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Forord
Årsskriftet for Grindsted, Nollund og Urup kirker udkommer med denne udgave for tredje gang, første
gang var i år 2018. Formålet med Årsskriftet er at gøre status på 2020 herunder på de aktiviteter og
begivenheder, som har præget året.
2020 har været og er stadig præget af de udfordringer, som Covid-19 eller Coronavirussen har betydet
for kirkens aktiviteter, og meget tyder på, at dette også vil præge kirken mere eller mindre i året, der
kommer. Heldigvis kan der berettes om en række andre tiltag, som har været i fokus igennem 2020,
herunder bl.a. lystræet, orgelet, nye former for gudstjenester, Folkekirkens Ungdomskor og valget til det
nye menighedsråd.
Skriftet udkommer i 1000 trykte eksemplarer og vil derudover bl.a. kunne findes på Grindsted Sogns
hjemmeside: www.grindstedsogn.dk.
Årsskriftets redaktion vil gerne takke alle bidragsydere for indsatsen og samtidig ønskes læserne god
læselyst.
På redaktionens/udvalgets vegne.
Leo Bøgeholm Madsen
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Det underligste hus og det underligste valg
Af formand Lone H. Ovesen / Billeder af Anne-Sophie Sørensen

Denne hensigtserklæring blev godkendt på
menighedsrådsmødet i sidste uge, og et enstemmigt
menighedsråd anbefalede et fredsvalg. Det er det
nuværende menighedsråds opfattelse, at fredsvalget for fire år siden har givet arbejdsro i
menighedsrådet og de forskellige udvalg har leveret
flotte arbejdsindsatser og resultater, og desuden har
samarbejdet fungeret rigtig fint trods forskellige
holdninger og overbevisninger i de tre forskellige
grupperinger.

2020 har været et spændende år, hvor der har været
fokus på at afslutte og evaluere fire års arbejde i
menighedsrådet, og så har menighedsrådsvalget
selvfølgelig haft stor opmærksomhed.
Det underligste hus er titlen på dette årsskrift, som
Grindsted Kirke udgiver, og i år har de borgere, der
deltog i valgforsamlingen i Grindsted Kirkehus
formodentlig oplevet Det underligste valg, de
nogensinde har været til.

Den nye valglov har sat nogle regler for, hvorledes
valg afholdes, og disse er man i valgbestyrelsen
bundet til at overholde. På valgmødet blev jeg
personligt anbefalet af en tilhører til atter at stille
op til menighedsrådet, hvilket jeg jo også gerne
ville, men pga. det nye valgsystem kunne jeg kun
takke for opfordringen, men måtte sige, at jeg ikke
ønsker at stille op på valgforsamlingen som enkelt
person, men i stedet ønsker jeg at stille op på en
fredsvalgsliste. Årsagen hertil er, at hvis et
menighedsråd vælges på valgforsamlingen, så
vælges personerne som enkeltpersoner – også
kaldet personvalg. Herefter vil der ikke være
mulighed for at vælge personlige suppleanter,
hvilket er meget problematisk, når der er tre
forskellige grupper repræsenteret med forskellige
holdninger og overbevisninger, der skal tilgodeses.
I Grindsted har Indre Mission et medlem i
menighedsrådet, og hvis denne person har forfald

Jeg tænker, at mange borgere mødte op med forskellige forventninger til aftenen pga. den nye
valgform. Nogle var måske meget positive og
tænkte, at med denne valgform sættes nærdemokratiet i spil, mens andre var mere skeptiske
og tænkte, at denne valgform kun tilgodeser de
borgere, der deltager på selve valgforsamlingen og
ikke den brede befolkning i byen, og atter andre så
valgtekniske udfordringer, der ville hindre et ønske
om fredsvalg.
Som formand for Grindsted Menighedsråd
oplevede jeg stor interesse blandt deltagerne på
valgmødet, men også ovennævnte frustrationer,
som jeg sagtens kan forstå.
Et fredsudvalg i Grindsted har i en længere periode
arbejdet med en hensigtserklæring for de
kommende fire års arbejde i menighedsrådet.
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Det underligste valg er i gang i denne skrivende
stund, og jeg håber, at vi får sammensat et
menighedsråd, som vil styrke menighedsrådets
fremtidige indsats og arbejdet for menighedens liv
og vækst med udgangspunkt i et godt samarbejdsklima præget af åbenhed og redelighed på tværs af
holdninger og overbevisninger.

ved en vigtig afstemning, så vil det være
førstesuppleanten, der indkaldes - uanset tilhørsforhold,
og hvis førstesuppleanten kommer fra en af de to
andre grupper, så vil Indre Mission ikke have
mulighed for at afgive deres stemme og
synspunkter.
Pga. disse valgtekniske udfordringer anbefaler det
eksisterende menighedsråd, at kommende kandidater til det nye menighedsråd opstiller på en
fredsvalgsliste med personlige suppleanter, der
sikrer, at alle tre grupper altid vil være
repræsenteret. For mig personligt er dette også at
sikre, at et mindretal altid har mulighed for at
komme til orde. Hvis et fredsvalg i Grindsted skal
lykkes, så må fredsvalgslisten vente med at
indlevere deres kandidatliste med personlige
suppleanter til efter d. 6. oktober 2020. Derudover
kræver det selvfølgelig også, at der ikke indleveres
flere lister.

De forgangne fire år i Det underligste hus har været
præget af højt aktivitetsniveau, og alle medlemmer
i menighedsrådet har kunnet glæde sig over de
projekter, som er kommet i ”mål”. Udvidelsen af
kirkehuset forløb planmæssigt, og både medarbejdere og borgere kan glæde sig over det færdige
resultat. Huset på Østerbrogade blev nedrevet, og
nu kan en arbejdsgruppe arbejde videre med
fritlægning af kirken. På kirkegårdene arbejdes der
videre med strategiplanerne, og der bliver etableret
flere urnegravsteder. Der er fokus på biodiversitet,
idet vi tror på, at det er vigtigt at bevare den
biologiske mangfoldighed i plante- og dyrelivet. De
grønne kirkegårde er stadig grønne, men nu med
sæsonens smukkeste blomster i mangefarvede
nuancer.
Desværre er vi ikke nået i ”mål” med fondsansøgninger til finansiering af klokkespillet og hybridorglet, men optimismen er høj, og vi forventer,
at det sker i nærmeste fremtid og vigtigst af alt, at
der sker inden kirkens 100 års fødselsdag.
Lystræet, som Jørgen Lisborg designede til kirken,
bliver færdiggjort efter hans død, og fremadrettet
vil det stå som en smuk skulptur i kirken til glæde
for alle og samtidig blive et smukt mindesmærke
for en anerkendt og dygtig kunstner.
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rimeligt niveau. Økonomien ”hænger sammen”, og
alle udvalgene er gode til at planlægge og
gennemføre aktiviteter inden for deres økonomiske
rammer. Det er en stor fordel, når alle i et
menighedsråd tager ansvar og er loyale over for de
beslutninger, der træffes.

