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”Det underligste hus…” En lidt mærkelig titel, synes man måske? Det underligste hus er kirken, der
er så anderledes end alle andre huse. Citatet er en
lille bid af Lars Busk Sørensens kirkesalme
”Uberørt af byens travlhed”, hvor man også synger sådan om kirken: ”Her har dagen evighed, her
har kærlighed sit sted.”
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For det er jo underligt, når travlhed og larm afløses af den fred og stilhed, som man kan møde i
kirken. Det er underligt - et under. Ligesom det er
et under, når vi i kirken møder ordene om Guds
kærlighed og med dem som ballast kan gå ud i
hverdagen.
Dette lille hæfte er en samling af små beretninger
fra det underligste hus i sognet og det arbejde,
der går herudfra til hverdag og fest. Vi har kun
fundet plads til et lille udpluk af, hvad der sker i
kirke og kirkehus. Meget andet kunne være fortalt, men må vente til en anden gang.
Vi håber, at dette nye initiativ fra menighedsrådene vil blive vel modtaget af læserne. Kommentarer
og gode ideer modtages gerne.
Rigtig god læselyst!
På redaktionens vegne
Bodil Raakjær Jensen
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Formandens julehilsen
Nu nærmer året sig sin afslutning, og i den forbindelse vil vi gerne ønske alle en glædelig jul samt
et godt nytår. Derudover vil vi gerne takke for den opbakning og støtte, som vi oplever både i
hverdagen men også ved forskellige arrangementer.
Endelig håber vi, at I vil tage godt imod dette Årsskrift, som er et nyt tiltag fra Grindsted
Menighedsråd.
Thomas Jakobsen, Næstformand
og Lone H. Ovesen, Formand
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En helt almindelig dag i Kirkehuset
Kl. 6.30 Kirketjeneren er mødt og dagens første
kande kaffe er sat over. Huset vågner op til en ny
dag.
Kirkehuset i Grindsted danner i dag rammerne om
en travl arbejdsdag for 28 fastansatte medarbejdere. Vi er mange forskellige faggrupper samlet i
huset, og vores dage er aldrig de samme. Ofte bliver de heller ikke, som vi havde planlagt, da vi tog
afsted på arbejde. Men det er et af de vilkår, som
vi sætter pris på og som gør vores arbejdsdage
spændende og meningsfyldte.

Kl. 7.00 Kirkegårdens personale er mødt ind og
sammen med kirkegårdslederen gennemgår de
dagens opgaver og planlægger arbejdsfordelingen.
På kirkegården er der 14 fastansatte gartnere og
gartneriarbejdere. Flere af dem har været ansat i
mange år og kender kirkegårdene ud og ind. Personalet er delt i to teams på Gl. Kirkegård og Sdr.
Kirkegård. For første gang er der i sommeren
2018 blevet ansat to gartner-elever på kirkegårdene.
Kl. 8.00 Kirkekontorets personale møder ind og
åbner kontorerne. Pc’er bliver tændt, postkassen
tømt og dagens post fordelt til rette modtager.
I dag modtages langt det meste post elektronisk,
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men der dog stadig enkelte breve, som bliver leveret af posten til Kirkekontoret. Sognet har en
officiel e-mail, der læses af kordegnen. Menighedsrådet har deres egne elektroniske postekasser, og også kirkegården modtager mange emails. Henvendelserne er af meget forskellig karakter, men alle bliver læst og behandlet og videresendt, hvis de er havnet et forkert sted.
Kl. 9.00 Dagens første pause og tid til en bid frokost i personalestuen. Kirkekontoret åbner for
henvendelser og telefonen ringer allerede 2 minutter over 9. Det er bedemanden, der ringer for
at lave aftale om en begravelse i Grindsted kirke
senere i ugen. Kordegen svarer telefonen, selvom
det et midt i en kop kaffe. Også kirkegårdslederen
bliver forstyrret, da en pårørende ringer med et
spørgsmål til vedligehold af et gravsted. Stemningen er god og der bliver snakket og leet af et par
sjove bemærkninger.

Kl. 12.30 Middagspause og vi samles igen i personalestuen – os der er i Grindsted. Tre kirkegårdsfolk er i Nollund for at passe kirkegården og har
madpakkerne med i bilen.

