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Forord
af Anni Andersen, formand for Vinderup menighedsråd

Vinderup menighedsråd vil med
udgivelsen af denne
bog gerne fortælle
udvalgte træk af
Vinderup kirkes
historie gennem
dens 100-årige eksistens.
Ved udvælgelsen af indholdet har
det haft stor betydning, at det ikke
blot skulle være et festskrift i anledning af kirkens 100-års jubilæum,
men tillige en historisk og informativ
bog, der også vil være vedkommende
og interessant læsning i den fremtid,
der kommer efter jubilæumsåret.
At Vinderup kirke er en markant
bygning midt i bybilledet, det er et
faktum. Et faktum er det også, at kirken med sit indhold markerer sig
stærkt og indtrængende i netop de
tider i vort liv, hvor vi har brug for de
kirkelige traditioner til fastholdelse af
noget kendt og uforanderligt.
Kirken er dog mere end blot »et
gammelt hus«. Her i jubilæumsåret
oplever vi Vinderup kirke som en vital
og sprællevende lokal kirke, afspejlende den nutid vi lever i her på stedet. Arrangementerne i denne forbindelse er vidtfavnende, rummelige og
folkelige, præcis som kirken selv er
det.
Folkekirke, det er, hvad vi er, og
fortsat skal værne om at være – folkets kirke, »bygget af levende stene«.

Fortidens og nutidens lokale engagement og interesse i kirkens ydre og
indre anliggender har sat sine tydelige
spor. Fremtiden kender vi ikke. Men
hvem kan forstille sig, at Vinderup
kirke ikke også fremover fortsat vil
være omfattet af positive og medlevende kræfter?
For bogens tilblivelse vil vi rette en
hjertelig tak til Jens G. Johannesen,
der har skrevet, samlet og redigeret
indholdet i samarbejde med nuværende og tidligere menighedsrådsmedlemmer.
Tak til Sparekassen Vestsalling for
velvillig sponsorstøtte til bogens udgivelse.
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Lykønskning til Vinderup kirke
af biskop Karsten Nissen, Viborg

»Der er gudstjeneste på søndag i sognekirken. Men der
er noget galt, for
graveren kan ikke
ringe, kirkesangeren
kan ikke synge,
organisten kan ikke
spille, og præsten
kan ikke prædike. Hvorfor? Fordi der
ingen kommer i kirken.« Sådan skrev
en frustreret sognepræst for år tilbage
i et kirkeblad. Og sådan er virkeligheden desværre i nogle sogne i folkekirken i dag.
I Vinderup kan graveren ringe, kirkesangeren synge, organisten spille
og præsten prædike. Det kan de, ikke
blot fordi Vinderup kirke betjenes af
særdeles dygtige folk, men også, og
først og fremmest, fordi der er en
stor og gudstjenestesøgende menighed.
Min lykønskning i anledning af
Vinderup kirkes 100-års jubilæum er
derfor først og fremmest en tak til
menighed, menighedsråd, kirkebetjening og præster, fordi I tager det
alvorligt at ville være menighed.
Vinderup kirkes høje tårn med de
mørkglaserede teglsten hæver sig højt
over Vinderup by. Tårnet ses viden
om og vidner om, hvad der kan
samle og bære et sogn igennem 100
år. Det er glædeligt, at evangeliet stadig præger og bærer Vinderup sogn.
Når vi holder 100-års jubilæum for
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Vinderup kirke, fejrer vi ikke en gammel kirke, men en kirke fyldt med
fremtid og håb.
Vi har brug for dette håb netop nu.
Det forekommer mig, at mange i
disse år spiller hasard med den folkekirkelige enhed og det folkekirkelige
fællesskab. Vi har svært ved at lytte til
hinanden og debatterer højlydt så
godt som alle forhold inden for folkekirken. På det politiske, det forvaltningsmæssige, det økonomiske, det
ledelsesmæssige, det strukturelle og
ikke mindst det teologiske plan strides man, og meningerne brydes.
Det er godt, at der er frihed til
debat, og det er godt, at folkekirken
er mangfoldig og har vide rammer. Vi
skal helst kunne være her alle sammen. Men vi skal passe på ikke at
miste den folkekirkelige sammenhængskraft. Hvis den er borte, er det
kun et spørgsmål om tid, før der sker
en sprængning af folkekirken. Uden
respekt for den anden og hans synspunkt og uden følelse af ansvar for
bevarelse af det folkekirkelige fællesskab er folkekirkens fremtid som fælles kirke i fare.
Sammenhængskraften begynder i
sognet, i menigheden. Samtidig med
at debatten raser, leves den folkekirkelige hverdag rundt omkring i sognene. Evangeliet forkyndes, børnene
døbes, nadveren deles ud, de unge
oplæres i den kristne tro i konfirmandstuen, børnene i tredje klasse

undervises i den kristelige børnelærdom. I mange sogne lever faktisk
fortsat den nære forbindelse mellem
folk og kirke. Der er meget at glæde
sig over. Men den virkelighed finder
ikke vej til avisernes overskrifter og de
korte elektroniske nyhedsindslag.
På 100-års dagen for Vinderup kirkes indvielse glæder jeg mig over det
liv, der leves i jeres menighed, over
det dygtige arbejde, der gøres i og ud
fra kirken og for den sammenhængskraft, der skabes fra dag til dag.

Tillykke!

»Uberørt af byens travlhed
og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen
står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen,
overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder
åbent hus for høj og lav.«
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder
fra vor skabers egen mund.
Lars Busk Sørensen
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Vinderup-præsternes boliger gennem 100 år

Sahl-Vinderup præstegård - 1906-1962.

Sevelvej 4 - 1962-1988.

Sevelvej 10 - 1988.
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VINDERUP KIRKE
Lidt om Vinderups historie
Ingen tvivl om, at Vinderups jernbane
fra 1865 var skyld i byens hastige
vækst. Hvor landevejen mellem
Holstebro og Skive krydsede jernbanen mellem Struer og Vinderup, ville
det være naturligt at placere bebyggelse. Først med gæstgivergård og
købmandshandel, senere enkelte
huse og en voksende handelsstand. I
år 1895 bestod byen af stationsbygningen, gæstgivergården, 24 huse og
en mølle. Men særligt fra år 1900 og
fremefter er de betydeligste ejendomme og virksomheder skudt frem.
1905 betegnes i cand. phil. Julius
Madsens afsnit om Vinderup i serien
»Jydske byer og deres mænd« som
det vigtigste år for byen. Da blev kirken, skolen, apoteket og mange private huse bygget. Folketallet steg. I
1901 var der 506 til i 1916 1066 mennesker i Vinderup by, dvs. over en fordobling af indbyggertallet på 10 år.

Store kristelige møder
Cand. phil. Julius Madsen skriver i
samme bog: »Den religiøse bevægelse
begyndte ved en ung missionær
Villiam Nielsen (tidl. missionær i
Indien). Hans varme og gribende forkyndelse greb sindene, så folk flokkedes i store skarer, hvor han talte. Det
kneb med husrum til de mange, og
det endte med, at man byggede et
menighedshus i 1898. Dette blev
siden samlingsstedet. Huset er bygget

af Indre Mission, Luthersk Mission og
Grundtviganerne i fællesskab.« I 1943
brændte huset, som var beliggende
på Nørgaardsvej, og et nyt blev
opført i 1952 på Sevelvej med samme
bygherrer.
Bogen fortsætter: »I den store vækkelse, der gik hen over Vinderup i
1896, havde en ung landpost, Jens
Andersen (tidl. missionær i Hjørring),
en stor betydning, hvis ledelse af
bevægelsen påskønnes med tak af
mange mennesker den dag i dag.«
Videre: »Efterhånden blev trangen
til egen kirke i byen så stor, at man
begyndte at gøre forarbejdet til en
sådan, og i 1905 påbegyndtes byggeriet af en god, smuk kirke ved hovedgaden.«

Optakten på kirkebyggeriet
Beboerne i Sahl sogn havde tidligere
været henvist til at søge Sahl kirke.
Da dennes beliggenhed efterhånden
blev mere og mere uhensigtsmæssig i
forhold til den store vækst i Vinderup
og det øgede antal kirkegængere, blev
der den 28. november 1902 indbudt
til møde i Vinderup menighedshus af
en kreds af borgere, idet man fandt,
at der var et stærkt behov for og et
levende ønske om at få bygget en
kirke i Vinderup. Den 1. april 1902
var der i Vinderup 698 indbyggere. Til
dette møde var der mødt 125 personer. Der var enstemmig tilslutning til
tanken om at realisere planen om
9

Vinderups to menighedshuse

Dette menighedshus på Nørgårdsvej blev bygget i 1895 af Indre Mission, Luthersk Mission
og Grundtviganerne i fælleskab. I 1943 brændte huset (hævdes brændt ned af danske sabotører pga. tyskernes brug af huset).

Menigheshuset på Sevelvej, der blev opført i 1952 med samme bygherrer.
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Den nyopførte kirke set
fra »den gamle kirkegård«. Bemærk de
ganske få gravsten.

bygning af kirken. Der blev nedsat et
udvalg på syv medlemmer, nemlig:
manufakturhandler V. E. Friedrichsen, købmand P. Mikkelsen, ekviperingshandler Johannes Bang, indremissionær Jens Andersen, træhandler
N. C. Christensen, førstelærer O. E.
Beck, Bjert, og gdr. Jens Peter Sanggaard, Bjert, foruden Sahl sogns
præst, pastor Larsen, der imidlertid i
november 1903 blev kaldet til sognepræst for Mørke menighed i Aarhus
stift. Da pastor Holm i sommeren
1904 blev kaldet til sognepræst for
Sahl-Ejsing, valgtes han ind i udvalget.
Nu gik det stærkt. Man tog straks
fat på tegning af bidrag til den kommende kirke. I løbet af kort tid blev
der indsamlet 15.000 kr., og i 19041905 blev der bevilget et beløb på
finansloven på 18.500 kr. Herefter
besluttede man at bygge kirken med
start i sommeren 1905.
Byggegrunden kostede 1.200 kr.,
kirkegårdspladsen (den gamle kirkegård) 1.000 kr., og til en vedligeholdelsesfond blev der henlagt 2.500 kr.
Resten af ovennævnte beløb, 28.800

kr., ville omtrent kunne dække udgifterne ved kirkens opførelse og montering.
At man var forudseende og byggede en rummelig kirke, viser de oprindelige 38 stolesæder med i alt 255
siddepladser samt rummet over forhallen, der afgiver siddepladser til 55
personer.
Orglet blev købt hos Andreasen &
Co., Ringkøbing, og kostede 1.400
kr. Malmklokken kom fra De
Schmidtske Jernstøberier, Aalborg, og
kostede 750 kr. Den bar indskriften:
»Jeg kalder på gammel og på ung,
mest dog på sjælen træt og tung, syg
for den evige hvile.« Alterbilledet,
som forestiller Johannes og Marie ved
Jesu korsfæstelse, er malet af kunstmaler Axel Hou, København, og
kostede 1.000 kr. På prædikestolen,
der har opgang fra præsteværelset, er
der udskårne relieffer med de fire
evangelister, skåret af billedskærer
Lambert Petersen, København.
Døbefonten er af granit. Over korbuen er der udført et englehoved i
kalkstuk med tre rosetter på hver
11

