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1960’erne og 70’erne var de store opbruds tid. Rend mig i tradi-
tionerne skrev Leif Panduro allerede i 1958. 
Traditionen og samfundets magtstruktur blev oplevet som snæ-
rende bånd. Det samme gjorde forholdet til religionen, hvis pla-
cering i samfundet var vigende. De gamle autoriteter stod for 
fald.  Kvinde- og manderollen blev tiltrængt rystet. Fredsbevægel-
se og tolerance var de store ord i tidsånden. Det var de årtier, der 
farvede min opvækst på en gård i det midtsjællandske, sammen 
med mælkespanden til rækken af småkalve.
 
Da jeg kom til Fyn og blev en del af miljøet omkring de frie sko ler, 
følte jeg mig hjemme. Her klang højskolens ord levende. Det var 
sætninger som:

»Frihed for Loke såvel som for Thor« –
»Det levende ord« – 
»Og den har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej 
havde kær« –
»Menneske først og kristen så« – 
»Sanddru hedning, tyrk og jøde, dem har Gud i grunden kær, 
hader frem for alt de søde, som på skrømt ham træder nær!«

Nu er det 2015 og jubilæumsår. Sidst på efteråret 2014 fulgte 
vi TV-dramatiseringen af slaget ved Dybbøl i 1864. Vi smagte 
på, hvordan en given tidsånd kan føre til blindhed hos magtha-
verne og drive tusinder i døden. 2015 er året, der blev skudt i 
gang med terrorangrebet på det franske satire magasin Charlie 
Hebdo – og senest terrorhandlingen i København. Det er året, 
hvor vi ser henrettelserne begået af Islamisk Stat, der arbejder på 
at oprette et islamisk kalifat i Mellemøsten. Vi ser urolighederne 
i Dresden efter demonstrationer arrangeret af PEGIDA (Patrio-
tische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) og de 
tilhørende moddemonstrationer. Vi ser afledte sympatidemon-
strationer i storbyerne over hele Europa, også i København.  

I dag stod jeg op til en avis med en stor halvsides annonce fra 
Ateistisk Selskab; Har Gud brug for dine penge? Stillet op som en 
sammenligning med et fitness-abonnement og med en direkte 
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Asbjørn Nyholt, formand for Rys-
linge Valgmenighed siden 2013.
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opfordring til at downloade et udmeldingsskema til folkekir-
ken.
For nyligt læste jeg Svend Brinkmanns bog Stå fast, hvor han 
beskriver tidsånden som »livet i en accelererende kultur.« En 
tidsånd – som gælder i stort set alle livets aspekter. Det er f.eks. 
ikke længere nok at holde sig i god fysisk form, nej der skal 
en Ironman til (kongedistancen inden for triatlon) eller hvor 
mange maratonløb har du gennemført i år – i hvilke spektaku-
lære dele af verden?
Polariseringen, ekstremismen og det yderliggående har godt tag i 
os i disse år. Accelerationen og centrifugalkraften er uhyre stærke 
kræfter, som truer vores verdensbillede. Lader vi os true? Lader 
vi os rokke i vores grundsyn på verden, medmennesket og livet?
 
»Vi skal heller ikke være naive«, har jeg fået at vide af præstekan-
didaterne, når jeg viste dem rundt i forbindelse med ansøgning 
til præsteembedet efter Michael Nielsen. »Nej, det skal vi ikke,« 
har mit gentagne modsvar været, »men jeg vil insistere på at bruge 
min energi på at bygge broer frem for at grave grøfter!« En op-
gave der næsten kan synes håbløs i en tidsånd, hvor fronterne 
skærpes. Efter min mening må vi ikke lade os provokere til pr. 
automatik at indtage det diagonale og lige så ekstreme modsvar 
til det, vi oplever. Her har evangeliets ord en stor opgave fortsat 
og til stadighed at løfte i en fri grundtvigsk menighed. For ikke 
at lade os hvirvle omkuld, for fortsat at kunne stå på fødderne 
har gudstjenesten, og dermed den gentagne fortælling om for-
holdet til medmennesket og livet, en afgørende rolle at spille i 
den tid, vi lever i nu. En nutid der på mange fronter er langt fra 
tidsånden og årsagssammenhængene i årtierne, der prægede min 
barndom. 
»Den, der ikke kender fortiden, vil ikke få greb om fremtiden,« 
skriver historikeren Golo Mann. Ved dette 150 års jubilæum for 
Ryslinge Valgmenighed ser vi tilbage i historien – for at vende os 
tillidsfuldt mod fremtiden. 
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Navnet Ryslinge forekommer første gang i 1402 – i formen Ros-
linge. Ordet betyder rydning. En person fra Ryslinge, en rysling, 
er altså én der bor i et område, der er blevet ryddet for skov, så 
jorden kunne dyrkes. 