Kl. 9.40 Ugens faste kalendermøde ligger hver
tirsdag. Her mødes præster, kirketjenere, kirkemusikere og kordegne for at koordinere den kommende uges aktiviteter og kirkelige handlinger.
I kirken er alle ugens dage arbejdsdage, 365 dage
om året, og personalet står til rådighed for de kirkelige handlinger som dåb, vielse, begravelse og
bisættelse. Kirketjenerne sørger for, at kirken er
klargjort forud for handlingerne og deltager og
assisterer i kirken, så alt forløber problemfrit.
Præsterne udarbejder plan for liturgi og salmer
forud for handlingen, så kordegnen, organisten og
kirkesangeren kan forberede sig.
Kl. 10.20 Kirketjeneren bliver forstyrret af telefonen midt i klargøringen af kirken. Bedemanden
varsler at der kommer en kiste til kapellet i løbet
af dagen.
Kapellet bruges ofte til opbevaring af kister forud
for den kirkelige handling og også urner opbevares inden de nedsættes i gravsteder. I løbet af
året er der mellem 80-90 kister på køl i kapellet.

Grindsted menighedsråd har indgået samarbejdsaftaler med flere menighedsråd, og det betyder at
medarbejderne i Grindsted løser opgaver på
tværs af sognegrænserne.
Kirkegårdens personale passer ud over vore egen
to kirkegårde også kirkegårdene i Nollund og
Urup, kordegnen fører kirkebog for i alt 5 sogne
og regnskabskontoret står for alt hvad der har
med økonomi at gøre for 10 andre menighedsråd:
lige fra udbetaling lønninger, betaling af regninger, bogføring og budgetlægning til afslutning af
årsregnskaber. Det kræver planlægning, struktur
og godt samarbejde for at få det hele til at gå op i
en højere enhed.
Kl. 13.15 Stille klavermusik strømmer ud fra organistens kontor. Tid til at øve sig, og vi andre nyder
de smukke toner til opgaveløsningen.
Gruppen af organister, korleder og kirkesanger
kommer ikke så ofte i kirkehuset, da deres opgaver hovedsaligt ligger i kirkerne. Meget af øvetiden foregår ved orgelet eller sammen med korene i kirkerummet. Der ligger timers forberedelse
forud for højmesse, gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
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Kl. 13.55 Dørene går og en borger henvender sig
for at få en attest til sit barn. Kordegnen byder
velkommen. Samtalen foregår på engelsk, da borgeren ikke taler dansk.
Langt de fleste henvendelser der vedr. kirkebogsføring sker digitalt i systemet PERSON. Kordegnen
skal gennemgå et kursus for at få bemyndigelse til
at føre kirkebog og lave registreringer i systemet.
Registreringerne sker direkte ind i landets cpr.register og ligger til grund for de offentlige myndigheders sagsbehandling. F.eks. bliver alle børn,
der er født i Danmark, registreret og godkendt på
Kirkekontoret.

Kl. 15.00 Telefonen tier og dagens åbningstid på
Kirkekontoret er endt.
Antallet af henvendelser i Kirkehuset varierer
utroligt meget. Der er uger, hvor vi har personlige
borger-henvendelser hver dag og andre uger med
blot et enkelt besøg på Kirkekontoret. Men telefonerne ringer hver dag, og det betyder meget for
os, at alle føler sig godt behandlet og får den rette
hjælp og svar på deres spørgsmål.
Kl. 16.00 Den sidste på kontorerne lukker af. I dag
er der ikke møde i menighedsrådet eller et af de
mange udvalg. Huset bliver dog ikke stille endnu,
da en af præsterne har et møde med de kommende konfirmanders forældre. Det slutter først ved
21-tiden. Kaffekopperne står allerede klar og kir6

ketjenerne har sørget for, at der er kage til.
Menighedsrådet holder møde 11 gange i løbet af
kalenderåret. Herudover afholdes der udvalgsmøder 3-5 gange om måneden foruden de mange
andre møder og aktiviteter i huset. I gennemsnit
henover året benyttes Kirkehuset til mere end 30
møder eller aktiviteter om måneden. Tallet er stigende og presset på lokalerne kan til tider mærkes. Også på kontorerne er der trængsel og i personalestuen kan kun sidde 20 personer. Derfor
glæder alle sig til, at Kirkehuset skal udvides i
2019.
Helle Precht, administrationsleder
i Kirkehuset i Grindsted