2020 var også året, hvor Covid-19 ramte os alle.
Kirken lukkede ned i en periode, men heldigvis
kunne vi åbne op igen, men dette har ikke været
uden udfordringer pga. alle restriktionerne. I
menighedsrådet kan vi kun glæde os over den
ansvarlighed præsterne og vores medarbejdere har
udvist i denne svære tid. Handleplaner er løbende
blevet revideret efter restriktionerne/udmeldinger
fra regeringen, og informationen herom er sket via
fysiske opslag i kirke og kirkehuset samt på
kirkegårdene, således at de også er synlige for de
besøgende. Ligeledes er diverse værnemidler
blevet indkøbt og sat op efter behov, ikke mindst
de mange spritdispensere. Vi har gjort, hvad vi
kunne for at passe på hinanden og os selv.

Som formand vil jeg gerne takke det nuværende
menighedsråd for samarbejdet i de forgangne år, og
jeg håber, at det kommende menighedsrådsarbejde
også vil blive præget af et godt samarbejde med
åbenhed og redelighed på tværs af holdninger og
overbevisninger. Ligeledes håber jeg, at det
kommende menighedsråd vil nå i ”mål” med
specielt klokkespillet, som der var så megen
polemik omkring. Niels Green-Hansen skriver i
kirkens musiske profil:

Desværre er rigtig mange arrangementer blevet
aflyst pga. Covid-19, og nu håber vi, at vi i 2021 vil
kunne opleve et højere aktivitetsniveau igen,
specielt hvad angår koncerter og foredrag, som har
været hårdt ramt af aflysninger.

Et klokkespil vil bringe kirkens lyd ud i det offentlige
rum. Det vil gøre opmærksom på kirkens naturlige og
centrale placering og fastholde kirken som et samlende
element i byen. Et koncertklokkespil i en så eksklusiv
klasse vil i sig selv være en attraktion, som ikke vil stå
tilbage for egnens øvrige seværdigheder, og det vil i
fremtiden være en markant del af det samlede billede
med ”Hedens Domkirke” som midtpunkt.

Vi har stadig fokus på medarbejdernes trivsel, og
det glæder os i menighedsrådet, at medarbejderne
har givet udtryk for at være glade for den
trivselsproces, der er blevet sat i gang af
administrationslederen og kirkegårdslederen.

og smukkere kan det vel ikke siges...
Folkekirkens økonomi har det generelt svært, og
ligningsbeløbene bliver mindre – og det også hos
os. Vi har derfor været nødt til at spare på budget i
2021. Vi forsøger at agere med ”rettidig omhu”, og
det betyder, at vi forsøger at tænke mere langsigtet,
og at vi er påpasselige med at ansætte nyt personale.
Vi kortlægger vakante stillinger og timeforbrug,
således at vores lønudgifter kan holdes på et
5
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Valget i Nollund-Urup Sogne
Af formand Bodil Hirt / Billede af Ritva T. Pedersen

Østergård Pedersen og Martin Pedersen.

Vi gik til valg til en 2-årig periode, hvor vi gerne
ville undersøge mulighederne for en sammenlægning
med Grindsted.

I Urup skulle der vælges 2 medlemmer.
Valgt blev Ruth Lauridsen og Bodil Hirt.
Stedfortræder blev Mette Amby.

Vi havde et stykke tid set os om efter nye emner til
menighedsrådet, da Jens Just Knudsen ikke ønskede
at genopstille.

Aftenen blev guidet godt igennem af dirigenten
Uffe Jensen samt formand for valgudvalget Jens Just
Knudsen.

Vi havde lejet Lamborg Festlokale til valghandlingen.
Her har der før været afholdt mange valgforsamlinger,
så det så vi fortrøstningsfulde hen til.
Der mødte 38 personer op, 19 fra hvert sogn. Det
var virkeligt et godt fremmøde på 10,1 procent.
Vi er 2 sogne, så der skal stemmes særskilt. Da folk
kom ind, blev de krydset af og fik udleveret en farvet
stemmeseddel alt efter hvilket sogn, de tilhørte.

Generelt er vurderingen, at det nye valgsystem gav
en god aften med mulighed for, at alle kunne komme
til orde og søge indflydelse.
Der var en god debat og livlig diskussion, og det var
positivt, at så mange var mødt op og deltog i den
demokratiske handling omkring valget af et nyt
menighedsråd.

Aftenen forløb godt med årsberetning og forklaring
om reglerne for valget.
Efter præsentationen af kandidaterne udspandt der
sig en livlig debat, som mest gik ud på tanker om
sammenlægning med Grindsted. Dog blev
økonomien også stillet til skarp debat.
Der var omvalg både ved Urup og Nollund, så det
var lige ved, at vi ikke havde stemmesedler nok.
Nollund skulle vælge 3 medlemmer.
Valgt blev Erik Bundgård, Marie Sognstrup og
Verny Nielsen. Stedfortrædere blev Torben
6
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Tilbageblik og visioner for Nollund-Urup Menighedsråd
Af formand Bodil Hirt / Billede af Ritva T. Pedersen