Når folk i dag kommer på besøg, så kommer de til en ejendom-
meligt langstrakt by, der i den ene ende rummer det »gamle« 
Ryslinge samlet omkring den romanske sognekirke og Ryslinge 
Høj- og Efterskole. 

I den anden ende findes det »nye« Ryslinge med Nazarethkir-
ken, med forsamlingshus og friskole, med sogneskole og idræts-
hal. Hvorfor er byen kommet til at se sådan ud? Ja, også her gæl-
der sandheden i Johannes V. Jensens ord fra »Danmarkssangen«: 
Hvad hånden former er åndens spor!

Byen er nemlig formet af den vækkelse, der i 1800-tallet gjorde 
sig stærkt gældende mange steder i Danmark, ikke mindst på 
Fyn og måske i særlig grad her i Ryslinge. Der bor for tiden 
ca. 1800 indbyggere i byen. Ryslinge er altså talmæssigt en lille 
landsby som så mange andre – men det er vel at mærke en lille 
by med en stor kulturhistorie. Der er ikke mindre end tre præ-
stegårde, og Ryslinge er kendt som byen med de to kirker og de 
tre menigheder! Dertil kommer, at den verdensberømte pædagog 
Christen Kold netop her i Ryslinge grundlagde sin første høj-
skole. På den baggrund kan det måske ikke undre, at Ryslinge 
undertiden kan høres omtalt som Fyns Jerusalem!

Op igennem århundrederne, ja langt ind i 1800-tallet, sad præ-
sterne tungt på folkets religiøse liv. Fra 1741 findes en lov, den 
såkaldte Konventikelplakat. Denne lov var forhadt i vide kredse 
og forbød religiøse sammenkomster i hjemmet, bortset fra fami-
lieandagter – med mindre præsten var til stede og havde givet 
sin tilladelse! 

Men nye tider og med dem en ny og mindre autoritetstro men-
nesketype var på vej. Ude omkring i Europa gjorde stærke fri-
hedsbevægelser sig gældende – til tider med voldelige oprør mod 

Begyndelsen og menighedens deling

Michael Nielsen

Michael Nielsen, valgmenigheds-
præst 2000-2015.
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den gamle autoritære verden. Det tydeligste eksempel er måske 
den franske revolution i 1789.

Herhjemme var et oprør også undervejs, et oprør der på en ejen-
dommelig måde forenede religiøs vækkelse og folkelig og demokra-
tisk frigørelse. Kirken – og samfundet i det hele taget – var stærkt 
præget af den strømning, vi kalder for oplysning eller rationalisme. 
Det var en periode, der var kendetegnet ved en stærk tro på for-
nuften og på det rationelle i det hele taget. Flertallet af præster var 
præget af denne strømning, der bl.a. blev doceret på universiteterne. 
Præsterne på landet drev også landbrug – mange af dem blev fore-
gangsmænd. For nogle blev det måske det vigtigste. Forkyndelsen 
havde mange steder et udtalt moraliserende præg – hvor idealet var 
et pænt og ulasteligt liv med fokus på gode gerninger. Men hvad nu 
hvis man ikke var i stand til at fremvise et ulasteligt liv? Hvad nu 
hvis man ikke var i stand til at fremvise et imponerende katalog af 
gode gerninger, var man så udenfor nåden?

Disse spørgsmål gik mange og tumlede med. Rundt omkring i 
landet gærede et oprør, der siden er blevet kaldt de gudelige forsam-
linger. Det var mennesker, der spurgte efter noget dybere end den 
tynde og udvandede forkyndelse, der lød i mange kirker. Disse 
vakte kredse trodsede i mange tilfælde forbuddet mod at mødes 
uden præstens tilladelse og tilstedeværelse. De samledes under 
egen ledelse i hjemmene, sang salmer og læste op af prædikener, 
der ikke var præget af tidens pæne, men overfladiske forkyndelse.