Kirkerummet med de smukke lysekroner og orgelpartiet i baggrunden. De røde Erangerfliser i midtergangen og i koret er i december 2005 atter blevet synlige.

side. Gulvet i venteværelset, forhallen,
kirkeskibets midtergang og midterpartiet samt den del af koret, der ligger foran knæfaldet, er af røde
Eranger-fliser.
Baneformand Chr. Nielsen skænkede en alterkalk og husejer J. Chr.
Knusen et par alterstager. En kvindekomite skænkede efter en vellykket
basar følgende: 2 gaslysekroner, 5
lampetter, 1 messehagel, 1 sølvkande, 1 sølvoblatæske, 1 dåbskande og
1 dåbsfad, alterrammen samt 200 kr.
til hjælp til orglet.
Den nye kirke blev tegnet af arkitekt K.Varming, København, søn af
pastor Varming, tidl. præst i Sahl.
Den blev bygget af røde mursten på
en granitsokkel og med enkeltheder
12

af huggen granit. Består af apsis, kor
og skib med et højt tårn i vest, hvis
spidse pyramidespir er tækket med
mørkglaserede tegl ligesom de øvrige
dele af bygningen. Tårnrummet gør
tjeneste som våbenhus, og skibet har
bjælkeloft, mens koret er hvælvet. På
tårnets forside er indmuret et sandstenskors og to ornamentsten.
Murerarbejdet havde murermestrene Wedderkopp, Struer, og T. C.
Thomsen, Vinderup. Snedker- og
tømrerarbejdet stod tømrermestrene
Sinding, Vinderup, og Roersen, Skive,
for. Malerarbejdet blev udført af
malermester Anton Pedersen,
Vinderup, og blikkenslagerarbejdet af
blikkenslagermester Wejling,
Vinderup.

Koret med korbuen og englehovedet i kalkstuk med de tre rosetter på hver sin side samt
døbefonten af granit og prædikestolen med udskårne relieffer af de fire evangelister.

Det vedtoges at lade indbygge gas
til opvarmning i kirken.
Den 13. juni 1905 nedlagde provst
Thomas Møller (Hjerm-Ginding
Herreders provsti) grundstenen til
den nye kirke under overværelse af
ca. 400 mennesker. Der blev holdt
taler af provst Møller, Ølby, og
pastor Holm, Sahl.
Følgende dokument blev nedlagt
under grundstenen: »År 1905, den
13. juni i Hans Majestæt Kong
Christian Den Niendes 42. regeringsår, da Enevold Sørensen, R. af D. og
Dbm. p.p., var minister for kirke og
undervisningsvæsenet, Peter Gabriel
Koch, R. af D. og Dbm., biskop over
Ribe stift, Thomas Møller, R. af D.,
provst for Hjerm-Ginding Herreders

provsti, og Nicolaj Frederik Severin
Holm, sognepræst for Sahl og Ejsing
menigheder, nedlagde provst Møller
grundstenen til denne kirkebygning i
den treenige Guds navn.«

Vinderup kirkegård
Vinderup kirkegård er anlagt på et
21.000 kvadratalen stort jordstykke
øst for kirken (den gamle kirkegård).
Blev købt af smed M. Jensen for
omtalte 1.000 kr. Arealet blev i juli
1905 af det kgl. Sundhedskollegium
godkendt til begravelsesplads for
Vinderup kirkedistrikts beboere på
den betingelse, at kirkegården blev
drænet i 7 fods dybde. Efter at kirke13

gården var indhegnet og beplantet,
blev den – samtidig med den første
begravelse – husmand Søren Chr.
Mortensen, Aalskov, indviet den 14.
maj 1906 af pastor Holm.

Forsinket indvielse
Kirken skulle have været indviet den
17. december 1905, men dette kunne
heldigvis – viste det sig – ikke lade sig
gøre. I forhandlingsprotokollen for
Vinderup kirkekomite bliver forløbet
beskrevet på følgende måde: »Hans
højærværdighed biskop Koch skulle
nemlig denne dag indvie Vildbjerg
kirke, der i løbet af sommeren var
blevet ombygget. Denne hindring
kom imidlertid ikke komiteen på
tværs, idet det viste sig, at håndværkerne ikke, trods deres løfte, kunne
nå at få kirken færdig så betids, at
den kunne afsynes for derefter at indvies den nævnte dag. Tillige havde de
forskellige fabrikanter i København,
der skulle levere alterinventaret, heller
ikke de bestilte ting tilrede.«
Imidlertid havde håndværkerne
nået at sætte årstallet 1905 på kirken
udvendig. Dette blev først rettet til
1906 i 1970`erne, har en kilde oplyst.
Derfor er der flere fotos af kirken, der
viser årstallet 1905.
Endelig kom den afgørende dato i
en skrivelse til provst Møller i Ølby
fra biskop Koch i Ribe. Sahl sogn
hørte dengang til Ribe stift.
Skrivelsen lød således fra Ribebispen:
»Under forudsætning af at jeg får
Hs. Majestæt Kongens allehøjeste
bemyndigelse til at indvie den nye
14

kirke i Vinderup, hvorom jeg har indgivet begæring, har jeg bestemt, at
indvielsen – om Gud vil – skal finde
sted søndag den 4. februar d.å. kl. 10
(5. søndag efter helligtrekongersdag).
Idet jeg meddeler Deres højærværdighed dette til behagelig efterretning, skal jeg tjenstligt anmode Dem
om at give præsterne i Ginding herred underretning om den således
bestemt kirkeindvielse, idet jeg henleder opmærksomheden på den i det
under 11. november 1893 approberede ritual for kirkeindvielse indeholdende bestemmelse om, at søndagen
før indvielsen – altså i dette tilfælde
4. søndag efter helligtrekonger – skal
der i alle herredets kirker bedes om,
at Gud vil give sin nåde til den forestående hellige handling og lade det
nye kirkehus tjene til Hans navns ære
og Hans menigheds opbyggelse.
Desuden anmodes De om at meddele
herredets præster samt de nærmest
boende præster i Hjerm herred, at
det herved tillades dem at lade blive
messefald i deres egne kirker på indvielsesdagen, for at de kan deltage i
indvielsen.« Længere nede i skrivelsen
kom der yderligere påbud: »Aftenen
før indvielsen, før solens nedgang,
ringes med kirkens klokke i 1 time, og
på indvielsesdagen ringes der således,
som det på højtidsdage er skik.«

Den store indvielsesdag
4. februar 1906
De flittige medlemmer i Vinderup kirkekomite har været dygtige til at nedskrive hele forløbet i deres protokol,
hvorfor vi her er stand til at gengive

Axel Hous alterbillede.
15

»Den nye kirkegård« med indgang fra Kapelvej blev indviet i 1959.

Den sydlige del af »den gamle kirkegård« før renoveringen i 1996 med nye hækplanter og
kantfliser. Renoveringen er endnu ikke helt afsluttet.
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Kirkens kapel fra 1916.
et godt referat fra selve den store
begivenhed (lettere forkortet af red.):
»I sin helhed formede dagen sig
som en mindeværdig festdag for
Vinderup og omegn. Ja, selve naturen
havde klædt sig i festdragt. Det var
stille vejr med lidt frost, og et tyndt
snelag lå hen over jorden.
For at bidragyderne ikke, ved en
stor tilstrømning af folk fra alle sider,
skulle blive afskåret fra at få plads,
var der udstedt to adgangskort til
hver bidragyder, og først efter at
disse havde fået plads, blev der givet
adgang for alle, og selvfølgelig fyldtes
kirken til sidste plads.
Som særligt indbudte var kommet
til stede: Folketingsmand Søren
Svendsen, arkitekterne Varming,
København, og Vig-Nielsen, Viborg,
amtmand Dons, Ringkøbing, provst
Møller, Ølby, samt præsterne Holm,

Sahl, kaldskapellan Søndergaard
Jensen, Tønnesen, Vinderup, Bjerring,
Haderup, Beck, Ryde, Jakobsen,
Borbjerg, Engbjerg, Hjerm, Rützou,
Sevel, Bruun, Estvad, og Larsen,
Mørke. Kirkeminister I. C. Christensen og herredsfoged Jørgensen havde
sendt afbud.
Højtideligheden i kirken indledtes
med salmen: »Denne er dagen, som
Herren har gjort«, hvorefter biskop
Koch holdt indvielsestalen, idet han
understregede, at Jesus Kristus var
den rette grundvold at bygge på. Det
ydre byggearbejde ved den ny kirke
var nu tilendebragt, og beboerne
havde bragt store ofre for at få kirken
rejst. Nu skal det åndelige byggearbejde tage sin begyndelse. Biskoppen
sluttede med ønsket om, at det må
stadfæste sig, at Jesus Kristus bliver
grundstenen i alt det, der skal øves,
17

og at det må minde om, at her rejses
en bygning af levende stene. Derpå
indviede biskoppen kirken i den treenige Guds navn og nedbad Guds
velsignelse over den.
Umiddelbart efter indvielsen indsatte biskoppen cand.teol. Søndergaard Jensen til kaldskapellan for
Sahl og Ejsing menigheder. (Om aftenen på indvielsesdagen holdt kaldskapellanen sin tiltrædelsesprædiken).
Indvielseshøjtideligheden fortsatte
derpå, idet sognepræsten, pastor
Holm, besteg prædikestolen og prædikede hjertelig og varm over dagens
evangelium. Han erindrede om klokkens indskrift: »Kalde på gammel og
på ung, mest dog på sjælen træt og
tung…«, han mindede om altertavlen, der gengiver korsfæstelsen og

18

ordene: »Det er fuldbragt« og sluttede sin prædiken med en tak til alle,
der havde bidraget til at få den smukke kirkebygning rejst og en tak til
biskoppen for de udtalte gode ønsker
for kirken og menigheden.
Om eftermiddagen afholdtes der
en festmiddag på Hotel Vinderup.
Her deltog 125 personer. Der blev
holdt taler af pastor Holm, amtmand
Dons, lærer Beck, biskop Koch,
provst Møller, folketingsmedlem
Søren Svendsen og pastor Larsen,
Mørke. Biskoppen mindede i sin tale
om Kong Christian den Niende, der
var død nogle dage før kirkeindvielsen, idet han bemærkede, at den sidste indvielsestilladelse, den gamle
konge havde underskrevet, var den,
der gjaldt Vinderup kirke.«

Historisk kalender
1902 – 2005
Kilder: De gamle menighedsrådsprotokoller
og Sahl sogneråds forhandlingsprotokoller.

1902

Forberedelserne til bygning af Vinderup kirke påbegyndes.

1905

Grundstensnedlæggelse.
Sahl sogneråd vedtager, at betalingen for kirkesanger og kirkebylærer samt ringerforretning ved den påtænkte kirke
i Vinderup udredes af kommunekassen. Der fremsendes
en begæring fra kirkekomiteen til Sahl sogneråd om, at
der af kommunekassen ydes en årlig betaling på 60 kr. til
en organist ved kirken.

1906

Kirkeindvielse den 4. februar.

1909

Ringer N. Chr. Mikkelsen anmoder om lønningstillæg pga.
af de mange gudstjenester, der afholdes udover de anordningsmæssige. Forhøjes med 5 kr. årligt fra 1. januar 1910.