Livet har sin gang i kirken og på kirkegården
Det har været et år, hvor vi har gået og ventet på, at kalkningen af Nollund kirke
blev færdig. Endelig i forsommeren stod kirken flot hvid, og det var et resultat,
der var værd at vente på. Nu kan man igen tilbyde dåbsbørn og brudepar at blive
fotograferet udenfor.
I både Nollund og Urup kirker afholdes gudstjenester med flere af de tiltag, vi
havde på vores visionsliste, det er aftensang, frimesse, kirkekaffe og anderledes
gudstjenester.
Vores korleder Anne-Kathrine har været med børnekoret, og der har været
optræden af musicalkoret.
På kirkegårdene arbejdes der stadig med strategiplanen, og der er sket stor
forandring. En del af hækkene er blevet fjernet, og der er lagt grus på større
flader. Endnu ser det bart ud, men med tiden skal der så etableres græs, så
kirkegårdene får præg af skovkirkegårde.
I starten af året stemte vi om en sammenlægning af Nollund-Urup med Grindsted.
Det blev nedstemt. Vi søgte i stedet om at få en 2-årig funktionstid, så der blev
mere tid til overvejelserne.
Der er nu blevet valgt et nyt menighedsråd i Nollund-Urup, og efter antallet af
de fremmødte synes interessen for at få et nyt råd stor.
Det kan skyldes, at mange var interesseret i, at der skulle arbejdes på en
sammenlægning, men også at man ikke var interesseret i at blive lagt sammen
med Grindsted. Nu er det så op til det nye råd inden for 2 år at finde ud af
mulighederne for en sammenlægning.
Ja, livet har sin gang på jorden
Nollund-Urup Menighedsråd ønsker alle en glædelig jul.
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Kirke i coronatiden
Af sognepræst Egil Hvid-Olsen / Billeder af samme

beslutning. Mange kirkegængere tilhører den ældre
del af befolkningen, og det viste sig hurtigt, at denne
aldersgruppe blev ramt hårdest af Covid-19, som
sygdommen snart ændrede navn til. Derfor skulle
man træde varsomt overalt, og ikke mindst i kirken.

Indtil begyndelsen af 2020 forbandt jeg navnet
Corona med en mexikansk øl (som aldrig har hørt
til blandt mine favoritter), men pludselig blev det
en betegnelse for en virus, ingen kendte alvoren af.
I begyndelsen af marts blev Danmark lukket ned i
et forsøg på at undgå smittespredning. Ikke engang
kirkerne måtte holde åbent - og det var der en god
portion fornuft i, selvom det var en grænseoverskridende

Nogle mente, at man var for forsigtig, særligt da
påsken nærmede sig, men det ville altså have været
meget uheldigt, hvis et nyt udbrud tog sit
udgangspunkt i kirken. Vi præster holdt da heller
ikke op med at forkynde det kristne budskab, blot
fordi vi ikke kunne bruge kirken. Vi producerede
en del videoer, hvoraf størstedelen var netgudstjenester, der blev uploadet sådan, at man
kunne se en ny video i gudstjenestetiden.
Også telefonen blev flittigt brugt til samtaler med
folk, der enten selv ringede, eller som vi præster
ringede til for at høre, hvordan det gik.
Vi foretog stadig begravelser, men med et stærkt
nedsat antal kirkegængere. Det var bestemt ikke
rart at sætte begrænsninger for, hvor mange der
måtte komme i kirke, men langt de fleste erkendte
heldigvis nødvendigheden heraf.
Konfirmationerne blev udskudt, hvilket naturligvis
medførte skuffelse hos både unge og gamle, men til
alt held blev de gennemført senere på året – igen
med et begrænset antal kirkegængere.
8
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Pandemien har sat sit præg på nærmest alt, hvad
der præger kirkelivet. Det er ikke kun i kirken, der
er begrænsninger på, hvor mange der må komme
ind. Det er der også i Kirkehuset. Så vidt jeg ved, er
det dog ikke sket, at nogen er blevet afvist, fordi der
allerede var fyldt op.

Da kirkerne blev åbnet for gudstjenester igen, gik
rigtig megen tid med at sætte sig ind i regler om,
hvor kirkegængerne skulle placeres, og om hvordan
altergangen skulle foregå. Det var mildest talt noget
bøvl.
Det har ikke været helt ligetil at få mængden af
søndagskirkegængere op på samme niveau som før
pandemien, og der er stadig nogle, der er mest
trygge ved at blive hjemme. Det er fuldt forståeligt,
for man skal ikke udsætte sig for en alvorlig
sundhedsrisiko ved at gå i kirken. Men vi gør, hvad
vi kan for at minimere smittefaren, og jeg tør godt
påstå, at den er betydelig højere mange andre steder
end i kirken. Kirketjenerne har i de seneste mange
måneder haft drøntravlt med rengøring, og de går
ikke på kompromis.

Hvordan situationen udvikler sig fremover, er det
af gode grunde umuligt at sige noget særligt om,
men man kan da håbe, at vi på et tidpunkt kan vende
tilbage til de tidligere forhold, så både kirke og
kirkehus kan blive fyldt. Indtil da må vi finde os i
de begrænsninger, som hensynet til andre sætter,
og går det så galt, at kirken helt må lukke igen i en
periode, har vi præster blandt andet lært, hvordan
man producerer alternative gudstjenester på nettet.
Under alle omstændigheder går der mange år, inden
man igen forbinder navnet Corona med en øl.
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Linedans. Fra vugge til grav
Af provst Anna Marie Erbs / Billede af Storm P., Storm P. Museet

Linedans. Fra vugge til grav, sådan kalder Storm P
sit enkle og meget sigende billede af livet.

foregik som en almindelig gudstjeneste med en
forkortet eller omskrevet søndagsprædiken.

Et livsforløb kan godt tage sig ud som en dans på
line, og selv kan man føle sig som en klovn undervejs
med en fjollet gul paraply i hånden som en illusion
om hjælp til at holde balancen. Måske så Storm P
livet sådan, eller måske er billedet i al sin enkelhed
en parodi på folk, der tror, at alt afhænger af deres
evne til at balancere og klare livet på egen hånd.

Princippet om ”længst muligt i eget hjem” har
ganske langsomt ført til, at langt de færreste
kommer på plejehjem, og de, der gør, er de svageste
ældre. Det betyder, at de ældre og gamle, vi som
præster møder til gudstjenester på plejehjem, i
overvejende grad er ude af stand til at følge
en almindelig gudstjeneste. Derfor må præster og
organister være opfindsomme og også vide mere
om de sygdomme, beboerne er ramt af. Det
forekommer mig, at en stadig større del er ramt af
demens.