Året, der gik - Grindsted Menighedsråd
2018 har været et begivenhedsrigt år for Grindsted Menighedsråd. Vi har måtte sige farvel til
Lilian Tyrsted, der valgte at gå på pension, og i
stedet har vi kunnet byde Anna Marie Erbs velkommen som provst og præst. I den forbindelse
skulle præsteboligen på Kirkegade renoveres, og
dette blev en større omgang, hvor der både skulle
skiftes tag og vinduer foruden den indvendige
istandsættelse. Hele renoveringen forløb tilfredsstillende og præsteboligen var klar, da den nye
provst/præst skulle indsættes.
Generelt er der sket flere ændringer i forhold til
medarbejderstaben, idet 2018 også blev året,
hvor vores kordegn, Ejnar Kudsk gik på pension.
En af Ejnars største arbejdsfunktioner som kordegn var at være regnskabsfører. Grindsted Regnskabskontor fører regnskab og løn for i alt 11 menighedsråd. Derfor er det af stor vigtighed, at de
”rigtige” profiler ansættes. Der er således blevet
ansat tre deltidsansatte, hvoraf den ene varetager
funktionen vedr. løn og de to øvrige regnskabsfunktionerne. Grindsted Menighedsråd er glade
for, at menighedsrådet også påtager sig et socialt
ansvar, som så mange andre virksomheder gør,
når de fx ansætter folk i fleksjob. Som et nyt tiltag
har kirkegårdslederen valgt at ansætte to elever,
som er under uddannelse til gartnere. På den må-

de bidrager menighedsrådet med uddannelsespladser til unge, der ønsker en erhvervsuddannelse. Endvidere har Grene Menighedsråd samt
Grindsted Menighedsråd i fællesskab valgt at ansætte en kordegn på deltid i de to sogne. Kordegnen skal varetage opgaver i kirkerne og på kirkekontorene samt løse forskellige kommunikative
opgaver med fx udvikling og opdatering af hjemmesider, Facebook og lignende.
På kirkegårdene har medarbejderne desuden haft
travlt med at skifte hække og lægge sten. Samtidig er størrelserne på gravstederne blevet justeret, således at størrelserne passer de oprindelige
mål. Pga. sikkerhed er man også i gang med at
sikre gravsten.
2018 vil formodentlig også blive året, hvor Grindsted Menighedsråd træffer beslutning, om hvorvidt man ønsker at etablere et klokkespil eller ej
og kan give en officiel udmelding herom. Et udvalg har i løbet af 2018 undersøgt muligheder og
økonomiske rammer, og udvalget vil fremlægge
sagen i menighedsrådet, som på baggrund af undersøgelsen kan træffe afgørelse, om hvorvidt
etablering af klokkespil er realistisk eller ej.
Thomas Jakobsen, Næstformand
og Lone H. Ovesen, Formand
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Visioner 2019 - Grindsted Sogn
Da menighedsrådet tiltrådte efter Fredsvalget i
2016 blev det besluttet, at
man ville arbejde med visioner for hele valgperioden. Derfor har menighedsrådet løbende prioriteret visioner, og det forventes, at i 2019 vil der
være fokus på medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Tilbygningen til kirkehuset skal
gerne være med til at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, således at der kan indrettes funktionelle arbejdspladser efter behov. Ligeledes har
både kirkegårdslederen og administrationslederen af kirkehuset været på arbejdsmiljøkursus.
Efterfølgende er der nedsat en arbejdsmiljøgruppe med repræsentanter fra både medarbejderne
og ledelsen, der skal arbejde med at udvikle et
stabilt og tilfredsstillende arbejdsmiljø.
Menighedsrådet havde oprindelig håbet, at 2018
ville blive året, hvor det første spadestik til tilbygningen skulle tages. Desværre måtte vi konstatere, at det først bliver i foråret 2019, men så har vi
noget at glæde os til sammen med alle medarbejderne, der ser frem, til at de kan få nogle bedre
og mere passende fysiske rammer.
Præsterne og de forskellige udvalg arbejder fort8

sat på at udbyde spændende tilbud inden for forskellige områder, der spænder fra fx gudstjenester, koncerter og foredrag. Ligeledes arbejder
organisterne videre med de forskellige kor, i håb
om at flere unge vil deltage, og dermed skabe
nogle forhåbentlige gode musikoplevelser for kirkegængerne.
Grindsted Menighedsråd sætter stor pris på alle
de frivillige, der hjælper. Menighedsrådet er dog
også bevidst om, at der er plads til at have endnu
mere fokus på frivillighed. Såvel præster som menighedsråd vil gerne i gang sætte flere tiltag inden
for diakoni, og i den forbindelse vil der være behov for endnu flere frivillige.
I budgettet for 2019 har menighedsrådet været
nødsaget til at foretage en del besparelser, for at
der er balance mellem indtægter og udgifter. Der
har derfor været en længere proces, hvor både
ansatte og medlemmer af Menighedsrådet har
kunnet komme med forslag til besparelserne.
Trods besparelserne, der rammer ”bredt”, så er
Menighedsrådet fortrøstningsfuld, idet der stadig
er mulighed for at skabe gode arrangementer og
liv i kirken til glæde for alle.
Thomas Jakobsen, Næstformand
og Lone H. Ovesen, Formand