1912

Der oprettes et legat til fordel for konfirmander efter
afdøde partikulier Niels Chr. Nørgaard, Vinderup. Navn:
»Niels Chr. Nørgaards legat for konfirmander«. Kapital:
2500 kr. Renterne af kapitalen anvendes til understøttelse
for fattige konfirmander i Sahl sogn til disses beklædning.

1913

Henstilling til »ringeren« om kun at tage 2 kroner for at
ringe til bryllup.
Menighedsrådet diskuterer køb af grund til kirkegård
samt bygning af kapel.

1915

Menighedsrådet retter henvendelse til Skovlund Mejeris
bestyrelse. Man ønsker søndagsarbejdet bragt til ophør,
foreløbig i sommermånederne.
Andreas Gade antages som ringer og graver ved kirken.

1916

Kapellet opføres.
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1917

Skrivelse til ministeriet med ønske om deling af Sahl og
Ejsing menighedsråd.

1918

Ringerens løn forhøjes fra 75 kr. til 100 kr. Kirkebetjentens
fra 85 kr. til 100 kr. Bælgetræderens fra 40 kr. til 50 kr.
Fyrpasserens løn forbliver uændret 100 kr. Altsammen
årligt at regne.

1923

Der installeres elektrisk blæser på orglet i kirken.

1924

Afstemning i menighedsrådet om kvindelige præster:
1 for, 5 imod, 1 fraværende.

1925

Skrivelse til ministeriet vedr. spørgsmål om afhændelse/udstykning
af præstegårdsjordene. Rådet vedtager enstemmigt at modsætte
sig udstykning.

1926

Der vedtages udstykning af jord til to husmandsbrug. De
resterende jorder skal herefter bortforpagtes.
Opvarmning i kirken ved alle kirkelige handlinger om vinteren.

1927

Ønsker ikke pressen tilstede ved menighedsrådsmøder.

1931

Kirken fejrer 25 års jubilæum.

1932

Kapellet får elektriske lamper.
Forskønnelse af pladsen omkring kirken.
Beslutning om adskillelse af overhøring af konfirmanderne og
konfirmationen.
Der forsøges med alkoholfri vin ved altergangen.

1933

Igen almindelig vin ved altergangen.

1934

Anskaffelse af anlæg for hørehæmmede. Installation af
6 stk. »telefoner«.

1935

Der opsættes reflektorer til belysning af altertavle.
Anonym gave: 7-armet lysestage.

1936

Kirken fejrer 30 års jubilæum.
En kreds af flittige damer broderer gulvtæppe til området
foran alteret.
Der anskaffes løber til gangen i kirken.

1937

Kirken har hidtil været opvarmet med kakkelovn. Der
installeres kalorifervarme. Pris: 1.600 kr.

1938

Det undersøges, om beløb ved evt. salg af den gamle præstegård i Sahl må bruges til køb af ny præstebolig i
Vinderup.
Kirkegården kortlægges og renoveres.
Der indføres brug af kirkegårdsprotokol.

1939

Kirkens lysekrone falder ned. Fa. Alfred Priess giver tilbud
på nye kroner. Der foranstaltes indsamling til køb af to
nye lysekroner. Pris: 1.145 kr. Alfred Priess skænker kirken
5 stk. 3-armede lamper samt lampe til prædikestolen.
Anonym gave til et tårnur.
Det vedtages at tilbyde kirkebetjenten en frisøndag.
Pladsen foran kirken reguleres. Pillerne flyttes.

1940

Pga. brændselssituationen lukkes en af pastoratets kirker
hver anden søndag.
Der bygges et brændselsskur ved kirken.
Der foretages mørklægning ved aftensgudstjenester.

1941

Der opsættes jalousilåger i tårnlugerne, så hele byen kan
høre tårnuret slå.

1942

Præstelønningskassen betaler staldplads for præstens
køretøj hos købmand Pors.
I anledning af konfirmationen har Vinderup
Telegrafstation åben for indlevering af telegrammer.

1943

Elektronisk bælgdrift. Kirketjeneren skal dog have et beløb
årligt, hvis el svigter.

1944

Der oprettes et legat til fordel for konfirmander: Johanne
Hansen Braagaards mindelegat. Kapital: 4.000 kr.

1945

I anledning af Danmarks befrielse ringer kirkeklokken om
morgenen ligesom i landets øvrige kirker. Der afholdes
takkegudstjeneste i kirken kl. 17. Her talte lærer A. C.
Nielsen og pastor Bendtsen gribende og tolkede hele
byens taknemlighed over befrielsen. Kirken var fyldt til
trængsel.
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1948

Kirken får nyt spir, udført i kobber på blikkenslager Karl
Astrups værksted af Martin Christensen og Ingemann
Sørensen.

1950

Kirkebladet for Sahl og Vinderup udkommer for 1. gang.
Kirken får flagstang, og en anonym skænker et flag.
En projektør, der belyser tårnet og uret, anbringes foran
kirken.

1953

Kirken bliver nymalet.
Den nye salmebog indføres i Vinderup kirke. Der indkøbes 50 stk.

1956

Kirken fejrer 50 års jubilæum.

1957

Ændring af pulpituret i forbindelse med nyt orgel, der
leveres af Marcussen & Søn, Åbenrå. Pris: 35.000 kr.
Forslag til udvidelse af kirkegården fremlægges.

1959

Den nye kirkegård med indgang fra Kapelvej indvies.

1962

Salg af præstegården i Sahl til diakon Henry Christensen.
Pris: 56.000 kr. Køb af fru Steffensens villa på Sevelvej i
Vinderup til ny præstebolig. Pris: 54.000 kr.

1963

Det vedtoges at købe vestre del af Niels Maarbjergs have
til udvidelse af kirkepladsen.
Opsætning af ny kirkeklokke, leveret af August Nielsen,
Vejle. Pris: 13.112 kr.
Kirkebænkene får nye hynder. Betales med indsamlede
midler.
Salg af forpagtergården i Sahl + 3/4 tdr. land til diakon
Henry Christensen. Pris: 25.000 kr.

1964
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1965

Den 28. juni kommer den nye kirkeklokke ind i tårnet.

1966

Kirken fejrer 60 års jubilæum.
Seks tyske krigsdøde, begravet på Vinderup kirkegård,
overføres til kirkegården i Gedhus.

1967

Kirken tilsluttes fjernvarmeanlægget i forbindelse med ny
varmeinstallation.

1969

Der foretages prøveopvarmning af kirken.

1973

Kirken modtager arv på 10.000 kr. efter Marie Jensen.

1974

Ændring af kirkerummet ved arkitekt Lydholm, Thisted.
Fjernelse af degnestol, bænk i stedet. To granitsøjler ved
koråbning fjernes. Døbefont flyttes til venstre i koret.
Dør til præsteværelse og fyrrum vendes. Vinduer skiftes.
Lamper og lampetter flyttes. Kirken males.

1975

Det vedtoges at købe Else Knudsens hus, Søndergade 33.
Købesum 75.000 kr.
Huset bliver nedbrudt i 1976 og inddraget til udvidelse af
kirkens parkeringsplads.

1976

Kirken fejrer 70 års jubilæum.
Arv efter Marie Jensen anvendes til opsætning af præstetavle, indkøb af to kandelabre i messing til brug ved kirke
lige handlinger og offerskål i tin til alteret i forbindelse
med offergang.

1979

Der udarbejdes tegninger til kirkegårdskontor.

1981

Kirken fejrer 75 års jubilæum.
Der installeres mikrofonanlæg til plejecentret Bakkebos
beboerstuer og til Vinderup Plejehjem, så man her kan
høre gudstjenesten. Indkøb af ny messehagel. Indkøb af
nye indsamlingsbøsser.

1983

Der bygges mur indtil den gamle kirkegård ved kirkens
østgavl. Urnekirkegård etableres.

1984

Restaurering af kirkerummet. Farven på træinventaret
ændres.
En mindesten opsættes på urnekirkegården.

1985

Pladsen foran kirken belægges med røde sten. I folkemunde: »Den røde plads«.

1986

Planer om nybygning af præstebolig drøftes.
Udsmykning ved »de ukendtes gravplads« ved kunstner
Erik Heide.
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1988

Den gamle præstebolig sælges, og der bygges ny på Sevelvej 10,
hvor læge Moesgaard havde praksis og privatbolig.

1992

Der afsløres en gave til kirken – et stenmonument, der
symboliserer solen, opstandelsen og livsglæden. Kunstner:
Jens Stobberup, Resen v/ Struer.

1995

P-pladsen ved kirken belægges med røde sten for at skabe
sammenhæng med pladsen foran kirken.

1996

Der påbegyndes en renovering af den gamle kirkegård
med nye hækplanter samt kantfliser. Renoveringen vil
strække sig over flere år.

1997

Midtergangen på den gamle kirkegård belægges med fliser. Der trækkes nye vand- og elledninger.

1998

17 bevaringsværdige gravsteder registreres med stempel.

1999

Handicapvenlig adgang til kirken etableres.

2000

Automatisk ringe- og kimeanlæg etableres.
Nyt kortæppe, bedeskammel, præstestol og knæfald indvies.

2001

Dele af kirkens spir falder ned pga. tæring. Hele spiret
nedtages herefter.

2002

Kirkegårdsleder Helge Blåberg Sørensen ønsker at stoppe
efter 31 års pligtopfyldende tjeneste.
Klaus Brask Nielsen ansættes som ny kirkegårdsleder.

2003

Der indkøbes 100 stk. nye salmebøger efter indføring af
den nye salmebog.

2004

Vedtagelse om udvidelse af orgel. Skal stå færdig til 100
års jubilæet i 2006.
Gravstedsprotokoller overgår til elektronisk registrering.

2005

Tom Møller Pedersen ansættes som ny kirkegårdsleder.
Kirken får nyt spir til erstatning for det gamle, der gik i stykker i
2001. Tæppet i skib og kor bliver fjernet.

Kirkens jubilæer
Et sammendrag over de officielle og fejrede jubilæer: 25, 50, 70 og 75 år, baseret på
referater fra Holstebro Dagblad og Skive Folkeblad samt Vinderup Avis.

25-års jubilæet i 1931
Der afvikledes to gudstjenester hhv.
kl. 14 og kl. 18 ved biskop Gøtzsche
og de tidligere præster Holm,
Søndergaard-Jensen og Lundby. Om
aftenen var der festlig sammenkomst
på hotellet, hvor 150 personer deltog
til det fælles kaffebord og taler af forskellige, bl.a. biskop Gøtzsche, de
nævnte præster, provst Christensen,
pastor Varming, og pastor Terp sluttede aftenen. Forinden havde sidstnævnte bragt en tak til sognerådsformand, træhandler N. C. Christensen,
for 25 års fortjenstfyldt arbejde som
kirkeværge og forinden som formand
for den byggekomite, der stod bag
ved starten af kirken. Også kirkens
graver, Jørgen Brogaard, blev takket
for 25 år i kirkens tjeneste, først som
fyrbøder og siden som graver.

50-års jubilæet i 1956
Vinderup var flagsmykket, og kl. 10
kimede kirken til festgudstjeneste,
hvor biskop Baun, Viborg, prædikede. Til stede var desuden tidligere
hjælpepræst i Vinderup, pastor
Joensen, Færøerne, provst
Bundgaard, Ejsing, samt Vinderups
sognepræst K. H. Østergaard. Om
eftermiddagen var der atter gudstjeneste, specielt for børn og unge. Her
prædikede pastor Østergaard.

