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Jesu opstandelse står centralt i kristentroen. Uden den havde 
kristendommen ikke været til. Måske var Jesu person og budskab 
blevet husket af nogle af hans tilhængere et stykke tid, men næppe 
længere. For den endte jo med et nederlag, da Jesus blev kors-
fæstet som forbryder. I det perspektiv var korset et nederlags tegn.
Ved opstandelse blev korset forvandlet til et sejrstegn. I afmagten 
åbenbarede Gud sin kærligheds almagt, for at intet afmægtigt 
menneske i sin afmagt skulle føle sig gudsforladt.

Gud oprejste sin Søn fra de døde den første påskemorgen og 
sprængte dermed tid og rum, så den levende Kristus kunne være 
til stede til enhver tid og på ethvert sted i historiens løb.

Det var den korsfæstede Jesus, som Gud oprejste fra de døde, og 
dermed bekræftede Gud sin vilje til at forsone alt og alle med sig, 
sådan som det kom til udtryk i Jesu liv, forkyndelse og gerning. 
På den måde kaster Jesu opstandelse lys over vores opstandelse.

Gud oprejste sin Søn fra de døde den første påskemorgen som et 
løfte om en heling af alt det brudte, der uundgåeligt hæfter sig 
ved ethvert menneskes liv: Afbrudte relationer, nedbrudte eksi
stenser, brudte liv. Alle disse brud heles, når Gud bliver alt i alle.

Susanne  

Kristus er opstanden! 
Han er sandelig opstanden!



April 2023
11. Tirsdag 15:00 Vorbasse Seniorer: I Sognehuset. Banko og amerikansk 

lotteri med kaffepause. Herefter stegt flæsk og persillesovs. 
Pris 100 kr.
Tilmelding til spisning til Birgit 4079 6099 senest 3.april

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

18. Tirsdag 14:00 Kirkesyn med start i Vorbasse, derefter 
menighedsrådsmøde kl. 19:00 i Skjoldbjerg.

18. Tirsdag 19:00 Beboerforeningen i Skjoldbjerg: Generalforsamling.

19. Onsdag 19:00 Højskolesangaften i Sognehuset.

20. Torsdag 14:00 Høreforeningen: I Vorbasse Sognehus. 
Æ knejt fra Gudde’s brødudsalg vender hjem. 
Henrik Dam Kristensen kommer og fortæller.

22. Lørdag 9:00 Beboerforeningen i Skjoldbjerg: Rengøringsdag.

24. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

25. Tirsdag 9:20 Vorbasse Seniorer: Besøg på slagteriet i Holsted.
1.hold afgang fra Prikken kl. 9.20. i egne biler.
2.hold afgang fra Prikken kl. 10.35. i egne biler. 
25 kr. til chaufføren. Der er ingen forplejning.  
Tilmelding til Levin 20 92 32 64 senest 18. april.

27. Torsdag 19:30 IM: I Sognehuset : Møde ved Arne Nørgaard, Herning.

30. Søndag 11:30 Menighedsmøde og frokost i Sognehuset. 

Maj 2023
4. Torsdag 19:00 Soldatervenner og Høreforeningen: I Vorbasse Sognehus.  

Museumsinspektør John V. Jensen, Varde Museum kom-
mer og fortæller om “Tyskere på flugt”.

8. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

9. Tirsdag 14:00 Vorbasse Seniorer: I Sognehuset. Høreforeningen er ind-
budt. Mogens Lange (lærer på Vorbasse skole) fortæller om 
storke. Mogens er kendt fra TV og storkene.dk. 
Kaffe og kage 30 kr.

10. Onsdag 19:00 Menighedsrådsmøde i Vorbasse Sognehus.

10. Onsdag 19:30 IM: Kronen i Grindsted: Kredsmøde.

22. Mandag 10:00 Mandagscafé i Sognehuset.

23. Tirsdag 8:00 Vorbasse Seniorer:  Afgang fra Prikken. Udflugt til Dige
grevens gård. Se særskilt program på Vorbasseseniorer.dk

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



Præsentation af den nye præst 

Find info 
- 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

Sognepræst: 
Mattias Skærved
Erritsø
Tlf. 53 84 19 60
Mail: ms@km.dk

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

sted, og skulle sætte mig ind i stedet og 
lære om og fornemme dets særpræg.  