Året, der gik - Nollund og Urup Menighedsråd
Der er sket mange ting i det forgangne kirkeår
ude i de 2 små landsogne vest for Grindsted by.
Kirkeåret startede med et visionsmøde, hvor menighedsrådet forsøgte at lægge en vision for hvad
der skulle og skal ske i det forgangne år og i de
kommende år. Der kom mange forslag på bordet,
men overordnet set var målet at få skabt nogle
begivenheder der satte noget mere liv i sognenes
2 kirker i Nollund og Urup.
Enkelte tiltag er så småt blevet sat i søen herunder at der er kirkekaffe ved minimum en af gudstjenesterne, hver måned. Desuden har vi forsøgt
at lave lidt skiftende kirketider, så der f.eks. den
første søndag i måneden er gudstjeneste tidligt i
en af kirkerne og at der også vil være enkelte
eftermiddags og aftengudstjenester i løbet af
året. Vi håber de nye kirketider vil hjælpe til med
at flere har lyst og mulighed for at komme i kirken
på tidspunkter der passer bedre ind i søndagens
øvrige program. Hvis nogen har kommentarer eller forslag til andre tiltag, er man altid velkommen
til at henvende sig til medlemmerne i menighedsrådet.

med deres egne sange og salmer. Vi håber meget
de fortsat vil komme og lyse op ved vores gudstjenester i Nollund og Urup.
Ellers har afskeden med vores ene præst og
provst Lillian Høgh Tyrsted og indsættelsen af vores nye præst og provst Anna Marie Erbs fyldt en
del i foråret. Der har været afholdt afskedsgudstjenester i begge kirker og indsættelsesgudstjenester i begge kirker i forbindelse med skiftet. Vi
takker endnu engang Lillian for samarbejdet og
glæder os over samarbejdet med Anna Marie som
allerede er rimelig oppe og køre.
Efteråret har budt på en høstgudstjeneste der var
meget velbesøgt og der har også været både jazzgudstjeneste og aftensang på programmet.
Menighedsrådet vil til slut gerne ønske alle en rigtig glædelig jul, og vi glæder os til at se rigtig mange til både gudstjenester og andre arrangementer
i det kommende kirkeår.

Vi har ved flere lejligheder i løbet af året haft fornøjelsen af at have børnekoret med ved gudstjenesterne. Det er altid en dejlig oplevelse at have
dem med både til at hjælpe med fællessangen og
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Visioner 2019 - Nollund og Urup Sogne
Det endelige program og dato ligger ikke helt fast
endnu, mens disse linjer bliver skrevet, men det
vil blive meldt ud hurtigst muligt gennem kirkesiden i ugeavisen. Vi håber at rigtig mange fra sognet har lyst til at deltage i festligholdelsen af jubilæet og vi glæder os i menighedsrådet til at fejre
jeres kirke sammen med jer.

Menighedsrådet har mange tanker og ideer til
hvad der kan laves i det kommende år i de to
landsogne Nollund og Urup. Men vi er altid åbne
overfor ideer og alle er velkomne til at henvende
sig. Vi vil fortsat forsøge med forskellige kirketider, således at der bliver mulighed for at lave forskellige typer af gudstjenester i løbet af året. Der
vil fortsat være aftensang og aftengudstjeneste
enkelte gange gennem året, som vil være mere
temabaserede end de almindelige gudstjenester.
Herudover vil der være et par frimesser som også
vil bevæge sig lidt ud over den almindelige liturgi,
som den almindelige gudstjeneste bygger på.
Ellers vil årets store begivenhed være Urup kirkes
100 års jubilæum. Dette vil blive fejret ved en jubilæumsgudstjeneste i starten af oktober 2019.
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I det kommende år vil begge kirker forhåbentligvis også blive frisket lidt op med en omgang kalkning, således at vi igen kan glæde os over de 2
smukke landkirker der lyser op i de ellers meget
flade landområder her vest for Grindsted. For
Urup kirkes vedkommende vil den ligeledes blive
kalket indvendig, så den forhåbentlig vil stå ekstra
skinnende til jubilæet i efteråret.
Vi håber på at der bliver mulighed for andre arrangementer i kirkerne også f.eks. en koncert eller et foredrag eller lignende, men der er på nuværende tidspunkt ikke arrangeret noget og det
afhænger også af hvor langt midlerne rækker.
Men hold jer orienteret på kirkesiderne i ugeavisen og så glæder vi os til at se alle dem der kommer til de begivenheder der nu kommer til at være i løbet af kirkeåret 2019.
Menighedsrådet for
Nollund og Urup Sogne

Grindsted Kirkes bygningshistorie
I 2023 – om knap 5 år – kan vi den 6. maj fejre en
100-års fødselsdag. Fødselaren er Grindsted Kirke, som i sin nuværende skikkelse gennem mindst
6000 søn- og helligdage har kaldt til gudstjeneste,
ud over at have været vidne til talløse begravelser, bryllupper og andre kirkelige begivenheder.
Og det er en markant skikkelse i bybilledet, der
gennem et århundrede stået ved byens indfaldsvej fra øst, synlig på lang afstand. En trivelig og
travl fødselar, som fylder rundt, men også en fødselar, der er blevet passet godt på gennem tiden.
En fødselar, om hvem man kan sige: "Den holder
sig godt!"