Aftenfesten foregik i Vinderup
Menighedshus. Her deltog over 300.
Aftenen igennem blev der givet udtryk
for glæde over de forløbne år og
fremsat ønske om, at Vinderup kirke
fortsat i tiden fremover måtte være
med til at samle gamle og unge om
Herrens ord inden for kirkesognet.
Lærer A. C. Nielsen stod for velkomsten. Der var efterfølgende taler ved
provst K. Steffensen, Struer, og
biskop Baun, Viborg. Skive Sangkor
forestod en afdeling med sange, og
pastor Østergaard oplæste hilsener,
der var indløbet til dagen. Efter kaffebordet var der yderligere taler ved
missionær Kjær, Hejnsvig, der havde
arbejdet som blikkenslager i Vinderup
ved kirkens opførelse. Provst
Bundgaard, Ejsing, omtalte den nære
forbindelse, der gennem tiderne har
været mellem Vinderup, Sahl og
Ejsing kirker og takkede for de mange
gange, han havde gjort præstetjeneste ved Vinderup kirke, hvor han
aldrig følte sig fremmed. Pastor
Joensen, Færøerne, som havde taget
den lange rejse for at kunne deltage i
jubilæet, takkede for det år, han
havde virket som hjælpepræst i sognet og sluttede med at ønske kirken
fremtid, som den havde minder.
Desuden havde lærer Rasmussen og
guldsmed Chr. Broundal ordet, inden
pastor Østergaard sluttede aftenen af
med at bringe en tak til medarbejder25

Kirkens 50-års jubilæum. Fra venstre pastor Joensen fra Færøerne, provst Bundgaard, Ejsing,
biskop Baun, Viborg, og pastor Østergaard, Vinderup.

ne ved kirken og til alle, der havde
medvirket til at give dagen et så vellykket forløb, »men et kirkejubilæum
må ikke fejres med navne alene. Vi er
kun redskabet. Dersom kirken har en
fremtid, da er det ikke ved os, men
ved Gud. Må Gud da fremdeles gå
imellem os og stadfæste ordet ved
medfølgende tegn«, sagde pastor
Østergaard.

75-års jubilæet i 1981
Jubilæet blev til en rigtig historisk
festdag i Vinderup med en flot pyntet
kirke og procession af de gejstlige på
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vej til og ind i kirken. I denne deltog
biskop Johs. V. Jacobsen, Viborg,
provst Mejdahl, Struer, samt præsterne N. Storebjerg, Vinderup, K.
Østergaard, Herrup, tidl. Vinderup,
K. Hessellund, Skive, tidl. Ejsing, Lars
Sandfeld, Ejsing, Lausten-Thomsen,
Ryde, og pastor E. Værge, Bjert.
Udover organist Anna Krabbe vedvirkede kapelmester Poul Poulsen på
flygelhorn. Efter biskoppens prædiken orienterede pastor Storebjerg fra
kirkens 75-årige historie. Han sagde
bl.a.: »Der er givet os noget at bygge
på. Der er givet os noget, der kan
bære. Vi skal lade os opbygge. I dag

er samlingsstederne hallerne. Vi vil så
gerne se resultater. Vi vil gerne trække
himlen ned på jorden. Den smukkeste udsmykning i en kirke er en kristen menighed, som lader sig opbygge af Kristus som hovedhjørnestenen.« Pastor Sandfeld forrettede
altergangen sammen med biskoppen.
Ved samværet i menighedshuset
bød pastor Storebjerg velkommen.
Han rettede en særlig velkomst til den
92-årige Mikkel Svarre Jacobsen fra
Klovborg, som havde været med til at
bygge kirken. Efter kaffen læste
Storebjerg de hilsener op, der var
kommet i dagens anledning.
Vinderup Bank havde med sin hilsen
vedlagt en kærkommen »hilsen«.
Oplyste, at kirken havde fået ny messehagel, og at der var oprettet transmissionslinjer til plejehjemmet og
Bakkebo, så beboerne der kunne
følge med i gudstjenester og begravelser. Flere havde derefter ordet. Pastor
Østergaard fortalte om sine 20 år

som præst i Vinderup, og lærer
Rasmussen mindedes de mange år,
han havde været kirkesanger ved
Vinderup kirke. Antonius Christensen
kunne huske, hvordan hans far var
med i kirkekomiteen, som samlede en
flok mennesker, der ville virke for
sagen, så en kirke i Vinderup kunne
bygges. Der var stor velvillighed,
penge blev indsamlet og kirken bygget på rekordtid. Vinderup Sangkor
sang fire salmer og fik herefter en
speciel tak af biskoppen for at have
sunget noget, man kunne forstå! Der
var tak til de fremmødte, præsterne
og kirkebetjeningen. Lærer A. C.
Nielsen, Vinderup, fortalte på sin
egen levende måde, hvordan kirkerne
omkring Vinderup var blevet til. Også
provst Mejdahl, pastor Sandfeld og
kirkesanger B. K. Thomsen havde
ordet, hvorefter pastor Storebjerg
sluttede den festlige jubilæumsaften
af.

Nye toner
fra Vinderup kirkes klokker
Sådan stod der i overskriften på et
unavngivet avisudklip fra 1965. Og
det fortsætter således: »En ny klokke
har afløst den, der har virket, siden
kirken blev rejst i 1905. Den nye klokke har en fin og fyldig klang. Den er
leveret fra klokkestøber August
Nielsens firma i Vejle og har kostet
13.112 kr. Den klokke, der blev
anskaffet i 1905, kunne erhverves for

750 kr., så det fortæller lidt om prisudviklingen. Teksten på den nye klokke er den samme som på den gamle,
nemlig verslinjen fra Grundtvigs
salme: »Kirken den er et gammelt
hus« og lyder således: »Jeg kalde på
gammel og på ung, mest dog på sjælen træt og tung, syg for den evige
hvile.« Klokken blev indviet af pastor
K. H. Østergaard.«
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Medlemmer
af Vinderup menighedsråd
Da der ikke er ført forhandlingsprotokoller i perioden fra kirkens start i 1906 til 1912, findes der ingen fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer i denne periode. Den første lov
om menighedsråd blev vedtaget i 1903. Denne var midlertidig og udløb efter en enkelt
valgperiode på seks år. I 1909 lykkedes det at opnå politisk enighed om at lade loven fortsætte, indtil der i 1912 blev vedtaget en endelig lov om menighedsråd.

Hvor intet andet er nævnt, er
menighedsrådsmedlemmet fra
Vinderup.
Titler er så vidt muligt medtaget
indtil 1984. 1. navn med kursiv
er formanden.
1912: Ikke afstemning.
Pastor J. Lundbye.
Fru Maren Gaardhøje.
Barber Peder Chr. Laursen
Kviesgaard.
Gdr. Kr. Bjørnkjær,
Hasselholt.
Gdr. Jens Peter Sanggaard,
Bjert.
1916: Valg.
Pastor J. Lundbye.
Gdr. Kr. Bjørnkjær,
Hasselholt.
Lærer H. P. Larsen.
Fru Jensine Dorthea Katrine
Larsen.
Tandtekniker Peder Chr.
Laursen Kviesgaard.
1920: Valg.
Direktør Peder Pedersen.
Lærer H. P. Larsen, Bjert.
Købmand P. Thomsen.
Husejerske Katrine Larsen,
Vinderup.
1922: Valg.
Provst Christensen, Sahl.
Lærer H. P. Larsen, Bjert.

28

Gdr. J. P. Sanggaard, Bjert.
Købmand P. Thomsen.
Træhandler Chr. Jensen.
Direktør Peder Pedersen.
Rentrice Kathrine Larsen.
Gdr. Christen Bjørnkjær,
Hasselholt.
1926: Valg.
Lærer H. P. Larsen, Bjert.
Træhandler Chr. Jensen.
Gdr. J. P. Sanggaard, Bjert.
Postbud A. Strøm.
Gdr. N. Bjerregaard,
Hasselholt.
Husmoder Elfrida Cathrine
Ejskjær.
Karetmager Kr. Bruun
Hansgaard.
1930: Valg.
Pastor Jac. Terp.
Husmoder Elfrida Kathrine
Ejskjær.
Gdr. Kr. Bjørnkjær,
Hasselholt.
Karetmager Kr. Bruun
Hansgaard.
Træhandler Chr. Jensen.
Gdr. P. Andersen, Bjert.
Pakmester A. Strøm.
Gdr. Peder Buskov, Bjert.
1934: Valg.
Pastor Jac. Terp.
Træhandler Chr. Jensen.
Gdr. Peder Buskov, Bjert.

Postpakmester Anders
Strøm.
Førstelærer A. Rasmussen.
Husmoder Elfrida Katrine
Ejskjær.
Gdr. Kristen Bjørnkjær,
Hasselholt.
Tømrerm. Niels C. C. Dalby,
Bjert.
1938: Ikke afstemning.
Pastor Jac. Terp.
Træhandler Chr. Jensen.
Fabrikant Chr. Bjørnkjær.
Gdr. P. Buskov, Bjert.
Tømrerm. Niels C. C. Dalby,
Bjert.
Førstelærer A. Rasmussen.
Pens. pakmester A. Strøm.
Fru Johanne Hansen
Braamunk.
1945: Ikke afstemning.
Pastor Jac. Terp.
Førstelærer A. Rasmussen.
Tømrerm. N. C. C. Dalby,
Bjert.
Husmoder Marie Madsen,
Aalskov.
Elektricitetsbestyrer Aage
Meedom.
Gdr. Adolf Buskov, Bjert.
Cykelhandler Chr. Jensen.
Postpakmester A. Strøm.
1949: Valg.
Pastor K. Østergaard.

Sygeplejerske frk. Sigrid
Lyngby.
Husmoder Marie Hesel
Madsen, Aalskov.
Gdr. Harald Jensen.
Førstelærer A. Rasmussen.
Guldsmed Chr. Broundal.
Gdr. Adolf Buskov.
Elektricitetsbestyrer Aa.
Meedom.
Husejer Kristian Maarbjerg.
1953: Ikke afstemning.
Sognepræst K. Østergaard.
Husejer Kristian Maarbjerg.
Gdr. Harald Jensen, Bjert.
Guldsmed Chr. Broundal.
Førstelærer A. Rasmussen.
Lærer A. C. Nielsen.
Husmoder Marie Hesel
Madsen, Aalskov.
Landpost Chr. Christensen.
Husmoder Maren Priess.
1957: Ikke afstemning.
Pastor K. Østergaard.
Gdr. Andreas Buskov, Bjert.
Husmoder Maren Priess.
Arbejdsmand Chr. Jensen.
Landpost Chresten
Christensen.
Gdr. Elias Jensen, Hasselholt.
Købmand Hans Dalsgaard.
Husmoder Magda Særkjær
Pedersen, Bjert.
Gdr. Anders Damsgaard,
Bjert.
1961: Ikke afstemning.
Pastor K. Østergaard.
Gdr. Andreas Buskov, Bjert.
Husmoder Maren Priess.
Arbejdsmand Chr Jensen.
Landpost Chresten
Christensen.
Gdr. Chresten Kamstrup,
Hasselholt.
Købmand Hans Dalsgaard.
Husmoder Magda Særkjær
Pedersen, Bjert.
Gdr. A. Damsgaard, Bjert.