Før i tiden var gudstjenester for voksne. Børn kunne
ikke deltage i nadveren, og børn skulle sidde stille,
så de ikke forstyrrede de voksne.
Men nu er der gennem mange år blevet arbejdet
med at være kirke for alle - hele vejen igennem et
livsforløb: barndom, ungdom, voksenalder, og
alderdom.
Nu er der babysalmesang, pastagudstjenester,
dåbsjubilæer og en lang række bud på undervisning
i kristendom og tro til børn i alle aldre.
Til de unge er der særlige gudstjenester med vægt
på deres egen musik, digitale medier og aktuelle
interesser.
Indtil for få år siden kom de ældre og de gamle, der
ikke længere kunne klare sig i eget hjem, på
plejehjem. Som præst gennem mange år har jeg rig
erfaring med gudstjenester på plejehjem, og det

Før kunne en salme eller en bibeltekst ”vække” en
dement beboer, så der kom liv i blikket og også
genkendelsens glæde i sangen. Men demensen
rammer også yngre mennesker, og snart møder vi
de generationer, som ikke har lært salmevers i
skolen og kun kender ganske lidt til den danske
salmeskat.
Vi er så heldige, at der gennem de seneste år er
udviklet nyt på dette område, så der er inspiration
at hente hos organister og andre kreative ansatte i
kirken.
Vi er begyndt at eksperimentere med Demenssalmesang, hvor mange forskellige elementer
bringes ind i gudstjenesten for at skabe nærvær og
10

Layout #10459: NY Årsskrift 2020 Grindsted -- Grene Sogn

Sheet 10/28

Generated: 2020-11-19 09:42:54 UTC

Page size: 200 x 200mm

Bleed: 3mm

PDF dimensions: 214.8 x 214.8mm

Det underligste hus 2020

At det kan lykkes at skabe det nærvær og det
fællesskab, Guds ord knytter os sammen i ved
enhver gudstjeneste.

fællesskab. Det er vigtigt, at så mange sanser som
muligt berøres. Vi bruger håndkors, blomster,
rytmeinstrumenter, sæbebobler, salmereb og dufte
og naturligvis de gammelkendte salmer, korte
bibeltekster og nadver.

Nedlukningen pga. Corona har sat en stopper for,
at vi kan komme så tæt på beboerne og dermed gå
videre med det nye. Hen over sommeren har der
været gårdhavegudstjenester i det fri. De har været
helt traditionelle, - og det har ikke været så ringe
endda.

Vi er først lige begyndt på fornyelsen på
Mødestedet/Nygade, hvor jeg har min gang, så det
er ikke muligt at sige så meget om erfaringerne. Men
vi ved, at erfaringer andre steder er meget positive.
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Lystræet skinner i kirken
Af Ernst Nielsen, Anni Schrøder og Steen Frøjk Søvndal / Billeder af Ernst Nielsen

I slutningen af 2020 færdiggøres Grindstedkunstneren Jørgen Lisborgs sidste værk: Lystræet i
Grindsted Kirke. Snart vil det pryde kirken som
både et minde om en af vore egne og en værdifuld
mulighed for kirkens brugere til at tænde et lys.

Lys og træ
Både lyset og træet er centrale symboler i den
kristne tro. Gud skabte lyset som den første af sine
skabelseshandlinger, jf. 1 Mos 1,3. På den tredje dag
skabte Gud træet sammen med alle andre planter,
og om begge dele står der: Gud så, at det var godt.
Lystræet trækker på begge symboler. Op igennem
bibelhistorien spiller lyset en rolle, særlig som et
tegn på det store lys, Jesus Kristus. Og lyset skinner
i mørket, skrev Johannes i begyndelsen af sit
evangelium. For et træ er der håb, skrev Esajas, og
han talte om en hellig stub, der også er et billede på
Kristus.
Jeg er verdens lys, sagde Jesus. Den, der følger mig,
skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Et
andet sted omtalte han sine disciple som verdens
lys. Når man tænder et lys i kirken, kan man derfor
tænke på Jesus som verdens lys, på dem, som var
med til at tænde lys for os gennem deres liv og tro,
eller på et menneske, der særligt har brug for vores
forbøn.
Processen med lystræet går flere år tilbage. Fra
stillegudstjenesten kom ønsket om at erstatte det
snart 20 år gamle lyskors. Jørgen Lisborg var straks
med på ideen og har med sin vanlige kombination
af dygtighed og ydmyghed arbejdet sammen med
udvalget fra skitse til påbegyndt støbning af
kunstværket.
12
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Langt ind i foråret 2020 bevarede han håbet om at
se værket færdigt og være med til indvielsen, men
det nåede han desværre ikke. Inden sin død
overdrog han de sidste skitser og ideer om lystræet
til kunstner og støber Henrik Fischer, som
færdiggør det til brug i kirken. Lystræet vil således
helt og fuldt være Jørgen Lisborgs værk.
Stærk symbolik
Selve lystræet er unikt og designet specifikt til
Grindsted Kirke. Det vil få en central plads i kirken,
men også kunne flyttes efter behov. I bunden står
som en stub eller et slags fundament en ca. 2000 år
gammel moseeg, hvilket således i fremtiden vil
være kirkens ældste inventar. Fra moseegen
fordeler sig tre tykke grene, som hver bærer syv lys,
og der bliver således i alt 21 lys. Både tretallet og
syvtallet har stærk symbolværdi. Der gik tre dage
fra Jesu korsfæstelse til opstandelsen fra de døde.
Tretallet minder os om treenigheden: Gud Fader,
Guds Søn Jesus og Helligånden. Derfor har vi 3 x 3
bedeslag før gudstjenesten. Syvtallet er det
fuldkomne tal, som bl.a. bruges om menighederne
i Johannes’ Åbenbaring. Skabelsesugen varede syv
dage, og i kirken ser vi ofte som noget af det første
den syvarmede lysestage.
I skrivende stund er arbejdet med lystræet
påbegyndt igen efter en pause omkring Jørgen
Lisborgs død, og så venter vi med spænding på
færdiggørelsen og indvielsen i kirken, hvorefter
menigheden kan få glæde af lystræet.
Denne artikel sendes ud af udvalget omkring
lystræet i kærlig erindring om kunstværkets skaber.
Æret være Jørgen Lisborgs minde!
13
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Om koncertvirksomhed i 2021
Af organist Jens Erik Kristensen og sognepræst Steen Frøjk Søvndal / Billede af Andreas R. Dich

er noget, folk kan lide. Hvis man har lyst til at prøve
at være med i koret VIP, er der plads til flere til en
rigtig god og givende udfordring. Man kan bare
henvende sig til organist og korleder Jens Erik R.
Kristensen.