De vakte insisterede altså på selv at tage ansvar for deres religiøse 
og åndelige liv. Der var derfra kun et enkelt skridt til også at 
stille krav om politisk medejerskab og demokrati. Set i et videre 
perspektiv ligner det en tanke, at to centrale skikkelsker i dansk 
politik har rødder på Midtfyn. Den ene er Klaus Berntsen, der 
var med til at sikre kvinderne stemmeret (1915). Der står en 
mindesten for ham i Eskildstrup. Den anden er Erik Eriksen, 
der var statsminister ved grundlovsændringen (1953). Han er 
hædret med en skulptur, der står på torvet i Ringe. Denne sam-
menhæng mellem religiøs vækkelse samt folkelig og demokra-
tisk frigørelse har fundet sit udtryk i sætningen, at de gudelige 
bevægelser er folkestyrets vugge!

Mange præster var afvisende overfor disse vakte grupper og regne-
de dem som oprørere og afvigere, der skulle bekæmpes. De vakte 
brugte det udtryk, at Guds ord var blevet dyrt i landet – dvs. at der 
var langt imellem de præster, der forkyndte det sande evangelium: 
Guds nåde og kærlighed til det ufuldkomne menneske!
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Men der var også præster, der havde forståelse for de vakte, og 
som søgte kontakt med dem. Her på Midtfyn er det naturligt at 
nævne Hans Agerbek, præst i Espe og Vantinge 1834-41. I disse 
år samlede mange vakte sig omkring hans prædikestol. Hans 
Agerbæk er repræsenteret i den nuværende salmebog med nr. 
275 Uforsagt, vær på vagt! Ved præstegårdshaven i Espe er der 
rejst en mindesten. På stenen er han hædret med dette vers af 
Vilhelm Birkedal:

En Fader var han for Guds smaa
og aabned dem sin Kirkes Laage.
De stimled til fra nær og fjern.
Han stod for dem som Skjold og Værn.
Han aabned dem sit Huus i Trængsel,
mens andre kasted dem i Fængsel.

De gudelige forsamlinger havde i begyndelsen et pietistisk og 
til tider et herrnhutisk præg. Nogle af disse kredse forblev på 
denne line og blev en forudsætning for Indre Mission, andre 
blev baptister. Men mange af de vakte kom i midten af 1800-tal-
let i forbindelse med Grundtvig og hans tanker om menneskeliv 
og kristendom.

Fra gudelige forsamlinger til folkelig vækkelse
Schøller Parelius Vilhelm Birkedal blev født d. 7. december 1809 
på Aalebækgaard paa Møen, hvor hans far var forpagter. Da 
drengen Vilhelm var 9 Aar, døde hans far, og hjemmet blev op-
løst nogle år efter. Vilhelm kom i pleje, blev sat i apotekerlære, 
men blev siden taget under vingerne af lægen H. B. Gram, der 
også i nogle år betalte for hans skolegang. Birkedal havde livet 
igennem en særlig evne til at komme i kontakt med nøgleper-
soner i kirke- og kulturliv. Han hørte Grundtvig prædike i Vor 
Frelsers Kirke, men hans præst og forbillede var fra begyndelsen 
biskop Mynster. Han var nær ven af D. G. Monrad og kom gen-
nem ham også i forbindelse med Oehlenschläger. 

Digteren og journalisten Erik Bøgh (1822-99) skrev en række 
populære lystspil og vaudeviller, men han skrev også en del sange 
og viser, bl.a. visen om Feltjægeren, der lovsynges af den forel-
skede pige:

Jeg saa ham om Morgenen ude i Skoven,
saa ung og saa smuk og saa glad og forvoven;
da sang han om kap med de Fugle paa Kviste
saa lystig en Vise, ak, det var den sidste!

Hans Agerbæk var en af de få sog-
nepræster med en positiv indstil-
ling til de vakte.

Birkedal kom til Ryslinge i 1849, 
da han var 40 år gammel.
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Jeg saa ham om Middagen nede ved Dammen;
der gik vi i Krattet og talede sammen –
han bad om et Kys, og han hvisked med liste:
Det kunde jo hænde, at det blev det sidste!

Jeg saa ham paa Marken om Aftenen siden,
der laa han i Græsset saa bleg efter Striden,
der saa jeg de tindrende Øjne at briste, –
dog hilste han mig med et Smil, med det sidste.

Og Siden i Nætterne mørke og lange
jeg saa ham i Drømme vel hundrede Gange,
først der har jeg sagt ham, hvad aldrig han vidste:
At han var den første og bliver den sidste.