1965: Ikke afstemning.
Pastor K. Østergaard.
Gdr. Andreas Buskov, Bjert.
Husmoder Maren Priess.
Specialarbejder Ejvind
Jensen.
Kasserer Anders Elbrønd
Damsgaard.
Gdr. Kristen Kamstrup,
Hasselholt.
Landpost Christen
Christensen.
Husmoder Magda Særkjær
Pedersen, Bjert.
Købmand Hans Dalsgaard.
1969: Ikke afstemning.
Pastor Niels Storebjerg.
Rentier Anders Elbrønd
Damsgaard.
Husmoder Mette Marie
Grønbæk.
Arbejdsmand Ejvind Jensen.
Købmand Hans Dalsgaard.
Landmand Magnus Madsen,
Bjert.
Lærer Jens Nielsen Jørgensen.
Husmoder Signe Kamstrup.
Gdr. Harald Grønkjær, Bjert.
1973: Ikke afstemning.
Pastor Niels Storebjerg.
Lærer Jens Nielsen Jørgensen.
Husmoder Mette Marie
Grønbæk.
Arbejdsmand Ejvind Jensen.
Købmand Hans Dalsgaard.
Landmand Magnus Madsen,
Bjert.
Gdr. Harald Grønkjær, Bjert.
Husmoder Signe Kamstrup.
Slagtermester Børge Kristian
Thomsen.
1977: Ikke afstemning.
Pastor Niels Storebjerg.
Chauffør Alfred Damsgaard.
Fru Mette Marie Grønbæk.
Specialarbejder Ejvind Jensen.
Slagtermester Børge K.
Thomsen.

Gdr. Ib Thomsen, Bjert.
Viceskoleinspektør Jens N.
Jørgensen.
Fru Tove Andersen.
Diakon Ernst Larsen, Bjert.
1980: Ikke afstemning.
Pastor N. Storebjerg.
Kontorassistent Alfred
Damsgaard.
Fru Dorte Bjørnkjær
Pedersen (Elbæk).
Specialarb. Ejvind Jensen.
Slagtermester Børge K
Thomsen.
Fru Anna Iversen, Bjert.
Viceskoleinspektør Jens
Jørgensen.
Akkvisitionschef Helge Weis
Jensen.
Diakon Ernst Larsen, Bjert.
Kontorpakmester Knud
Haaning.
1984: Valg.
Dorte Bjørnkjær Pedersen
(Elbæk).
Ernst Larsen, Bjert.
Helge Weis Jensen.
Anna D. Iversen, Bjert.
Børge Kristian Thomsen.
Anni Andersen.
Alfred Damsgaard.
Ejvind Jensen.
Poul Erik Fly Hedegaard.
1988: Valg.
Anni Andersen.
Helge Weis Jensen.
Ernst Larsen, Bjert.
Poul Erik Hedegaard.
Anna D. Iversen, Bjert.
Lissy Hejslet Jørgensen.
Gurli Serup.
Helge Blåberg Sørensen.
Ellenmarie Sørensen.
1992: Valg.
Anni Andersen.
Poul Erik Hedegaard.
Ernst Larsen, Bjert.
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2000: Valg.
Anni Andersen.
Lisbet Østergaard.
Johannes Josefsen
Agnes Lise Strandby
Jens Peder Løvig
Eva Sørensen (Blåberg)
Margit Mikkelsen
Ninna (Weis) Jensen
Knud Johansen

Jens Peder Løvig, Hasselholt.
Helge Blåberg Sørensen.
Lissy Hejslet Jørgensen.
Anna D. Iversen, Bjert.
Gurli Seerup.
Birte Østergaard Larsen.
1996: Valg.
Anni Andersen.
Elin Lind.
Birte Østergaard Larsen.
Jens Peder Løvig, Hasselholt.
Jens Johannesen.
Knud Johansen.
Mona Bjerrum Jensen.
Lissy Hejslet Jørgensen.
Eva Sørensen (Blåberg).

Præster ved Vinderup kirke

Medarbejdere ved kirken

N. F. S. Holm
J. N. Lundbye
C. J. Christensen
J. P. Terp
K. H. Østergaard
N. Storebjerg
Inger Marie Bojesen
Gertrud Fogh Bangshøj

Niels Kr. Mikkelsen
1906 – 1915
(Ringer)
Jørgen Brogaard
1906 – 1934
(Fyrbøder fra 1906 - 1920?)
(Graver, ringer og
bælgetræder 1920 – 1934)
Andreas Gade
1915 – 1920
(Ringer og graver)
Jens Pedersen
1934 – 1948
(Kirkebetjent)
Alfred Nielsen
1948 – 1969
(Kirkebetjent)
Helge Blaaberg Sørensen
1969 – 2002
(Kirkegårdsleder)
Klaus Brask Nielsen
2002 – 2005
(Kirkegårdsleder)
Tom Møller Pedersen
2005 –
(Kirkegårdsleder)

1906 – 1911
1912 – 1920
1921 – 1930
1930 – 1947
1947 – 1966
1967 – 1985
1985 – 1999
1999 –

Kirkesangere ved Vinderup kirke
Magne Jensen Warmdahl
Jens Frederik Jensen
Bundgaard
Anton Rasmussen
Ejnar Sørensen
Børge Thomsen
Ejnar Sørensen
Margit Mikkelsen
Hugo Mikkelsen

1906 – 1915
1915 – 1930
1931 – 1970
1970 – 1971
1972 – 1986
1986 – 2004
2001 –
2002 –

Organister ved Vinderup kirke
Niels Sørensen Kvist
Sinjo Andersen
Anna Krabbe
Anne Larsen
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2004: Valg.
Anni Andersen.
Lisbet Østergaard.
Knud Johansen.
Johannes Josefsen.
Ninna (Weis) Jensen
Klara Nielsen
Elin Nygård Madsen.
Jens Peder Løvig.
Jane Vestergaard

1906 – 1955
1955 – 1965
1965 – 1982
1982 –

I 2005 er følgende beskæftiget ved
Vinderup kirke og kirkegård:
Præstesekretær Hanne Hansen.
Rengøringsassistent Ester Damtoft.
Kirketjener og kirkegårdsmedarbejder
Kresten Sørensen.
Kirkegårdsmedarbejder Aase Sigaard.
Kirkegårdsmedarbejder Peder Køhler.

Vinderup søndagsskole
endnu ældre end kirken
Man kommer ikke uden om søndagsskolen, når Vinderup kirke fejrer 100års fødselsdag. Først og fremmest
fordi den store opbakning omkring
Vinderup kirkes start i høj grad skyldtes søndagsskolens virke allerede fra
august 1885. Søndagsskolen er et
resultat af de mange åndelige vækkelser, der var over hele landet i slutningen af 1800-tallet. Det resulterede
bl.a. i Vinderups første menighedshus
på Nørgaardsvej. Her herskede der
stor aktivitet, og man begyndte også

at samle børnene om søndagen.
Vinderup Avis har lavet et historisk
tilbageblik i 1995, da søndagsskolen
fejrede 100-års jubilæum, og vi bringer her nogle forskellige uddrag:
Op gennem 20’erne og 30’erne
kunne der nemt være 90 børn samlede til søndagsskole i menighedshuset.
Børnene var delt i fire hold efter
alder, når bibelteksten blev gennemgået. Det passede med et hold i hvert
hjørne af huset. Årets højdepunkter
var udflugten, der foregik i pyntede

Søndagsskolebørn samlet foran det gamle menighedshus på Nørgårdsvej.
Der er skabt lidt tvivl om årstallet. Bag på fotoet står noteret 1929. Damen længst til højre
i sidste række er oplyst til at være provst Christensens datter fra Sahl. Egnshistorisk Forening,
fra hvem billedet er udlånt, vil sikkert gerne have yderligere oplysninger om de viste personer.
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hestevogne, og julefesten, hvor de,
der var flittigst til at møde op, fik en
præmie. Det gamle menighedshus
brændte under krigen, og indtil det
nye menighedshus på Sevelvej blev
bygget, blev søndagsskolen afholdt i
kirken.
Ældre, som har gået i søndagsskole, vil huske navne som Aggersbjerg,
Kviesgaard og Jens Espensen. Senere
huskes navne som Karl Skovbakke,
lærer Larsen, lærer A. Rasmussen og
fru Rasmussen, Niels Maarbjerg,
smed Rasmussen, fru Søgaard,
Marna Buskov, Georg Skov, lærer Em.
Nielsen, Aage Jensen og Andreas
Buskov. Rammerne om arbejdet var
det nuværende menighedshus. Senere
tog nye ledere over: Kristian Buskov,
Knud E. Knudsen, Jonna og Robert
Nielsen, Esther Bertelsen, Verner
Madsen, Anne Lise og Ernst Larsen
samt Henry Breinholt.
Sahl søndagsskole blev i 1991 sluttet sammen med Vinderup.

32

Mange ledere har været med i
arbejdet i de 100 år. Mange er nævnt,
flere burde nævnes, men fælles for
dem er, at de har gjort et stort frivilligt arbejde for at give børnene en
viden om og erfaring med kristentroen, som har været med til at give dem
et ståsted i livet.
I 2005 er der 24 børn i alderen 312 år, der deltager i søndagsskolen,
og man meddeler, at der er seks ledere: Hanne Josefsen, Dorthe
Plougmann Nielsen, Jørgen Risum,
Birthe Skov, Dorte Vestergaard og
Mona Bruun-Sørensen. Jens Erik
Sørensen er kasserer. Der er søndagsskole næsten hver søndag med bibelfortælling og mange andre aktiviteter
i menighedshuset, ligesom der deltages i familiegudstjenester og BUSKgudstjenester i kirken. Udflugter og
søndagsskolelejre er også blandt aktiviteterne. Vinderup søndagsskole
hører under Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler.