Visionen bag koncerter og korarbejde er at styrke
glæden over sangen og musikken i kirkens rum.
Sang og musik er uundværlig ved gudstjenesten, og
få ting kan som det tale det gode budskab ind i vores
følelser og hjerter. Derfor har vi et vidtforgrenet
korarbejde under ledelse af organisterne og et
koncertudvalg, som tilrettelægger koncerter med
forskellig stil og indhold.

I efteråret kan vi desuden se frem til et besøg af
FUKs (Folkekirkens UngdomsKor) landskor. De
giver koncert i kirken søndag d. 21.11. kl. 14.00, og
her får Pigekoret lov til at synge sammen med dem
på udvalgte sange. Koret har eksisteret i en del år
og har bl.a. været ledet af DR’s Pigekors dirigent,
Philip Faber. Koristerne kommer fra hele landet,
øver fredag og lørdag og har koncert søndag.

I 2021 kan vi glæde os til endnu en af vores store
påskekoncerter med kirkens projektkor VIP,
Pigekoret, Billund Kirkes Rytmiske Kor samt
solister og band hyret ind udefra. Det er
efterhånden blevet en god tradition at lave disse
koncerter, hvor påskens budskab bliver sunget ud
ved to flotte koncerter, nemlig både i Billund Kirke
og i Grindsted Kirke palmesøndag - som optakt til
påsken. Det store deltagerantal i korene og det gode
fremmøde ved koncerterne vidner også om, at det

Ud over disse højdepunkter vil 2021 forventeligt
også byde på lidt flere koncerter, som vil blive
annonceret på kirkens web og andre gængse steder.
14
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Om orgel i Kirken og om Kirkens orgel
- en rundtur i tid og sted
Af Niels Green-Hansen

menneskeskabte konstruktioner. Princippet med
orgler (styring af blæseluft til lydgivende
blæseelementer) kendes tilbage fra antikken, og det
bygger selvfølgelig på fløjteteknikken, som i sin
mest primitive form må have været kendt fra
tidernes morgen. De fleste af os har prøvet at blæse
luft hen over en flaske for at frembringe lyd, eller
man har måske prøvet at blæse i hånden med et
græsstrå spændt ud mellem fingrene? Det er disse
to blæseprincipper, der ligger bag orgelpibernes
lydfrembringelse. Mange kender da også til at spille
blokfløjte eller et andet blæseinstrument. Forestil
dig nu, at én orgelstemme består af 54 ensartede
blæseinstrumenter (orgelpiber), med hver sin tone
strækkende sig fra den mindste til den største pibe,
og læg dertil, at et orgel, som for eksempel
Grindsteds, kan bestå af 34 forskellige stemmer, da
kommer vi op omkring 1600 piber, mens de helt
store danske kirkeorgler godt kan rumme 4000
piber. Der eksisterer så vidt vides ikke eksempler
på orgler fra middelalderen, men vi kan i Danmark
bryste os over at være i besiddelse af Europas ældste
brugbare orgel, Compeniusorglet (fra begyndelsen
af 1600-tallet), som står i Frederiksborg Slotskirke.
De berømte kalkmalerier (dateret 1475-1570) i
Rynkeby Kirke på Fyn består af en ”tegneserie” med
31 musicerende engle, hvoraf én spiller på et
pibeorgel af en pæn størrelse.

Denne sommer har vi haft lejlighed til at udforske
talrige steder i fædrelandet, som vi kender af navn,
men måske ikke af gavn. Landets kirker ligger bredt
ud i landskabet og lokker den nysgerrige til. Man
kan få meget at vide om egnen og befolkningen ved
en rundtur på kirkegården, og et smut ind i selve
kirken er ofte stemningsfuldt og opløftende.
Kirkesølvet er efterhånden alle steder af forståelige
grunde låst inde, men sognets stolthed, det dyre,
fine orgel, står frit fremme til beskuelse og i mange
tilfælde beundring. Det er markant, at salmesangen
i selv den mindste sognekirke bliver ledsaget af et
sådant gudsbenådet instrument, der - kyndigt
betjent - får lovsangen og salmerne bogstaveligt til
at stige til himmelen.
I tidernes morgen stod sangen alene i
gudstjenesten. Munkene havde deres gregorianske
kirkesang og litanier, og sangen var båret oppe af
kirkens sangere, mens menigheden kun i ringe grad
medvirkede. Og op gennem middelalderen vandt
pibeorglet indpas i stigende grad, sideløbende med
anden musikalsk udfoldelse. Til processionsmusik
var orglet ledsaget af trompeter og posauner, men
kostbarheden taget i betragtning var den slags
forbeholdt de rigeste grene af kirkeverdenen.
Mekanikken bag orglet var genstand for intens
beundring, og sammen med ur-mekanikken blev
orglet længe betragtet som en af de mest komplekse
15
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regel pladsen bagest i kirken, så lyden brusende
kunne støtte op bag menighedens sange. Vendte
man blikket mod orglet, var det udsmykningen, der
sprang i øjnene. Engle, forgyldte laurbær,
udskæringer, klokkeværk og først og fremmest de
lange høje piber, der samlet i grupper dannede en
flot facade. Ja, visse orgelbyggere kunne finde på at
opsætte dekorative og toneløse frontpiber op,
udelukkende som pral og som led i den symmetri,
baroktiden i stor grad eftertragtede. Et sted på siden
af orglet eller bagved, stod en række hårdtarbejdende
mænd eller smådrenge, der trak det store læs: de
betjente håndbælge og fodbælge, som tilførte
blæseluft til piberne. Disse bælge var orglets ”
lunger”, for uden dem var det hele forgæves. Først
ved elektricitetens indførelse kunne dette arbejde
afløses af lydløse pumper. Så når Bach sad og øvede
sig i Thomaskirken i Leipzig, var han ikke alene, bælgtræderne var også på arbejde.
Compeniusorglet / Med tilladelse af Frederiksborg Slotskirke