Birkedal genbrugte og omdigtede i 1858 teksten, så den i den 
nuværende salmebog kan læses som nr. 67. Der lyder ordene 
sådan:

Jeg så ham som barn med det solrige øje
i regnbuens glans på de hjemlige høje;
han kyssed min kind, og vi leged med stjerne,
mens korset stod skjult mellem løv i det fjerne.

Jeg så ham som yngling i livskraftens morgen,
da ånden fløj højt imod herlighedsborgen,
han vinked min sjæl, og jeg glemte det lave,
hans ild kasted glans på forkrænkelsens grave.

Jeg så ham som mand i den modnede sommer,
da synderen skjalv for den hellige dommer,
da hjertet slog tungt, og min isse var sænket,
og dødstanken strengt havde livsmodet lænket.

Først da fik jeg kende hans salige nåde,
først da løstes korsets, forargelsens gåde,
først da lærte hjertet at favne den byrde,
som han har mig rakt, den forbarmende hyrde.

Først da har jeg sagt ham, hvad før jeg ej vidste,
at han er den første og bliver den sidste;
først da har jeg sagt ham, at ham vil jeg følge
i liv og på dødens den rullende bølge.



BEGYNDELSEN OG MENIGHEDENS DELING · 11

Først da har jeg sagt, at til ham vil jeg ile,
som grædende barn ved hans bryst søge hvile;
hos ham vil jeg mig og min usselhed skjule,
kun da fries jeg ud af fortabelsens hule.

Og en gang jeg ser ham, når lyset nedbrænder,
da strækker jeg mod ham de segnende hænder;
når hjertet står stille, og øjet vil briste,
da hilser jeg ham med et smil, med det sidste. 

Den unge teologiske student Vilhelm Birkedal nærede i øvrigt 
som ung sværmeriske drømme om selv at blive digter. Han viste 
Oehlenschläger sine lyriske forsøg og opnåede en vis anerken-
delse, men han rådede ham dog til i stedet at koncentrere sig 
om studiet med henblik på en præstegerning. Oehlenschläger 
anførte et argument, der i særlig grad gjorde indtryk på Birke-
dal, og som samtidig viser, at nationalskjalden ikke var tynget 
af problemer med selvfølelsen: Vi Digtere trænger til Læsere med 
poetisk Sands, med Smag og Kjærlighed til Poesien – men, naar nu 
alle Disse, der have en lille poetisk Evne, vilde give sig til at være 
Skjalde – hvem skulde da være Læsere af vore Digte?

Birkedal blev undervejs både præst og politiker. Han var én af 
dem, der med tiden blev præget af Grundtvigs tanker. Han var 
fra begyndelsen en romantisk vækkelsesforkynder med et ty-
deligt luthersk præg. Mennesket kan ikke frelse sig selv, men 
evangeliet forkynder Guds nåde til det ufuldkomne, det syndige 
menneske.
 
Birkedal kom til Ryslinge i 1849. Han var da 40 år gammel 
og på mange måder på højden af sin livskurve. Han blev som 
midaldrende regnet for en fremtrædende repræsentant for den 
grundtvigske fløj i kirken.

Med Birkedals komme fik vækkelsen et nyt centrum i Ryslinge, 
og den ændrede med tiden karakter fra gudelig forsamling til 
folkelig vækkelse. Birkedal var som sagt ikke kun præst, han var 
også en meget national sindet politiker – i foråret 1864 valgt til 
rigsdagen i Brobyværk-kredsen.

Birkedal gjorde straks i sin tiltrædelsesprædiken front mod ra-
tionalisternes pukken på moral og gode gerninger som vejen til 
Guds nåde. Han råbte sådan ud over den undrende og sikkert 
også forvirrede menighed: O du Ryslinge Sogn! Alle dine gode Ger-
ninger slaar vi en tyk Streg over! Det var mildt sagt en prædiken, 
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der gav genlyd og delte vandene. De vakte hørte i Birkedals for-
kyndelse alt, hvad de havde savnet og sukket efter. 

Andre rystede forarget på hovedet. Christen Kold var kommet 
til Ryslinge som huslærer for Birkedals mange børn. Kold mødte 
en gårdmand fra Ryslinge, der stillede sig uforstående overfor 
den nye præsts forkyndelse. Han udtrykte sin undren sådan: 
»Nå, den nye præst vil så ikke have, at vi skal give vores fattige 
nabo en spand mælk«. Gårdmanden mente, at hvis der skulle 
slås en streg over de gode gerninger, så var der ingen grund til 
at give mælk til naboen. Kold svarede, at hvis de ville have him-
merige til den pris, så syntes han, at det var lige lovlig billigt…
 
Meningen var naturligvis ikke, at man skulle holde op med at 
hjælpe sin fattige næste, men for Birkedal og for de vakte var det 
vigtigt at pointere, at det afgørende i kristendommen går forud for 
den etiske handlen. Det afgørende er, at Gud tager mennesket til 
nåde – uden at mennesket kan eller skal gøre sig fortjent til det.