Nogle minder
Den person, der gennem tiden har haft allermest berøring med
Vinderup kirke, er uden tvivl tidl. førstelærer Anton Rasmussen.
Hans kraftfulde stemme som kirkesanger husker de fleste sikkert. I
Kirkebladet for Sahl og Vinderup for januar og februar 1981 skrev
han nedenstående meget læsbare stykke under overskriften: Nogle
minder og med følgende indledning: »Et jubilæum vækker altid minder, og når man, som jeg, har været medlem af Vinderup menighedsråd i 24 år og kirkesanger ved Vinderup kirke i næsten 40 år, så har
man mange minder, der knytter sig til denne kirke.«

Lærer Rasmussen fortsætter: »Og
hvad er det så, man mindes? Jo, det
er ikke mest det, der gik nogenlunde
normalt, men det, hvor noget svipsede, hvor man måske selv svigtede.
Som den søndag aften ved 17tiden, da jeg kom ind i et hjem i
Vinderup, og der sad sognepræsten,
som modtog mig med ordene: »God
aften, lærer Rasmussen. Ja, jeg var jo
til bryllup kl. fire.« Det var før, man
sagde kl. 16). Det havde jeg fuldstændig glemt!
Eller den søndag eftermiddag vi
havde gæster, der tog afsted ved halv
otte-tiden. – Da vi sagde farvel ude
på trappen, ringede kirkeklokken.
»Åh, det er sandt, der er jo gudstjeneste nu!« Omklædning i ekspresfart, i
løb hen til kirken, hvor organisten
spillede, og præsten, knælende på
bedeskamlen, så så langelig ned i kirken. Den situation glemmer man
aldrig!
Eller den søndag, da sognepræsten
besvimede midt i sin prædiken og
blev båret ud og kørt hjem, – og der
skulle være barnedåb efter prædikenen. Da måtte man, uforberedt, som

man var, prøve at udføre den hellige
handling på en sådan måde, at netop
de forældre senere kunne mindes
deres barns dåb som en højtidelig
stund. Om det lykkedes, må andre
dømme om.
Eller da præsten blev syg under
morgengudstjenesten i Sahl, og præstens datter, mens man var ved at
klæde sig om til gudstjenesten, ringede på ens dør og sagde: »Far er blevet syg i Sahl kirke. De må tage gudstjenesten i Vinderup, og der er to
børn, der skal døbes. Her er navnene.« – Hvad gør man så? Jo, ved sin
kones hjælp finder man i en fart en
prædiken til søndagen i en eller
anden prædikensamling, går hen til
kirken, synger nogle salmer, læser
prædikenen, beder kirkebønnen,
døber børnene – og føler, at det
egentligt er så fattigt – ikke en rigtig
gudstjeneste. Men når man så senere
hører, at en tilhører bagefter skal
have udtalt: »Det var nu en god prædiken, lærer Rasmussen holdt i dag,«
ja, så trøster det alligevel – selv om
æren helt og fuldt tilkom Henry
Ussing og slet ikke mig.
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Men så mindes jeg da først og
fremmest et dejligt samarbejde med
de ikke så få præster, jeg kom i berøring med i de år, jeg var kirkesanger,
med alle de skiftende organister og
de skiftende kirkebetjente – et samarbejde, som jeg ser tilbage på med
stor glæde.

Og når jeg nu, så mange år efter,
sidder i Vinderup kirke, så kan jeg jo
ikke lade være med at mindes svundne dage, men så er det med stor taknemlighed og en inderlig glæde over,
at kirken, Guds hus, står her iblandt
os.

Stenskulpturerne foran kirken
af fhv. menighedsrådsmedlem Helge Weis Jensen

Disse fik kirken i 1992 og er købt
som en testamentarisk gave.
Skulpturen består af 5 granitsøjler
af forskellig højde og med et motiv,
der symboliserer solen, opstandelsen
og livsglæden.
Forhistorien er følgende: Et ældre,
barnløst ægtepar, Stinne og Andreas
Madsen, Birkevej 23, døde. De havde
bestemt, at værdien af deres indbo
skulle tilfalde kirken, og at beløbet
skulle anvendes efter menighedsrådets beslutning.
Allerede inden Andreas Madsen
blev begravet, skete der indbrud i
hjemmet, hvor tyvene stjal en del
sølvting. Menighedsrådet aftalte herefter med Eriksen, Holstebro
Auktioner, at han skulle komme hertil
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for at rådgive omkring boet. Dette
resulterede i, at en god part af genstandene blev solgt på auktion. De
indbragte ca. 25.000 kr. Dertil kom
forsikringssummen for de stjålne ting.
Der blev indkøbt et par vaser til
alteret. Til rest var der omkring
25.000 kr. Der var forskellige ønsker.
Resultatet blev, at menighedsrådet
besøgte en kunstner på Thy for at se
på et tæppe, der i så fald skulle ligge
ved alteret. Der var andre, og et flertal i menighedsrådet, der mente, at
en stenskulptur ville være mere passende. Derfor gik turen til Jens
Stobberup i Resen ved Struer. Han
bad om at måtte komme med et forslag. Dette resulterede i den skulptur,
der står ved kirken i dag.

Da Vinderup fik »den røde plads«
af fhv. menighedsrådsmedlem Helge Weis Jensen

Indtil 1985 lå der, hvor kirkens parkeringsplads i dag ligger, et hus tilhørende Niels Vestergaard. Bag dette
hus var der en mindre parkeringsplads, som kirken havde. Man kom
på denne plads via en smal indkørsel
mellem Vestergaards hus,
Søndergade 33 og nabobygningen
Søndergade 31. Ligeledes var der
enkelte parkeringspladser syd for kirken, men alt i alt var det trangt med
parkeringspladser.
Vestergaard var ikke umiddelbart
interesseret i at sælge sit hus. Jeg
havde en god snak med ham, hvor
jeg foreslog, at kirken købte huset, og
at han så kunne blive boende, så
længe han ville. Resultatet blev, at
menighedsrådet købte huset i 1983.
Desværre døde Vestergaard i løbet af
få måneder, og vi havde nu mulighed
for at realisere vore planer.
Der var blot det lille men, at vi var
spændt hårdt for økonomisk, idet kirken fik en gennemgribende omgang i
1984. Det havde kostet mange penge.
Jeg tog derfor en snak med Peter
Damtoft Mikkelsen, den senere borgmester i Vinderup. På dette tidspunkt
var han formand for teknisk udvalg.
Jeg kunne jo fortælle, at menighedsrådet havde planer om at anlægge en
ret stor parkeringsplads, der kunne
blive til gavn for hele byen, hvorfor
jeg foreslog, at kommunen skulle
betale et beløb på 40.000 kr. årligt i
10 år. Denne aftale kom på plads, og

med den i hånden var det en let sag
at låne de penge i stiftsøvrigheden,
der skulle til for at få området
omkring kirken gjort færdigt.
Alfred Damsgaard var medlem af
menighedsrådet og kirkeværge. Han
udarbejdede en skitse, der i store
træk blev det grundlæggende for projektet. I planerne indgik, at adgangsveje og markeringer på parkeringspladsen samt stier og pladsen foran
kirken blev belagt med røde sten.
Men der skulle jo inddrages landskabsarkitekter mv. Vi var kommet til
foråret 1985. Samme år blev hovedgaden i Vinderup trafiksaneret. Vi
ville gerne have pladsen omkring kirken i orden i forbindelse med trafiksaneringen. Men bygningsinspektør V.
Kjær ville ikke høre tale derom, det
ville tage meget længere tid.
Dette år kom biskop Johs. W.
Jacobsen, Viborg, til Sevel i maj
måned. Jeg tog derhen, og det lykkedes at få 5 minutter med biskoppen.
Han lyttede, og allerede om mandagen var der besked om, at menighedsråd, provstiudvalg, bygningsinspektøren samt fuldmægtigen i stiftsøvrigheden skulle mødes om torsdagen ved kirken.
Vi var samlede og ventede på, at
biskoppen skulle komme. Pludselig
var bilen der med biskoppen som
passager. Vi så på tingene, vi forklarede og viste frem. Biskoppen var
meget interesseret og gav udtryk for,
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at kirken naturligvis burde være med,
når nu byen i øvrigt ville fejre den nye
gade. Da den bygningssagkyndige
sagde, at man ikke kunne nå at få
projektet færdigt, så biskoppen på
ham, og med et smil, men med stål i
øjet, sagde han: »Når nu den gamle

biskop beder jer, så er jeg sikker på,
at I sagtens når det.« Derefter sagde
biskoppen: »Det var så det, skal vi nu
ikke tage op på hotellet og få en kop
kaffe.« Arbejdet blev færdigt til rette
tid.

Kirkens lysekroner
smidt på affaldsbål
Denne lidt dramatiske overskrift kunne man læse i Skive Folkeblad i 1973. Der står imidlertid, at det drejede sig om de oprindelige lysekroner fra 1905/1906, men de gamle protokoller viser, at det må vedrøre de nye, der blev udskiftet i 1939, efter at den ene faldt
ned i kirken.
Der berettes følgende i Skive
Folkeblad: »Der skete det uheldige, at
lysekronerne blev brændt på et
affaldsbål sammen med noget tom
emballage, da de første gang kom tilbage til el-installatøren fra gørtleren,
hvor de var pudset op og lakeret.
Den usynlige lak blev brændt ind i
metallet, og hos gørtlerfirmaet N. C.
Nielsens Efterfølger i Randers måtte
man se arbejdet ødelagt. – Det er et
meget stort og tidskrævende arbejde
at pudse lysekronerne op igen, efter
at lakken nærmest har ædt sig ind i
metallet. Enkelte arme samt baldakinerne har vi også måttet rette op,
men når lysekronerne kommer tilbage, vil alle spor efter uheldet være
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fjernet, siger gørtler H. Sandberg,
Randers. – Det var da godt, at lysekronerne ikke var helt ødelagte. Så
skulle vi have været i gang med at
fremstille nøjagtige kopier, fortæller
gørtleren.
Menighedsrådets kasserer, købmand Hans Dalsgaard, mener ikke,
at lysekronerne kan betegnes som
uerstattelige, men derfor ville man
alligevel have været meget ked af, hvis
de var blevet ødelagte. De fleste lægger vist ikke mærke til, at der ikke er
lys i kirken ved gudstjenesterne, og
uheldet vil ikke betyde nogen ekstra
udgift for kirkekassen, oplyser Hans
Dalsgaard.«

Ny parkeringsplads
foran kirken i 1995
af menighedsrådsformand Anni Andersen

Endelig oprandt dagen
Ønsket om en »helt færdig« P-plads
havde menighedsrådet haft længe
efter de mange år med grusbelægningen. Men, som det så ofte er tilfældet, er det økonomien, der i sidste
ende bestemmer hvornår! En investering på 725.000 kr. er ikke sådan
noget, man bare lige foretager!
Til gengæld blev det »helt færdige«
resultat særdeles flot og værd at
vente på.

Menighedsrådet havde nogle helt
klare krav, der skulle opfyldes ved
anlæggelsen af pladsen:
Den nye P-plads skulle fremhæve
og være i harmoni med den smukke
eksisterende røde plads foran kirken,
anlagt i 1985. Samtidig skulle pladsen være medvirkende til at forskønne
det samlede bybillede i Søndergade,
og til sidst det praktiske – en både
funktionel og optimalt udnyttet Pplads.

Den nye parkeringsplads under udførelsen i 1995. Tegl- og markstenene er endnu ikke
nedlagt, men konturerne er ganske tydelige.
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Dertil kom så overvejelserne om at
købe naboejendommen, Søndergade
31, til nedrivning med deraf følgende
mulighed for udvidelse af antallet af
pladser. Som det kan ses i dag, fravalgte vi at gøre brug af den forkøbsret, menighedsrådet havde på huset.
Begrundelsen var, at det samlede
projekt ville blive for kostbart at realisere, samt at behovet for de ekstra
pladser ikke skønnedes tvingende
nødvendigt.
Landskabsarkitekt Preben Skaarup,
Århus, har tegnet og projekteret Ppladsen. Efter flere forskellige forslag
fra arkitekten omkring indretning og
materialebrug valgte vi at belægge
pladsen med røde teglsten i kørebanerne og mark-pigsten i p-båsene. 36
biler blev der plads til.
Vinderup Entreprenørforretning fik
overdraget arbejdets udførelse. Et
godt samarbejde mellem entreprenør,
arkitekt og menighedsråd gjorde det
muligt at igangsætte arbejdet. Forud
var nemlig gået mange hårde besparelsesrunder, hvor entreprenøren selv
gik i front. Målet var, at der ikke skul-
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le optages lån. Det mål nåede vi med
egne opsparede 350.000 kr. og
375.000 kr. bevilget af provstiudvalget af de lokale opsparede ligningsmidler.
I forbindelse med projektets endelige godkendelse i Viborg stift skrev kirkegårdskonsulent Gunvor Vestergaard
og kgl. bygningsinspektør Hans Dall,
som begge fik sagen til udtalelse:
»Den projekterede plads er harmonisk i udformning og materialevalg,
og den vil blive en forskønnelse af
både kirken og byen.« Det var jo præcis, hvad der var vores hensigt fra
starten!
Ved indvielsen søndag den 5.
november 1995 nedlagde formanden
for menighedsrådet den sidste sten i
overgangen mellem P-plads og kirkeplads som et symbol på kirkens og
pladsens nære forbindelse.
Borgmester P. Damtoft Mikkelsen
nedlagde den sidste sten i overgangen mellem pladsen og Søndergade
ud mod byen som et symbol på
byens forbindelse med pladsen og
dermed kirken.