Det var med reformationen, at salmesangen i kirken
vandt indpas. Salmer sunget på et sprog, som
menigheden forstod, kunne synge med på og i
mange tilfælde kunne læse i de nye trykte
salmebøger, der efterhånden blev udgivet. Pastoren
kunne vel synge for, menigheden pippe med, godt
hjulpet af peblinge fra den nærliggende latinskole,
men efterhånden erkendte man et behov for
bredere musikalsk støtte. Og havde orglet ikke
vundet helt indpas endnu, så var det i Nordtyskland
med Johann Sebastian Bach (1675-1750) at orglet
slog sin suverænitet fast som kirkeinstrument nr. 1.
Også i Italien, England, Frankrig og det katolske
Sydtyskland kappedes fyrster og kirker om at få
installeret store, prangende orgler i kirkerne. Disse
orgler indtog, som vi også kender det i dag, som

Kalkmaleri, Rynkeby Kirke / Med tilladelse af Rynkeby Kirke

16
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Også vores orgel i Grindsted er flot bygget og
imponerer i størrelsen. Man lægger mærke til
rygværket/rygpositivet, den lille kasse med de
mindre orgelpiber, pænt og symmetrisk organiseret,
bygget uden på pulpituret. I baggrunden står de
store orgelpibehuse, med piberne (den længste/
dybeste måler 4,8 m i højden) ligeledes pænt
organiseret. Det er pedalværkets dybe principaler,
og indbygget i de forskellige ”huse” står endnu flere
orgelpiber, der bliver dækket af facadepiberne.
Skjult i gulvet ligger alskens mekanik, som
organisten behersker med ryggen til menigheden.
Foran sig har han/hun klaviaturet, som består af tre
manualer (hovedværk, brystværk og rygpositiv).
Disse betjenes med hænderne. Desuden er der
pedalværket, som fødderne betjener. Med
klaviaturet bestemmer organisten rækkefølgen af
de toner, der skal spilles, ligesom når man på et
klaver klimprer en melodi frem. Klaviaturet
flankeres af 2 paneler, hvor registertrækstængerne
befinder sig. Herfra bestemmes, hvilken stemme
eller stemmer, der skal danne det lydbillede,
melodierne ønskes at fremstå i. Ydermere har
brystværket en lydstyrkeregulator, kaldet et
svelleværk, som består af en række lodrette plader,
der mere eller mindre kan dække og dæmpe for
lyden. Gemt langt væk finder vi den generator, der
via vindladerne sørger for en stabil og tilstrækkelig
luftstrøm til orgelpiberne.

Orglet i Grindsted Kirke / Foto af Anne-Sophie Sørensen

Åbent pibehus / Foto af Anne-Sophie Sørensen

Hovedværket på vores orgel består af 9 forskellige
stemmer, med hver sin ”lyd”. Hver sin lyd/
stemme har et navn, der kendetegner netop den
pågældende stemme, for eksempel rørfløjte, trompet eller krumhorn. Alle trompetstemmens 54 piber
Organist Jens Erik Kristensen / Foto af Anne-Sophie Sørensen
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kan man tydeligt se på afstand (det er den stemme,
der kaldes ”Spansk Trompet”, der vandret udgår fra
orglet). Brystværket har et tilsvarende antal
stemmer, rygpositivet lidt færre og pedalværket 8,
i alt som tidligere nævnt op mod 1600 piber, der
alle ”giver lyd”, dog ikke samtidig.
Vores orgel er et mekanisk orgel, det vil sige, at der
fra hver eneste tangent på klaviaturet udgår en
mekanisme, der styrer luften til en given orgelpibe.
Da orgelpiben gerne sidder et godt stykke væk fra
tangenten, består en sådan mekanisme af mange
vippeled og flere kortere eller længere trækstænger.
Med et elektronisk registratur kan organisten koble
flere stemmer sammen, således at anslaget fra én
tangent får to eller flere samstemmende toner fra
hver sin ”lydstemme” til at lyde. Ved således at skifte
stemmerne fra salmevers til salmevers opnår
organisten en variation i det akkompagnement,
som vi kender så godt fra gudstjenesten.

Svelleværket / Foto af Anne-Sophie Sørensen

Der findes et utal af kirkeorgler i verden, mange er
berømte, nogle er historiske og langt, langt de fleste
er unikke, idet de hver især er bygget og indrettet
til én bestemt kirke. Derudover eksisterer der store
orgler, tilknyttet koncertsale, hvoraf bedst kendt
nok er orglet i Koncerthuset i DR. Danmark har en
dyb og lang tradition for bygning af orgler, og
danske orgelbyggeres instrumenter værdsættes i
store dele af verden. Også vores orgel er dansk,
bygget i 1962 på Frederiksborg Orgelbyggeri. Det
afløste det gamle orgel, som kirken erhvervede i
1923 – brugt! - fra Frederikshavns Kirke.
Dette ”Frederikshavnerorgel” var på det tidspunkt
31 år gammelt, kostede 9500,- og fik smukke ord
med på vejen. Til sammenligning kostede det
samlede kirkebyggeri (1921-23) lidt under 200.000
kr. I yderligere 40 år virkede det så i Grindsted, dog
med et stigende antal nedbrud og deraf nødvendige
reparationer. Stadig i 1948 – i H. C. Larsens skrift

Trompetstemmer / Foto Anne-Sophie Sørensen
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om kirken, udgivet i forbindelse med 25 årsdagen
for indvielsen i 1923 – lyder der rosende ord om
"Frederikshavnerorglet", men allerede i 1953, ved
organist Poul Johansens første julekoncert, "sætter
orglet så meget ud", at man må erkende
nødvendigheden af et nyt og moderne orgel. En
sådan "orgelsag" tager en halv snes år.
Fra siddepladserne på gulvet kunne man se de to
kasselignende fløje, men de var trukket ud til hver
sin side og gav således et fint lysindfald over
orgelpulpituret ind i kirken fra det markante
tredelte vindue i tårnets vestside. Se eventuelt
billede i artiklen om drengekoret i Årsskriftet 2019.
Dette vindue er i dag i væsentlig grad dækket af
vores nuværende orgel.
I forbindelse med nedtagning og opstilling af
orglerne i 1962-63 erhvervedes et lille hjælpeorgel,
som havde sin plads til venstre for prædikestolen.
Vejle Amts Folkeblad fortæller 9. maj 1963, at det
efter tjenesten i Grindsted skulle prøveopstilles i
Grene Kirke.
Tiden var altså inde til et nyt orgel. Det blev
færdiginstalleret i maj 1963, og begivenheden
fejredes med koncert og festgudstjeneste – og
"åbent orgelhus" de følgende søndage.