De vakte strømmede til Ryslinge sognekirke, der var overfyldt 
om søndagen. Sognets egne kirkegængere måtte med irritation 
finde sig i, at deres faste pladser var optaget af udensogns folk – 
samtidig med at de formentlig var stolte af, at folk kom langvejs 
fra for at høre deres præst. I 1855 blev loven om sognebånds-
løsning vedtaget – bl.a. ved Birkedals mellemkomst. Herefter 
kunne folk melde sig ind i en anden menighed, end den de 
geografisk tilhørte. Mange løste sognebånd til Birkedal, og hans 
menighed voksede og blomstrede.

Det skyldtes naturligvis Birkedals forkyndelse, men det skyldtes 
også sangen, der var præget af Grundtvigs dengang nye salmer. 
Det skyldtes i det hele taget et stærkt fællesskab i gudstjenesten.
Birkedal var en lidenskabelig og til tider stridbar teolog, der også 
gjorde sig gældende udenfor sit eget sogn. I 1850 talte han i Stige 
mod en hjemvendt dansk-amerikaner, der agiterede for gendåb. 
På grund af en klage fra den stedlige præst over utidig indblan-
ding pådrog Birkedal sig en ministeriel irettesættelse, men den 
stridbare teolog var ikke sådan at bide skeer med. Det lykkedes 
ham som nævnt at rejse en diskussion, der få år senere førte til 
loven om sognebåndets løsning – så folk frit kunne vælge præst 
også uden for deres eget sogn.

Birkedal og krigen i 1864
Stige-sagen var dog kun en mild brise i forhold til den storm, 
der ca. 10 år senere skulle rejse sig – med Ryslinge og Birkedal i 

Der findes ikke mange billeder 
af Christen Kold. Han lod sig en 
enkelt gang overtale til at sidde 
model for Carl Bech i Odense. Fo-
tografiet her er et stik foretaget af et 
fotografi fra omkring 1866.
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orkanens øje. Danmark var i krig med Tyskland. Den 1. februar 
1864 rykkede tyskerne over Ejderen og besatte landet op mod 
Dannevirke. Den 5. februar opgav danskerne stillingen og trak 
derpå hæren tilbage til Als og Dybbøl. Den 18. april faldt Dybbøl 
– efter at kampen havde kostet 8.000 danske soldater livet. Den 9. 
maj fulgte søslaget ved Helgoland, hvor danskerne sejrede.

Der kom nu en våbenhvile i stand, og der indledtes under stor-
magternes ledelse fredsforhandlinger i London. Der var et mæg-
lingsforslag i spil, som gik ud på, at grænsen skulle være – stort 
set hvor den blev i 1920. D. G. Monrad var konseilspræsident. 
Han var begavet og visionær, en dygtig taler og retoriker – og én 
af hovedmændene bag udformningen af Grundloven.

Men han var mentalt ustabil – formentlig maniodepressiv. Må-
ske foranlediget af en depressiv tilstand i sommeren 1864 lod 
Monrad kongen, Christian d. 9., afgøre, om Danmark skulle 
forkaste eller acceptere mæglingsforslaget. Det var naturligvis 
en meget irrationel handling i et konstitutionelt monarki, hvor 
kongen formelt ikke havde nogen politisk magt. Hvad skete der? 
Ja, kongen forkastede mæglingsforslaget. Prøjsen genoptog kam-
pen og gik d. 29. juni over til Als. Danskernes tilbagetrækning 
fortsatte, og krigen var tabt.

Denne manende inskription kan 
læses på væggen i garderoben i Rys-
linge Forsamlingshus.
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Den endelige fredsslutning fandt sted i Wien den 31. oktober 
med tabet af Sønderjylland til følge. Grænsen blev flyttet op til 
Kongeåen. Fredsslutningen med dens betingelser blev vedtaget 
på rigsdagen af både folketing og landsting d. 8. november 1864. 
Danmark var blevet en lilleput-stat!
 