Som de fleste ved, er Grindsted Kirke en
"udbygning" af den tidligere gamle "kullede" kirke, som igen formodentlig var beliggende oven på
et gammelt gudehov, først som et kapel, senere
med en tilbygning fra formodentlig sidste halvdel
af den 13. århundrede, altså under og lige efter
det store stenkirkebyggeri i Danmark i 1100-tallet.
Efter kristendommens indførelse i Danmark i løbet af 900-tallet blev der bygget talrige kirker af
træ i Danmark, flest i Skåne, på Sjælland og på
Fyn, færrest i Jylland. Man har fundet stolpehuller
som tilkendegiver, at der rundt omkring har stået
trækirker af en vis størrelse, og der er ingen grund
til at tro, at der er tale om små fattige træskure.
Bygmestrene var nordboere, og de tænkte stort.
Og de kunne deres håndværk, tænk blot på vikingeskibene og de store vikingelejre, Trælleborgene. De omtalte kirker var imidlertid opført af tømmer, og tømmers holdbarhed er så ringe under
danske forhold, at ikke ét træhus fra den tid er
bevaret i dag.

Tegning: Hans Ole Herbst

Disse trækirker blev gradvis erstattet af stenkirker, og ingen ved rigtigt, hvorfor 1100-tallet er en
så rig periode med hensyn til det omtalte stenkirkebyggeri. Der blev vel bygget omkring 1200 kirker i den periode - 1200 ypperlige bygningsværker, hvoraf langt, langt de fleste eksisterer i dag.
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Initiativet til bygning af en landsbykirke kan være
kommet fra en eller flere storbønder i de enkelte
områder, og meget kan tilskrives den organisering, landsbyerne var bygget op om. Forarbejdet
var enormt og meget arbejdskrævende, og ufattelig meget slid og slæb gik forud for kirkebyggeri,
som ikke sådan gik for sig fra dag til dag. Mennesker og dyr sled gennem mange år fra de første
tanker om nybyggeri til bygmesteren og hans
svende kunne begynde at bearbejde de mange
tusinde tunge kampesten, som bønderne i mellemtiden havde samlet og hentet – tit langvejs fra
– én for én på slæder, trukket af bomstærke okser. Man byggede kassemure, altså princippet
med to stenvægge, en indervæg og en ydervæg,
og hver sten skulle hugges til på fem sider, den
sjette side vendte indad. Det derved opståede
mellemrum udfyldtes så med mindre sten. Det
gav en solid dobbeltmur.
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Der gik derfor lang tid, før et hus til Guds ære
stod færdigt. Byggeriet med de store katedraler i
udlandet kunne strække sig over flere hundrede
år, og det er fra den tid ”frimureriet” opstod. Middelalderens øvrige håndværkere var lokalt forankrede i et laug, men når det gjaldt kirkebyggeri,
var der en "hær" af bygmestre og svende
(frimurere), der på den tid drog rundt i Europa og
udøvede stenmesterhåndværk. Den almindelige
bonde kunne nok håndtere sin økse til træbearbejdning, men stenarbejde var specialistarbejde,
og specialister var efterspurgte og skulle behandles med ærbødighed, thi de kunne få arbejde hvor
som helst. Hvem andre kunne levere et så kompliceret arbejde, som en korbue, døbefont og søjleportal er? Og disse stenkirker holdt da også i flere
århundrede, lige som vores egen kirke, der dog
måtte se en ombygning i øjnene i 1921 -23.

Den tidligere omtalte korrunding indgår nu som
en del af altervæggen, idet den blev "blændet" og
forsynet mindre bueindgange til sakristiet, en i
hver side. En lavning i terrænet mod vest gjorde
det muligt at lade kirkeskibets gulv ligge lavere
end gulvet i koret. Dette dels "højnede" kirkerummet, dels løftedes alteret derved.