Hjælpeorgel / Grindstedarkivet

"overbygning" på et eksisterende pibeorgel. I vores
tilfælde kan orglets 34 stemmer blive forøget med
42 nye elektroniske stemmer, - en markant
udvidelse, der vil åbne for et utal af muligheder,
musikalsk set. Kirkeudvalg og menighedsråd har
ved selvsyn oplevet eksempler på hybridorgel, og
må erkende, at den digitale lyd kvalitetsmæssigt i
dag er fuldt på højde med den naturlige lyd. Der er

Og nu er tiden inde til atter at gøre noget ved vores
orgel. Længe har menighedsrådet arbejdet for at
supplere og opkvalificere dets "lyd" i forbindelse
med opprioriteringen af korarbejdet i kirken, hvis
store rum fint ville kunne bære endnu større
orgellyd. Interessen samlede sig hurtigt i retning af
et hybridorgel, der populært sagt er en elektronisk
19
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Elektroniske orgler var pr. tradition længe bandlyst
i danske kirker, og vandene har været delte. Der
findes stadig arge modstandere, som sværger til det
gode, gamle orgel med piber, som man har sat op i
kirkerne i generationer. Men disse bliver færre og
færre, og med nutidens nærmest perfekte teknik
inden for området in mente bliver det sværere og
sværere at komme med indvendinger mod
hybridorgel.

tale om "samplet" lyd, altså lydfiler, der er optaget
digitalt og som i tusindvis ligger og venter på at blive afspillet. Gengivelsen kommer ud i store
højtalere, der diskret bliver opsat for akustisk at
arbejde sammen med orgelpiberne. Hvad mere er:
løsningen indebærer, at hele orglet, det
eksisterende OG det elektroniske kan betjenes fra
gulvet, idet spillebordet vil blive placeret nede i
kirken, synlig for næsten alle kirkegængere. Der
arbejdes med et kombineret kor- og spillebordsareal
på kirkegulvet umiddelbart til venstre før trinene,
der fører op mod alteret. At det går ud over nogle
eksisterende bænke, opvejes af de fordele, der er
ved, at koret og dets organist kan være i øjenhøjde
med menigheden. Pladsen med det originale
klaviatur oppe på orgelpulpituret bliver opretholdt.
Herfra kan der stadig spilles på "det gamle orgel",
som således får to hele spillepladser, den "gamle"
mekanisk styrede oppe ved orglet og den nye
"elektronisk" styrede nede fra kirkegulvet..

Vi er oppe på en investering i millionklassen, og
menighedsrådets budget kan ikke spænde over en
sådan investering. Ligesom til klokkespillet søges
der om fondsstøtte til projektet, og ligesom
klokkespilsudvalget håber kirkeudvalget og det
samlede menighedsråd på velvilje og positive
tilkendegivelser fra disse kulturbærende velgørere,
der i det stille virker med store og gode donationer
til glæde og gavn for så mange.

Grindsted Kirkes orgel / Foto Anne-Sophie Sørensen
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Endnu et år er gået på Kirkegården
Af Ritva T. Pedersen / Billeder af samme

Søndre Kirkegård
Reducering af hække på Søndre Kirkegård er også
blevet iværksat. Vi havde flere klippede dobbelt
hække ved gravgårdene. Så der, hvor vi kunne fjerne
2 hække og plante en ny hæk, blev det gjort.
Samtidig bibeholder vi de skarpe linjer på
kirkegården. I en enkel gravgård var der nye taks
hækplanter, de er blevet genbrugt i en anden
gravgård, som trængte til en ny baghæk.

2020 er året hvor vi for alvor tog fat på
strategiplanerne samt et år, som vi sent glemmer på
grund af Corona.
Den gamle Kirkegård
Først i januar etablerede vi på Den gamle Kirkegård
nye/ekstra urnegravsteder i forlængelse af
urneafdelingen. Det kunne lade sig gøre, idet der
var hjemfald på kistegravsteder som ikke blev
forlænget.

Vi har også fået lagt rigtig mange løg. Antal kan ikke
tælles, men hold op hvor så det flot ud i foråret, da
det hele begyndte at springe ud.

Denne udvidelse blev besluttet for år tilbage, at ved
hjemfald af kistegravsteder, måtte de ikke
gensælges, da urneafdelingen skal udvides.

Foråret stod på spring og personalet havde fjernet
21
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Træfældning og biodiversitet på Sdr. Kirkegård
April 2020
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det sidste gran og gjort klar til de forårsblomster,
som var sat i ordre. Da skete det utænkelige. Corona
havde spredt sig. For at minimere smittespredning
blev alt personale sendt hjem. Det syntes de/vi var
træls.
Personalet på kirkegården havde en vagtplan at køre
efter. De mødte ind ved begravelse og bisættelse.
Men der blev ikke udført noget af det arbejde, som
vi normalt laver om foråret. Da personalet igen
måtte møde ind, var der igen restriktioner i forhold
til, hvor mange de måtte være. Derfor var der fem
på skift, hvoraf en var i Nollund og Urup.

arbejde og ryddede det grove op. Men
finpudsningen, som vi selv skulle udføre, har
trukket i langdrag, fordi vi hele tiden har prioriteret
de gravsteder, som vi har pasning på.
Finpudsningen er derefter blevet taget, når der har
været tid. Mange har undret sig, da man normalt
møder en friseret kirkegård, men så stort et projekt
vil altid efterlade sig spor i lang tid.

I den turbulente periode havde vi et eksternt firma
inde for at beskære og fælde træer på Søndre
Kirkegård. De var ikke underlagt de samme
restriktioner, som vi var. De udførte et prima