Jeg bor med min kæreste Jane i Erritsø ved 
Fredericia i et stort bofællesskab med ca. 
30 voksne og knap 20 børn og teenagere. 
Vi har alle vore egne lejligheder i to ræk-
kehuse. Rækkehusene har glastag imellem 
sig, hvor vi kan sidde udenfor ca. halvdelen 
af året og hvor vi mødes og snakker, mens 
børnene løber rundt og leger. Det kan ikke 
blive mere idyllisk, indtil der bliver for me-
get støj – men så snakker man om det. Der-
udover laver vi mad og spiser sammen fire 
dage om ugen.  

Min store passion i dagligdagen er skak. 
Jeg begyndte i klub for ca. 10 år siden, og 
har vundet næsten lige så mange gange, 
som jeg har tabt. Problemet er, at jo bedre 

man bliver, jo stærkere modstandere mø-
der man. Så gælder det at glædes over, at 
man holdt ud eller at modstanderen fak-
tisk så bekymret ud en overgang.  
Fagligt har jeg læst meget historie – og er 
på det seneste også begyndt at høre fore-
læsninger om historiske emner på You-
Tube. Således er jeg kommet igennem 
både den kinesiske og amerikanske histo-
rie. Den kinesiske historie var en øjenåb-
ner, fordi det viste en hel verden derude, 
der ikke havde så meget med Europa at 
gøre. Amerikansk historie er spændende, 
fordi Amerika og amerikansk politik har så 
stor indflydelse på verden.  

Endelig interesserer jeg mig for filosofi. 
Især har jeg læst bøger om frihed på det 
seneste. Det er en sær ting at læse om. Som 
den tyske filosof Richard David Precht 
skrev om sine professorer på universite-
tet, der tænkte store tanker: Det var jo helt 
almindelige, nærmest lidt kedelige mænd 
i jakkesæt – mens han også bemærkede, 
hvordan han og hans medstuderende gik 
i det samme sorte tøj og så de samme mo-
derne film i cafébiografen.

Måske er det bare bedst at være sig selv – 
som sådan håber jeg vi ses.   
                 Mattias

Jeg hedder Mattias 
Skærved og er 51 år. 
Jeg skal være vikar-
præst for Susanne 
i fire måneder til 
slutningen af juni. 
Jeg har været vikar 
i nogle år, og befin-
der mig godt med 
at komme til et nyt 



April Vorbasse Skjoldbjerg
2. Palmesøndag 9:00   MS. Kirkekaffe 10:30 MS 

6. Skærtorsdag 10:30 MS 19:00 MS.   Efter guds-
tjenesten er der måltids-
fælleskab i kirkehuset.

7. Langfredag 9:00   MS 10:30 MS

9. Påskedag 10:30 MS 9:00   MS

10. 2. påskedag 10:30 MS. 
Vandring med andagt. 

16. 1.s.e. påske 10:30 MS

23. 2.s.e. påske 9:00   JJN

25. Tirsdag 17:00 Familiegudstjeneste

30. 3.s.e.påske 10:30 MS  
Menighedsmøde

Maj
5. Bededag 9:00   Konfirmation

11:00  Konfirmation. MS

7. 4.s.e. påske 9:00   NN 10:30 NN

14. 5.s.e. påske 10:30 NN

18. Kr.himmelfartsdag 9:00   MS

21. 6.s.e. påske 10:30 NN

28. Pinsedag 9:00   MS 10:30 MS

29. 2. pinsedag 14:00 MS.  Friluftsguds-
tjeneste i museumshaven. 

   MS = Mattias Skærved    JJN= Jens Jermiin   NN = Ikke fastsat endnu

Indsamlinger

2. - 30. april: KFUM & KFUK i DK
5.-29. maj: Blå Kors
Ved alle indsamlinger er der mulighed for at støtte via MobilePay: 92307

Gudstjenester