I flere hundrede år var vores lille beskedne kirke
sognets centrum. Men hedens opdyrkning, jernbanen, ja byen og sognets udvikling i begyndelsen
af 1900-tallet gjorde, at en større kirke var nødvendig. Befolkningstallet voksede i en sådan grad,
at den lille kirke, trods opførelsen af Nollund Kirke
(1915) og Urup Kirke (1919), ikke kunne klare
presset. Spørgsmålet var, om der skulle udvides
eller bygges nyt, og længe diskuterede man. Den
gamle kirke havde ingen arkitektoniske og bevaringsmæssige fortrin, ud over den slanke fine korrunding, der kunne argumentere for bevaring.
Men der var til en vis grad store følelser iblandet,
og sluttelig vandt et forslag ved arkitekt Harald
Lønborg-Jensen, hvorved den gamle kirke skulle
indgå i en ny og større helhed.
Hovedtrækkene var, at det gamle kor blev sakristi, det meste af gamle kirkeskib blev kor, og et
nyt og højere kirkeskib skulle være kernen i byggeriet, der afsluttedes med et karakteristisk firefløjet 28 meter højt tårn.
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viden om – det rette tilnavn, "Hedens Domkirke",
skønt mangen en konfirmand nok har ledt længe
efter den på salmebogens titelblad, hvor landets
øvrige 10 domkirker er afbildet. Vi vil helt sikkert
de næste små fire år høre mere om vores kirke,
mens der arbejdes frem mod en rund fødselsdag
af de store.
Niels Green-Hansen

Ombygningen må have være mere omfattende
end som så, idet det gamle kirkeskib gik helt hen
til et sted omkring, hvor prædikestolen i dag er.
Den del af den gamle kirke – som altså ”befandt
sig” inde i det nye kirkeskib - er således brudt ned
og dele derfra muligvis anvendt andre steder i
ombygningen.
Døbefonten, der er det eneste inventar fra den
gamle kirke, som stadig er i anvendelse, bør nævnes. Den øverste del er rigtig gammel og har muligvis i middelalderen stået som et vievandskar,
som vi kender det i Sydens katolske kirker. Middelalderens døbefonte var rene badekar, idet
børn dengang skulle helt ned i vandet for at blive
døbt, og vores døbefont, hvis nederste del er
kommet til senere, ville ikke kunne honorere
dette krav. Kirken blev bevist holdt i "gammel"
landsbykirkestil, hvidkalket med takkede gavle og
røde tagsten, og den bærer – synlig, som den er
14

Fra arbejdet i kirkegårdsudvalget
Nuværende udvalg – udpeget af menighedsrådet
januar 2017 og valgt for en 4 års periode består af
5 medlemmer.
I 2017 fratrådte vores mangeårige kirkegårdsleder
Annagrete Nielsen og Ritva Pedersen blev valgt
som ny kirkegårdsleder. På kirkegården er ansat
10 – 15 personer fordelt på hel-og deltids stillinger. Som nyt tiltag er 2 af stillingerne oprettet
som elevpladser.
Udvalgets arbejde består i samarbejde med kirkegårdslederen at aftale de ønskede opgaver udført
ud fra det årlige budget som vedtages i menighedsrådet.
I 2018 er klokketårnet på Søndre Kirkegård blevet
kalket og håbet er, at tårnet vil fremstå som nykalket i flere år. På den gamle kirkegård udskiftes
lågen ud mod Borgergade og der nykalkes i væg/
afskærmning mod Østerbrogade.
Reviderede vedtægter og servitutter vil blive lagt
ud på Grindsted Kirkes hjemmeside. Ligeledes vil
fortegnelse over gravstedspriser være tilgængelige.

bejdet med at skifte gravstedernes forhække ud
med brosten. Arbejdet fortsættes i det omfang
arbejdstid og økonomi tillader. Derud over bliver
familiegravstederne mere tilgængelige for besøgene, og mere arbejdsvenlige for gartnerne.
I november måned afholder menighedsrådet og
kirkegårdens personale et julehygge arrangement
for kirkegårdens besøgende. En sådan uformel
sammenkomst giver lejlighed til en dialog mellem
besøgende, personale og menighedsrådets udvalg. Desuden er kirkegårdens besøgende altid
meget velkomne til at kontakte kirkegårdens
medarbejdere.
Fra Kirkeministeriet er modtaget skrivelse vedrørende krav om sikring af gravsten. I årets løb er
alle gravsten derfor efterset. Desværre er en del
gravsten ikke sikret mod at kunne vælte og medføre skader. Gravstedsholderne vil modtage brev,
hvis der skal ske en sikring af stenene.
Else Holme Bertelsen

Søndre Kirkegård er under forandring. De tomme
gravsteder bliver beplantet med stauder, der egner sig til jord og lysforholdene. Dette arbejde foretages løbende. For et par år siden begyndte ar15