Det er der selvfølgelig brugere af kirkegården der
har kommenteret på. Hvilket er forståeligt. Vi ser
jo tingene med de øjne vi har. Brugerne ser
kirkegården på én måde, personalet på en anden,
turister på en tredje måde, og fagfolk på en fjerde.
Derfor har kommentarerne til projektet været
meget forskellige. Mange har også kunnet se det
positive i, at de slipper for alle de blade, som falder
fra træerne om efteråret, og at man kan se
klokketårnet fra vejen. Jeg tænker, at når de nye
træer rigtig har sat sig, og man rigtig kan se den
variation, der er i den nye beplantning, vil de fleste
have glemt rodet i år 2020.
Når man færdes på Søndre Kirkegård, vil man
opleve de nye tiltag, som vi har sat i værk. F.eks.
naturlig vildt græs på fællesarealerne, højere pleje23
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niveau af græsset ved gravstederne, tilplantning af
tomme gravsteder, genplantning af mindre træarter
og buske, der giver en kontrast til alt den
stedsegrønne, etablering af insekt/pindsvinebo,
træstubbe, som skal skabe grobund for insekter og
andet, som er godt for biodiversiteten.
Der er sikkert nogle, der spørger, hvorfor skal vi
være en del af sådan noget nymodens pjat. Det skal
vi af flere grunde. For det første, må vi som
kirkegård følge med tiden. For det andet, der er
fokus på, at kirker og kirkegårde bliver mere
"grønne" og her kan kirkegårdene bidrage med
rigtig meget. Ser vi på økonomien, så bliver
midlerne til pleje af fælles arealer mindre for hvert
år der går.
Urup Kirkegård
På Urup kirkegård er vi også begyndt i det små med
udviklingsplanen. Vi har fjernet en del hække samt
fældet nogle af de tunge stedsegrønne træer, det har
givet luft. De tog så meget lys, at det, der stod under
dem, ikke trives. Det er meningen at den del af
kirkegården, der ikke må gensælges, bliver plantet
til med ny beplantning, hovedsagelig lave stauder
og lyng samt et par nye mindre løvfældende træer.
På sigt vil dette område også forandre sig, hvis/når
kistegravsteder bliver nedlagt. Der vil blive plantet
nye hække ved de gravsteder der skal blive, samt
der hvor vi må ’sælge’ nye gravsteder.
I år prøvede vi at plante nogle georginer Det var
ikke den store succes. Det skyldes at de blev plantet
lidt for sent og jorden ikke var blev forberedt rigtig
til dem. Vi prøver igen næste år, hvor vi kan bruge
vinteren til at forberede.
24
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Nollund Kirkegård
Nollund har også fået lavet udviklingsplan. Der skal
reduceres i kistegravpladserne, men om vi går i gang
i år 2021, må vi lige se. Nollund Kirkegård står i dag
som en lys og luftig kirkegård hvor planterne trives.
Så det ’haster’ ikke som sådan at gå i gang med de
store tiltag.
Lad jer inspirere. Gå en tur på en af kirkegårdene
og se de nye tiltag, som et udtryk for at vi følger
med tiden, og at vi ikke vil lade stå til. Hvis I har
hunden med, så skal den selvfølgelig holdes i snor
og man rydder op efter den.
Følg Grindsted, Nollund og Urup kirkegårde på
Facebook (www.facebook.com/grindstedkirkegård),
her lægger vi løbende informationer ud om, hvad
der sker på kirkegårdene
Glæd jer til at besøge kirkegårdene i 2021 og følge
udviklingen. Tak for året 2020.

25
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Vores dygtige kirketjener bruger blomster
fra egen produktion til alterbuketter i Grindsted Kirke
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Statistik og indsamlinger

Statistik i kirkerne i perioden 1. november 2019 - 31. oktober 2020. Grindsted (Urup) Nollund
Døbte: 77 (8) 4
Vielser / Velsignelser: 15 (0) 0
Begravelser / bisættelser: 99 (2) 1
Kirkeårets indsamlinger
Dag
1. søndag i advent
2. søndag i advent
3. søndag i advent
4. søndag i advent
Anden juledag
Julesøndag
Nytårsdag
H3K søndag
1. s. e. H3K
2. s. e. H3K
3. s. e. H3K
Sidste s. e. H3K
Søndag septuagesima
Søndag seksagesima
Fastelavns søndag
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste søndag
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag e. påske
5. søndag e. påske

Kirkeårets indsamlinger
Formål
Indre Mission
KFUM´s sociale
arbejde
Café Jydepotten
Brødremenigheden,
Danske Mission
Bibelselskabet
Bibellæseringen
Bibelselskabet
Indenlands
Sømandsmission
Café Jydepotten
Bibellæseringen
Folkekirkens
Nødhjælp
Mission Afrika
Blå Kors Danmark
Sct. Nicolai-tjenesten
Søndagsskolerne
DSUK
Kontakten, Dansk
Flygtningehjælp
Promissio
KFUK´s sociale
arbejde
Kirkens Korshær
Møltrup
Optagelseshjem
Kontakten, Dansk
Flygtningehjælp
KFUM & KFUK
KFUM´s sociale
arbejde
Grundtvigsk Forum
Menighedsfakultetet

I alt
670,00
537,00

Dag
Kristi himmelfart
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. søndag e. trinitatis
2. søndag e. trinitatis
3. søndag e. trinitatis
4. søndag e. trinitatis
5. søndag e. trinitatis
6. søndag e. trinitatis

Formål
Café Jydepotten
DSUK
Kirkens Korshær
KLF, Kirke og Medier
Jysk Børneforsorg
Café Jydepotten
Menighedsfakultetet
DSUK
KFUM & KFUK
Folkekirkens
Nødhjælp
7. søndag e. trinitatis
KFUK´s sociale
arbejde
8. søndag e. trinitatis
Blå Kors Danmark
9. søndag e. trinitatis
Kirkens Korshær
10. søndag e. trinitatis
11. søndag e. trinitatis
Café Jydepotten
12. søndag e. trinitatis
Folkekirkens
Nødhjælp
13. søndag e. trinitatis
14. søndag e. trinitatis
Kirkens Korshær
15. søndag e. trinitatis
Folkekirkens
Nødhjælp
16. søndag e. trinitatis
Promissio
17. søndag e. trinitatis
Kontakten, Dansk
Flygtningehjælp
18. søndag e. trinitatis
Åbne Døre
19. søndag e. trinitatis
Café Jydepotten
20. søndag e. trinitatis
FDF
Allehelgen
Israelsmissionen
21. søndag e. trinitatis
Jysk Børneforsorg
22. søndag e. trinitatis
Sct. Nicolai-tjenesten
Sidste søndag i kirkeåret Indre Mission

290,50
2854,50
465,50
425,00
135,00
567,00
300,00
404,00
728,50
1327,00
637,00
290,00
595,00
491,50
457,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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50,00
367,00
155,00
335,00
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952,00
330,00
952,00
332,00
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0
665,00
230,00
0
601,00
1925,00
1575,00
805,00
1240,00
482,00
605,00
610,00
158,00
-
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