Kortæppet i Vinderup kirke
af menighedsrådsmedlem Klara Nielsen

I oktober 1999 begyndte 12 lokale
damer at sy et nyt kortæppe til kirken. Det var et stort arbejde, men
også en meget spændende og udfordrende opgave, vi frivilligt havde påtaget
os.
Tæppet, som det nye
skulle erstatte, var for
ca. 50 år siden blevet
håndbroderet, ligeledes af lokale damer,
men det var nu både
slidt og falmet, og farverne passede heller
ikke rigtig til kirken
efter restaureringen og
de nye farver, kirken
havde fået i 1984. Det
gamle tæppe opbevares nu på kirkeloftet.
Menighedsrådet
havde igangsat arbejdet i samråd med
Selskabet for Kirkelig

Kunst, og arkitekt Bo Linnnemann
har designet tæppet. En jævnlig korrespondance og flere møder i kirken,
de involverede imellem, gik forud,

På billedet ses dronning
Margrethe og daglig leder
af Selskabet for
Kirkelig Kunst,
Lillian Damgaard
Christiansen. De ser på
Vinderup kirkes nye kortæppe, der blev udstillet i
Rundetårn i København.
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inden det lykkedes at finde frem til
både det rette mønster og det helt
rigtige farvevalg, med garn som er
specielt indfarvet til kirkerummet. De
vinrøde nuancer med guld islæt blev
nu fint afstemt med kirkens øvrige
farver.
Under syningen af tæppet delte vi
os i to hold, og for det meste syede vi
to og to sammen. Nogle gange foregik det i konfirmandstuen, andre
gange hjemme privat, og vi hyggede
os altid meget med det.
Hold 1: Betty Hauge, Lis Larsen,
Grethe Bruunsgaard Poulsen, Edith
Nielsen, Anna Clausen og Klara
Nielsen. Hold 2: Marie Seerup,
Maren Nørgaard, Inger Stubkjær, Else
Hjort, Mette Mølgaard og Anna
Marie Jensen.
Det var mange gange, nålen skulle
op og ned, mange sting blev syet.
Stoffet var spændt ud på en ramme
og delt i to dele, som til sidst, da
broderiet var færdigt, blev syet sammen og færdigmonteret hos
Selskabet for Kirkelig Kunst i
København.
Avisen skrev dengang, at det blev
til 660.000 sting, men det slog ikke
til. Desværre fik vi leveret noget af
garnet i en forkert indfarvning. Vi
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begyndte at sy med det, og så kunne
man se en lille farveforskel. Det var
derfor nødvendigt at pille en hel del
af de syede sting op igen. Som kompensation for fejlfarven påtog de sig
det arbejde i København. Et stort
arbejde for dem derovre, men det var
det også for os med at sy det samme
om igen. Det var knap så sjovt anden
gang.
Det tog os ca. halvandet år at sy
tæppet, men så blev resultatet til gengæld både flot og godt, og det var vi
meget glade for og stolte af. For at få
det hele afstemt i koret, sluttede vi af
med at brodere et nyt sæde til præstens stol og bedeskammel. Christian
Vestergaard fremstillede en ny skammel, hvor benene blev drejet i samme
mønster som alterskranken. Det gav
harmoni i helheden.
1. søndag i advent år 2000 var der
indvielse, og vi 12 damer var specielt
inviteret til at deltage i den festlige
gudstjeneste i Vinderup kirke.
Senere var det en meget stor glæde
at se vores eget kortæppe udstillet i
Rundetårn sammen med bispekåber,
syet af Dronning Margrethe. Den
udstilling besøgte vi sammen med
menighedsrådet.

Stor interesse for
minikonfirmand-undervisning
af menighedsrådsmedlem Knud Bjerring Johansen

I foreløbig tre sæsoner har børnene i
Vinderup Kommuneskoles 3. klasser
haft mulighed for at gå på opdagelse
i kirken efter skoletid. Som minikonfirmander har de mødt kirkens medarbejdere, der har fortalt om, hvad
de laver, og taget dem med rundt –

også bag kulisserne. De har bl.a.
været med kirketjeneren i tårnet for
at ringe med klokkerne. De har været
på kirkegården og set på gravsteder
sammen med kirkegårdslederen. Og
de har været bag alteret, oppe på
prædikestolen og set præstens sam-

Det første hold minikonfirmander i 2003. Holdet undervistes af Ninna Weis Jensen og
Knud Johansen, begge tidligere lærere og samtidig medlemmer af menighedsrådet. Til venstre ses Margit Mikkelsen, der denne dag fortalte om sit arbejde som kirkesanger, og Knud
Johansen står til højre.
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ling af messehagler, der er i brug i
forbindelse med højtider, bryllupper
og begravelser.
Ideen er, at børnene først og fremmest skal opleve og blive fortrolige
med kirkerummet og dets inventar, så
det bliver et naturligt sted for dem at
opholde sig.
Forløbet har været sammensat af ti
gange to timer. Hver undervisningsgang har været indledt med en tur i
kirken, hvor den også har stået på
bibelhistorier. Herefter har der i konfirmandstuen været forskellige formningsaktiviteter, der har samlet op på
dagens historier og oplevelser i kirken.
Minikonfirmander har stået på
menighedsrådets ønskeliste helt tilbage fra 1998, men med to store kirke-

sogne har sognepræsten ikke haft tid
til også at stå for hele undervisningen. I 2003 var vi imidlertid to
menighedsrådsmedlemmer, Ninna
Weis Jensen og Knud Johansen, der
gik på efterløn, og vi sagde ja til at
være undervisere i et par år.
Sognepræsten har haft ansvaret for
undervisningen, men har overladt den
praktiske gennemførelse til os, og på
denne måde kunne det lade sig gøre.
På det første minikonfirmandhold i
2003 deltog 21 børn. Året efter var
der 34 deltagere, og i den seneste
sæson var der i alt 41 minikonfirmander, der fulgte undervisningen.
Fra og med sæson 2006 underviser
ungdomsskolelærer Lars Bistrup,
Rydhave, de nye minikonfirmander.

Det velfungerende
kirkelige landskab
Kirkens liv og trivsel har altid – og gør
det stadig – betydet meget for menigheden i Vinderup. Og kirken har virkelig »et bagland« i kraft af de mange
foreninger og kredse, hvor der er hyppige mødeaktiviteter.
Kirkebladet for Sahl og Vinderup
illustrerer dette på bedste vis. Med
udgangspunkt i september, oktober
og november-nummeret kan der her i
rækkefølge nævnes: Grundtvigsk
Forening, Indre Mission, Vinderup
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samtalekreds, Vinderup bibelkreds,
sømandskredsen, DMS kvindekreds,
Sudanmissionen, Vinderup søndagsskole, KFUM & KFUK – herunder
Vinderup teenklub, Unge voksne,
Mosaik bibelgruppe for unge familier,
Club 94, Senior/familieklub, Luthersk
Mission og Juniorkredsen.
Aktiviteterne foregår i konfirmandstue, aktivcenter, menighedshus, hotel og hos private samt selvfølgelig også i kirken.

Renoveret og udvidet orgel
klar til kirkens 100-års dag
Kirkens 1. orgel fra 1906 bestod af
fire registre og octavkolbel. Blev købt
hos Andreasen & Co. i Ringkøbing
for 1.400 kr. Dette orgel klarede man
sig med indtil 1960, hvor det blev
udskiftet med et nyt med otte stemmer (med et manual + pedal).
Facaden og orgelhuset er tegnet af
arkitekt K. Hansen-Møller, Holstebro.

Facaden er indfældet i pulpiturbalustraden. Spillebordet er indbygget i
orglets bagside.
Det har meget længe været et stort
ønske fra menighedsrådet at kunne
udvide orglet.
Efter en omhyggelig gennemgang af
det eksisterende orgel, foretaget i
1999 af kirkeministeriets daværende

Et orgel er et kompliceret og sindrigt musikinstrument. Det viser dette billede, taget mens Th.
Frobenius & Sønner i efteråret 2005 havde travlt med at installere orgel-udvidelsen i
Vinderup kirke.
Det nye orgel forsynes med to tangentrækker med 56 toner i hver. Desuden får orglet 30
toner fra pedalerne. Det store instrument vil blive vendt 180 grader i forhold til den tidligere placering, hvorved organisten kommer til at sidde med ryggen ud mod kirkeskibet.
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orgelkonsulent H. HildebrandtNielsen, Skive, konstateredes der
almindeligt slid på orglet, og en
ombygning/udvidelse med genbrug af
dele af orglet var en oplagt mulighed.
Orgelkonsulenten skrev endvidere i
den afgivne rapport: »I betragtning af
kirkens og sognets størrelse er det
meget forståeligt ønske.«
Der skulle dog gå endnu nogle år,
inden økonomien tillod, at der skete
noget konkret.
I 2004 udarbejdede orgelkonsulent
Jens Christian Hansen, Viborg, en ny
rapport over orglets tilstand. Orglet
var nu, om muligt, endnu mere slidt,
og konsulenten skrev, at »såfremt
orglet skulle bevares uændret, burde
en større teknisk istandsættelse
iværksættes.« Altså noget, der mindede om en hovedreparation.
På denne baggrund besluttede
menighedsrådet at udvide/ombygge
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det orgel, der blev bygget i 1960. Det
eksisterende 8-stemmede orgel udvides til at være et orgel med 16 stemmer (med to transmissioner og to
manualer + pedal).
Der blev indhentet tilbud fra tre
udvalgte orgelbyggere. Orgelbygger
Th. Frobenius & Sønner, Lyngby, fik
entreprisen. De nødvendige tilladelser
fra provstiet og stiftet kom på plads,
ligesom der efter ansøgning bevilgedes stiftslån på 1,6 mio. kr. Den samlede udgift beløber sig til 1,9 mio. kr.
Orgelbyggeren er nu, bistået af
arkitekt Gert Madsen, Hadsten, i
gang med den store udbygning, der
forventes færdig i januar 2006 og
skal derefter officielt indvies til kirkens 100-års jubilæumsgudstjeneste
søndag den 5. februar.

Fra Holte til dér,
hvor salte vinde blæser
af sognepræst Gertrud Fogh Bangshøj

Efter at vi var flyttet
til Vinderup i sommeren 1999, var der
én, som sagde til
os: »I skal jo regne
med, at herude
vestpå blæser det
altid.« Vi tog det
lidt i sjov, for der er
trods alt et stykke vej ud til vestkysten. Men efter den første vinter
kunne vi pludselig se, at vores to
pæne cykler, som vi havde med fra
Århus, var begyndt at ruste. De havde
stået tørt og godt under taget i carporten, troede vi. Da vi kom til at
tale med én om det, så vedkommende på os, som om at vi var lidt tossede og sagde, »jamen, det er jo salt fra
fjorden.« Vi var ikke længere i tvivl, vi
var kommet til dér, hvor de friske
salte vinde blæser, også når det regner.