Lidt om børn og den jyske Jesus
”Nu er jeg ikke længere bange for at dø, for nu
ved jeg, at I tager jer godt af de døde.”
Sådan sagde en pige fra 3. klasse for godt fire år
siden, da jeg havde vist hende og resten af kirkeskoleholdet rundt på kirkegårdene i Grindsted.
Heldigvis lever pigen i bedste velgående den dag i
dag, men hendes replik siger noget om, hvad kirkeskoleundervisningen rummer. Her kan vi tale
om stort og småt, om liv og død - og om alt det
mellemliggende.

går i 3. klasse. Som voksen skal man for eksempel
være meget opmærksom på sin udtale, når man
fortæller, at Jesus levede i jødernes land. ”Var Jesus jyde?”, bliver jeg ind imellem spurgt i et tonefald, der både rummer stolthed og skepsis. Det
kunne være lidt sejt, hvis Jesus var jyde, men de
fleste børn har på fornemmelsen, at det ikke kan
passe. Derfor spørger de.
I det hele taget er børnene enormt spørgelystne.
Det kræver en del overskud at fastholde den røde
tråd, når man er i gang med at fortælle en historie
fra Bibelen og der konstant rejser sig en skov af
små fingre. Men oftest er børnenes spørgsmål
relevante - og forældrene fortæller, at børnene
redegør derhjemme for det, de har hørt.
Egil Hvid-Olsen

Den lokale kirkeskole svarer til det, der andre steder kaldes for minikonfirmandundervisning. Børnene tilbydes et forløb, der typisk strækker sig
over et par måneder. I denne periode mødes de
en gang om ugen i et par timer for at få indblik i,
hvad der er det særlige ved kirke og kristendom.

Der er mange ting, man kan misforstå, når man
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Korarbejdet ved Grindsted Kirke
Korarbejdet ved Grindsted kirke tæller Børnekor,
Musicalkor (Korskole), Pigekor og voksenkoret
VIP.
For alle korene gælder det, at de er ret nyetablerede, da de er resultatet af en opprioritering på
korområdet, som er blevet aftalt mellem organist
og kirkemusiker og menighedsrådene.

Kirkemusiker Anne-Kathrine Johansen fortæller:
Børnekoret for børn i 1.-3. klasse og Musicalkoret
for piger i 4.-6. klasse har haft en spændende første sæson. Ca. 20 drenge og piger mødes til
ugentlige korprøver i det smukke kirkerum og fylder det med sang, bevægelse, stemmelege og salmedans. Korene har optrådt 16 gange i årets løb
til alt fra Kyndelmisse, Fastelavn, Ulvetime, Høst
og Allehelgen og mærket stor opbakning både fra
familie og andre kirkegængere. Børnene glæder
sig mange uger i forvejen til at skulle optræde, og
de lyse børnestemmer klinger flot i kirkerne i bå-

de Grindsted, Nollund og Urup.
Organist Jens Erik R. Kristensen fortæller om Pigekoret (13-20 år): Pigerne er ret trofaste mht.
fremmøde både til den ugentlige korprøve og til
medvirken ved gudstjenester og koncerter. Det
giver et godt sammenhold omkring koret, og pigerne kan tydeligvis godt lide både at synge
salmer og de øvrige, nyere og ind i mellem
mere rytmiske satser, som vi arbejder med.
Vi samarbejder med Korskolen og Børnekoret omkring medvirken ved forskellige lejligheder. Og
ved den årlige Påskekoncert har vi også fået skabt
et godt og inspirerende samarbejde med VIP.
Kirkens voksenkor VIP (typisk 25-30 medl.) er et
projektkor, som typisk øver 8 uger op til julehøjtiden for at medvirke måske en gang i adventstiden
og så selve juleaften og juledag. Herudover øver
vi så ca. 10 uger frem mod Påskekoncerten, som
er en stor koncert med professionelle musikere
og udvalgte solister.
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Giv det største til de mindste
Klokken er 16.55 onsdag eftermiddag, og der er
børn på vej til kirken for at fejre en af årets seks
Ulvetimegudstjenester. Ulven står klar i sidegangen, og nogle af børnene ser lidt skeptiske ud –
for en ulv er jo farlig! De fleste af børnene går alligevel hen for at hilse eller give den et stort kram.

fortæller om, hvordan Gud passede på ham midt i
den store frygt. Præsten tager tråden op og fortæller, at Gud altid passer på os, og at vi i Jesu
navn ligesom Daniel kan bede til Gud om hjælp.
Alle synger: ”Min Gud er en stor, stor Gud… og
han holder mig i sin hånd”.
I dag medvirker kirkens musicalkor, og de synger:
”Må din dag få glæde” sammen med os. Salmen
”Jeg er i Herrens hænder” runder Ulvetimen af,
inden der er afgang til Kronen for at spise aftensmad. Her venter Y’s Men med den faste menu:
lækker spaghetti og kødsovs.
Og således fik de mindste, børnene, endnu engang det største, evangeliet om Jesus. Og det er
grunden til, at vi holder Ulvetimegudstjeneste i
Grindsted Kirke.
Steen Frøjk Søvndal

