteder og noget mindre udbud 
af urnegravsteder, og således også i 
Vorbasse og Skjoldbjerg.

I Vorbasse er en anden del af planen 
at udskifte gravstedernes forhække 
af thuja med brosten for at skabe 
mere plads og luft. Dette forventes 
afsluttet i løbet 2023. Derudover skal 
den nordøstlige del af kirkegården 
have mere parkpræg, hvilket igang-
sættes når økonomien tillader det. 

Den 1. september holdt vi en vel 
besøgt kirkegårdsvandring, hvor vi 
fortalte om vores tiltag mod en grøn-
nere kirkegård. Vi har igennem mange 
år forsøgt at skabe mere frodighed 
ved at plante tomme gravsteder til 
med lave planter og stauder. Dette 
er en ny trend, hvor man begrønner 
frem for at have stenørkner. 

Hvis der er betalt for en flerårig legat
aftale til pasning af gravsted, er der 
inkluderet mulighed for en omlæg-
ning af gravstedet i fredningsperi-
oden. Hvis man ønsker at gøre brug 
af dette, kan der rettes henvendelse 
til kirkegårdens personale, således vi 
i fællesskab kan finde nye og alterna-
tive anlæggelsesmuligheder. 
Hvis man har spørgsmål, er man som 
altid velkommen til at tage kontakt.
 
Jeg vil anbefale at følge Facebook-
gruppen, Vorbasse og Skjoldbjerg 
kirker og kirkegårde, hvor vi med 
jævne mellemrum lægger billeder op 
og fortæller om årets gang på kirke-
gården.

Graver Søren Madsen
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Vi er nu godt i gang med andet år, og vi glæder os over, at så mange har 
lyst til at være med .
Vi har hver aften hjælp af dejlige forsangere, som på skift er Susanne, 
Charlotte og Lone.
Og ved klaveret sidder Alice.

Aftenens program består af:
- sange, Alice og Emmy har valgt på forhånd, og som vi kort fortæller om
 sange, som for de fleste vil være nye, og som vi vil lære
- sange som deltagerne frit vælger fra højskolesangbogen

Midt på aftenen er der pause med kaffe og kage.   
Pris for hele aftenen er 20,- kr

De næste datoer er:  1/12, og 
foreløbig i 2023: 23/1,  20/2,  
22/3,  19/4 

Vi glæder os. 
Alice Østergård og Emmy Schmidt

Sange fra højskolesangbogen

FIND INFO
FIND INFO OG FØLG OS PÅ INTERNETTET

- Hjemmeside: Vorbassekirke.dk eller skjoldbjergkirke.dk
- Sogneoplysninger: Sogn.dk
- Facebook side: Vobasse og Skjoldbjerg kirker
- Facebook gruppe: Vorbasse og Skjoldbjerg kirker og kirkegårde
- Hjemmeside for byen: Vorbasse.dk

KONTAKT

Sognepræst: 
Susanne Østbjerg Kargo
Skjoldbjergvej 8, 6623 Vorbasse
Tlf. 28 25 41 01
Mail: SOE@km.dk

Graver: 
Søren Møller Madsen
Kirkegade 21, 6623 Vorbasse
Tlf. 24 48 05 55
Mail: Vorbasse.kirke@gmail.com



December Vorbasse Skjoldbjerg
4. 2.s.i. advent 9:00 10:30

11. 3.s.i. advent 19:30 
Adventskoncert

9:00  JJ

18. 4.s.i. advent 10:30 9:00

24. Juleaften 14:00
16:30

15:15

25. Juledag 10:30

26. 2. juledag 9:00

Januar
1. Nytårsdag 16:00 14:30

8. 1.s.e. H.t.K 9:00
Kirkekaffe

10:30

15. 2. s.e. H.t.K 10:30

22. 3. s.e. H.t.K 14:00 
Kirkens fødselsdag

29. Sidste s.e. H.t.K 10:30 9:00

   SØK= Susanne Østbjerg Kargo, sognepræst   JJ=Jørgen Johansen, Hejnsvig

Indsamlinger

4. - 31 dec: Café Jydepotten i Grindsted. 
1. januar: Bibelselskabet. 
8.-29. januar KFUM og KFUK i Danmark.

Ved alle indsamlinger er der mulighed for at støtte via MobilePay: 92307

Gudstjenester