Salt og vind
I Bibelen optræder saltet i mange
sammenhænge, altid som det helt
uundværlige krydderi. I Det Gamle
Testamente kan det også nævnes som
et rensende og ætsende middel men
stadig som noget, der er uundværligt
for livets opretholdelse. Man kan
høre Jesus sige til sine disciple, at de

er jordens salt, eller at de skal bevare
saltet i sig og holde fred med hinanden. Helt uden salt vil livretten
komme til at mangle sit liv. Uden
livets salt bliver livet uden mening.
I Ny Testamente hører vi også om
vinden, der blæser, hvorhen den vil.
Det henviser til Helligånden, der i sin
essens er den opstandne Kristus
levende tilstede i den skabte verden,
det særlige salt i kristentroen.
Allerede i Århus, mens jeg læste
teologi på universitetet, lærte jeg
noget om, at salt og vind hører sammen. Men her i Vinderup fik det en
helt anden jordnær betydning.
Ignorerer man salt og vind, kan man
pludselig stå med en rusten cykel. For
cykler ruster, men salt og vind består.
Som billede på kirkeligheden i
Vinderup og Sahl sogn passer det
ganske godt. Om man befinder sig
på den ene eller den anden kirkelige
fløj, så betyder kirken og kristendommen virkelig noget. Man er klar over,
at den er vigtig, hvis livet ikke skal
miste sin livskraft. Hvor uenige man
end kan være om mange ting, så kan
man samles om, at kristendommen
er livets salt. Jo i Sahl og Vinderup
sogn ved man, at cykler og det jordiske liv kan ruste men også, at salte
vinde ikke bare er ætsende men kirkeligt set også livgivende.
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De kirkelige grupperinger
Selv om jeg på forhånd havde forhørt
mig om sognet, var det alligevel
noget ganske andet pludselig at være
midt i det som sognets præst og her
møde de forskellige kirkelige grupperinger. Fra min barndom og opvækst
i Holte ved København, hvor jeg sammen med min familie ofte kom i
Holte kirke, har jeg altid været vant til
en kirke uden egentligt retningspræg.
Her lå vægten på gudstjeneste og
mere kulturelle arrangementer. I
Århus, hvor jeg boede en årrække i
forbindelse med mine studier, gav
storbypræget ganske vist kirkelivet
bredde og mangfoldighed men sjældent så velafgrænset som her og
under samme tag.
Så det var først i Vinderup, at jeg
mødte denne tydelige kirkelige opdeling mellem det grundtvigske og det
indremissionske – med de mange
kredse og foreninger på forskellig
måde knyttet til de to fløje – og så
med KFUM & -K mere orienteret ind
mod midten.
På forhånd vidste jeg også, at jeg
ifølge nogle fra sognet, i hvert fald
Luthersk Mission, havde et helt forkert køn, når det drejede sig om at
kunne forvalte præsteembedet. Jeg
var kvinde og kunne derfor ikke bruges som deres præst. Det synspunkt
respekterede jeg. Men alligevel var jeg
spændt på, om det kunne betyde en
generel modstand mod mig i dele af
sognet. Det oplevede jeg dog ikke.
Faktisk oplevede jeg det modsatte, at
jeg blev taget rigtig godt imod af
både de grundtvigske, Indre Mission,
KFUM & -K, spejdere og de forskellige
kredse og foreninger.
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Umiddelbart kunne det virke overvældende at skulle finde sine ben i
dette opdelte men også velfungerende kirkelige landskab, hvor der
bestemt var forskellige holdninger til
kirke og kristendom, og hvor der
også blev kæmpet for dem, men hvor
der på den anden side også var stor
vilje til samarbejde de kirkelige grupper imellem. Skal man lidt firkantet
sætte de to fløje op over for hinanden, kan man måske sige, at for den
grundtvigske fløj er den ugentlige højmesse i sin traditionelle form med
dens musik og salmer nok det
væsentligste samlingspunkt. Herefter
ser man gerne kirkens folk gå ud og
deltage i det almindelige og kulturelle
liv og dér gøre en indsats. Hvad
angår arrangementer i kirkens regi,
foretrækker man foredrag, sangaftener eller lignende, der også har en
mere almen oplysende karakter. Man
vil kunne høre de grundtvigske sige,
at kirken ikke må blive for omklamrende, et udtryk, som jeg ikke havde
hørt brugt i kirkelig sammenhæng,
før jeg kom her til Vinderup. Men
som bl.a. dækker over, at kirken med
sit indhold og sin fromhed ikke må
begrænse udfoldelsen af det almindelige menneskeliv, men derimod skal
sætte fri til at leve det, og så i øvrigt
være tilgængelig, når der er brug for
den.
For den missionske fløj kan alt
dette opfattes som en mærkelig
opdeling af kirkeliv og menneskeliv,
og for dem at se kommer de grundtvigske med deres synspunkter nemt til
at bremse kirkens vækst og udvikling.
Også for den missionske fløj er gudstjeneste og salmer af afgørende

betydning, men derefter ser man
gerne kirken med sit indhold bevæge
sig ud i sognet i forskellige sammenhænge. I forlængelse heraf anser man
det også for vigtigt at engagere sig i
rent kirkelige aktiviteter med et specifikt kristent indhold, ud over almindelig deltagelse i sognets liv og trivsel.
Den personlige fromhed med bøn,
bibellæsning og bibelkredse har traditionelt også betydet meget. Man kan
sige, at de to fløje, den grundtvigske
og den indremissionske, ligger på
hver sin side af midten med de missionske til højre, mens KFUM & -K
bevæger sig ind mod midten. Hvad
liturgi og nye salmer angår er det dog
snarere omvendt. Her ligger KFUM &
-K som den yngre generation og en
del andre indremissionske nok til venstre for midten og ønsker fornyelse,
mens de grundtvigske overvejende ligger til højre og i langt højere grad
ønsker at bevare vores traditionelle
gudstjeneste og salmetradition.
Disse store forskelle havde jeg ikke
oplevet så markeret og i så nært et
samspil fra bykirkelivet, og i begyndelsen kunne det af og til føles som
at befinde sig i et noget ukendt minefelt. Forskellene kunne gå helt ned til
de små praktiske ting omkring kirken.
I Holte og Århus var f.eks. kirkekaffe
blot kaffe og samvær, det var noget,
man havde af og til efter gudstjenesten som noget helt neutralt. Det var
det ikke kun i Vinderup, fandt jeg ud
af. Her var det vist lidt mere missionsk end grundtvigsk at drikke kirkekaffe. Opbakningen var som altid
god, men i begyndelsen hang det lidt
i luften, om der nu kom mest kirke
eller mest kaffe i kopperne.

En af mine veninder, der var færdig
som teolog, skulle engang til samtale
hos biskoppen over Københavns Stift,
og på et tidspunkt spurgte han
hende: »Nå, er du så Grundtvig-light
eller -ultra light?« Jeg husker ikke rigtigt, hvad hun fik svaret, men i
Vinderup er man hverken light eller
ultra light, man er simpelthen grundtvigsk i både modsætning til og i samspil med den mere indremissionske
fløj, og på en måde også omvendt.
Man er noget, og det betyder noget.
Kristendommen betyder noget, hvor
man end står. Og det var også det,
som jeg meget hurtigt fangede op og
lærte at sætte meget pris på. Man går
efter saltet, omend vejene, man følger, kan være meget forskellige og
også af og til noget uforståelige for
hinanden.

Min vej til Vinderup
Min vej til Vinderup har også gået ad
forskellige veje. Min barndomskirke i
Holte var uden egentligt retningspræg. Men i en stor del af min studietid i Århus kom jeg overvejende i
grundtvigske sammenhænge. Jeg kom
dog snart til også at se tingene lidt
mere udefra under studieophold i
Tyskland og England. Her mødte jeg
den tyske og engelske kirke på nært
hold. Det var noget af et kulturchok,
men også spændende og givende.
Det var ganske andre kirketraditioner,
end jeg var vant til hjemmefra. Her
trivedes teologi, fromhed og kirkelige
aktiviteter side om side på en helt
anden selvfølgelig måde, og jeg kom
til at sætte stor pris på de mange forskellige kirketraditioner og menne47

sker, som jeg mødte. Set i en dansk
sammenhæng kan man godt sige, at
jeg rykkede mere ind på midten i den
forstand, at jeg blev mere klar over
den betydning, som de forskellige retninger i folkekirken hver især kunne
have for kirkens liv og trivsel.
Min vej endte i Vinderup med min
mand Kim og nu også vores datter
Marie – her, hvor salte vinde blæser,
her, hvor saltet Jesus Kristus på en
eller anden måde betyder noget for
mange.

At være kirke i Vinderup
At kirken betyder noget, kan man
ikke mindst mærke på den store fælles opbakning ved gudstjenesterne.
Både tidligere og i min embedsperiode har gudstjenesterne været endog
meget pænt besøgt. I begyndelsen
skulle jeg dog lige vænne mig til det
for mig ukendte, at de ledige pladser
altid var i de øverste bænkerækker –
mellem præst og menighed.
Helt bibelsk med tanken om, at de
sidste skal blive de første, og med en
god portion ydmyghed sætter de
mange kirkegængere sig generelt på
de nederste bænke først og fylder så
op nedefra. Nogle har måske deres
pladser omkring midten, men sjældent rykker man længere op. I hvert
fald ikke, hvis man ikke er nødt til
det. Sådan er der mange ting, som
hører Vinderup – og måske Vestjylland – til.
Men ellers holder man sig ikke tilbage for at bruge sin arbejdskraft,
energi, tid og evner på at være kirke.
Det gælder både medarbejdere,
menighedsråd og menighed. Således
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er det at være præst her også at virke
i et felt af mennesker, både i kirke og
på kirkegård, der har engagement,
vilje til at gøre en indsats og glæde
ved og stolthed over, når ting bliver
gjort – og gjort godt. Hjælpsomheden er stor – kreativiteten også, og
den går tit hånd i hånd med en god
portion håndværkersnilde, noget
man som præst kan få god brug for,
bl.a. når man til familiegudstjenester
har brug for forskellige remedier og
effekter for at anskueliggøre evangeliet for børn.
Som præst i Vinderup kan man
næppe favne alle. Men fra starten har
jeg bestræbt mig på at se og inddrage
de forskellige grupperingers potentialer og gerne på en sådan måde, at de
samlet kan være med til at give kirken
i Vinderup det livsnødvendige salt,
der skal til, for at den fortsat kan
være en levende kirke, også efter de
100 år, som nu er gået. Og her er
mange potentialer at trække på, så
de salte vinde ikke kommer til at give
rust til kirkens tunge hængsler, men
stadig nyt liv, så kirken kan følge med
tiden også ind i det næste århundrede. Vinderup og Sahl sogn er et
travlt, men også rigtig godt sted at
være præst. Her betyder livet og troen
noget, hvor end man står, ja her blæser de salte vinde.

Vinderup kirke
set fra syd ca. 1907-10.
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