Klokken bliver 17.00, der er 45 børn og deres
voksne i kirken, og De Grønne Pigespejdere er
som altid med. Klokkerne ringer ind, og klaveret
spiller den første sang: ”Velkommen her i kirken…
hvor Gud er, er der plads til alle og enhver”. Så er
der indgangsbøn og endnu en sang, inden dukketeateret fortæller om at være bange. Begge dukker, Anna og Henrik, har prøvet at være bange,
men de kommer i tanke om, at der engang var en,
der stod over for en masse løver.
Temaet for Ulvetimen er ”Daniel i løvekulen”, og
profeten Daniel kommer ud af den store Bibel og
18

Statistik og indsamlinger
Statistik i kirkerne i perioden 1. november 2017 - 31. oktober 2018. Grindsted (Urup) Nollund.
Døbte: 77 (3) 3
Vielser/Velsignelser:
18 (1) 0
Begravelser/bisættelser: 91 (0) 2
Kirkeårets Indsamlinger
Dato
Formål
1. søndag i advent
Kristelig
handicap-forening
2. søndag i advent
Sognet (Café Jydepotten)
3. søndag i advent
Kristeligt Forbund for
Studerende
Nytårsdag
Bibelselskabet
1. s. e. H3K
Sognet
2. s. e. H3K
Blå Kors Danmark
Sidste s. e. H3K
Kirkens Korshær,
kirkefrokost
Søndag septuagesima Dansk Balkan Mission
Søndag seksagesima
Sognet (Café Jydepotten)
Fastelavns søndag
Søndagsskolerne
1. søndag i fasten
Indenlandsk
Sømandsmission
2. søndag i fasten
DSUK
3. søndag i fasten
Sognet (Café Jydepotten)
Midfaste søndag
KLF - Kirke & Medier
Mariæ Bebudelsesdag Café Jydepotten
Palmesøndag
Jysk Børneforsorg
Skærtorsdag
Menighedsfakultetet
Langfredag
KFUK’s Sociale Arbejde
Påskedag
KFUM/KFUK
2. påskedag
Mission Afrika
1. søndag efter påske Sognet
5. søndag efter påske Promissio
Kristi himmelfartsdag KFUM’s Sociale Arbejde
6. søndag efter påske Sognet
Pinsedag
Sognet (Café Jydepotten)

I alt

583,50
385,50
1172,00
456,50
429,00
227,00
636,00
1777,00
479,50
635,50
913,00
418,00
601,00
1067,00
310,00
1177,50
515,00
262,50
1299,00
712,50
81,00
300,00
371,00
370,50
402,00

Dato
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
7. søndag e. trinitatis
8. søndag e. trinitatis
9. søndag e. trinitatis
10. søndag e. trinitatis
12. søndag e. trinitatis
13. søndag e. trinitatis
14. søndag e. trinitatis
15. søndag e. trinitatis
16. søndag e. trinitatis
17. søndag e. trinitatis
18. søndag e. trinitatis
19. søndag e. trinitatis
20. søndag e. trinitatis
21. søndag e. trinitatis
22. søndag e. trinitatis
Allehelgensdag
24. søndag e. trinitatis
25. søndag e. trinitatis
Sidste s. i kirkeåret

Formål
I alt
Tværkulturelt Center
461,00
Sognet (Café Jydepotten) 221,00
DSUK
746,00
Grundtvigsk Forum
130,00
Brødremenighedens
danske mission
1267,50
Sognet
845,50
Møltrup Optagelseshjem 540,00
Bibellæserringen
842,00
Sognet (Middag på Tværs) 572,00
Blå Kors Danmark
595,00
Sognet (Nørkleklubben)
100,00
Sognet (Café Jydepotten) 417,00
Menighedsfakultetet
1818,50
Soldatermissionen
215,00
Folkekirkens Nødhjælp
735,00
Døvemenigheden
134,50
Kirkens Korshær
180,00
DSUK
499,50
Høstoffer, Nollund
2200,00
Høstoffer, Grindsted
8145,00
Sognet (Café Jydepotten) 658,00
Jysk Børneforsorg
589,00
Agape
537,50
FDF
1074,00
Sognet (Café Jydepotten) 185,00
KFUK’s Sociale Arbejde
359,00
Israelsmissionen
231,00
KFUM’s Sociale Arbejde
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