Birkedal var dybt berørt – og i tvivl om, hvorvidt Danmark 
overhovedet ville kunne overleve som selvstændig nation. Han 
var samtidig overbevist om, at hvis Danmark skulle bestå, så for-
drede det ikke kun militær styrke, men så forudsatte det et dansk 
sindelag, ja en vilje til en danskhed, der skulle fungere som bol-
værk for nationen, som et mentalt Dannevirke.

Christian d. 9. var blevet dansk konge i 1863. Han var den før-
ste konge af den glücksborgske linje – og som sådan opdraget 
med tysk dannelse og kultur. Kunne kongen med tysk baggrund 
mon være i besiddelse af den danskhed, der var nødvendig for 
Danmarks beståen som selvstændig nation?

Birkedal var stærkt i tvivl, og han holdt ikke denne tvivl for sig 
selv. Søndag d. 4. august 1864 bad han i Ryslinge sognekirke 
den måske mest berømte kirkebøn i dansk kirkehistorie. Kir ke-
bønnen fra prædikestolen rummede bl.a. ordene: »Gud skænke 
kongen et dansk hjerte, om det er muligt!«

Birkedals afskedigelse
Sagen blev indberettet, og ministeriet ønskede Birkedal afske-
diget. Der skete imidlertid det bemærkelsesværdige, at kongen 
modsatte sig, at Birkedal blev afskediget, og sådan blev det. Så 
gik der et års tid – bl.a. med forhandlinger, der førte til fredsslut-
ningen i Wien. Men d. 2. september 1865 holdt Birkedal en 
opsigtsvækkende tale i rigsrådet. Han erklærede ministeriets be-
slutning og råd til kongen angående fredsslutningen for »pjal-
teri«. Ministeriet skulle i stedet have rådet kongen til enten at 
abdicere – måske til fordel for den svensk-norske konge – eller 
til at tage kampen op for sønderjyderne og for Danmarks ære.

Birkedal mente i øvrigt – ligesom Grundtvig – at det sønderjyske 
spørgsmål bedst kunne løses på folkelig vis, hvis man over lod det 
tysksindede Holsten til Tyskland og trak den nationale grænse 
længere nordpå langs Ejderen. Hermed var han i modsætning 
til den officielle politik, der var at fastholde Holsten i en 
multikulturel dansk helstat. Tiden gav dog Birkedal ret, idet 
helstatspolitikken i sidste ende betød dansk kapitulation – og 
tabet af hele Sønderjylland.
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Med Birkedals udæskende tale i rigsrådet d. 2. september var 
målet imidlertid fuldt. Tre uger senere, d. 22. september 1865, 
blev Birkedal ved kongelig resolution afskediget som sognepræst 
i Ryslinge. Afskedigelsen blev senere begrundet i en beskyldning 
for majestætsfornærmelse og landsforrædderi!

Birkedals menighed fik meddelelsen om hans afskedigelse ved 
søndagsgudstjenesten, der blev forestået af Birkedals kapellan, 
pastor Storm. Hvis myndighederne havde til hensigt at lukke 
munden på Birkedal, så var det kun lykkedes delvist. Han var jo 
stadig medlem af rigsdagen og havde der sin talefrihed.
 
Den følgende søndag var Birkedal selv hjemme fra rigsdagen. 
Han holdt konfirmation, der samtidig var hans afskedsprædiken 
i Ryslinge sognekirke. Det fortælles, at der var så mange til stede, 
at man slog ruderne ud for at få luft. Derefter var sognekirken 
lukket for Birkedal. Han fik afslag på en ansøgning om fortsat 
at bruge kirkerummet til gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Ja, hvis han fremover forrettede kirkelige handlinger, så ville de 
kirkeretsligt blive betragtet som ugyldige!

Men det er ikke altid lige let for myndighederne at finde rundt i 
dogmatikkens krinkelkroge. For hvis kirkelige handlinger udført 
af Birkedal var ugyldige, hvad så med dem han allerede havde 
udført – var f.eks. de børn, han havde døbt, så slet ikke døbt 
med en gyldig dåb, og skulle de så i givet fald døbes igen?

Birkedal gav senere udtryk for, at det var en fare for demokratiet, 
at kongen kunne afskedige en embedsmand, der ikke passede 
ham. Han hævdede også, at hans immunitet som rigsdagsmed-
lem var blevet tilsidesat. Hvor mange embedsmænd ville egent-
lig bryde sig om at sidde i rigsrådet, hvis de kunne miste deres 
embede, blot fordi de gav udtryk for deres politiske mening?

Der var naturligvis forskellige reaktioner på afskedigelsen af Bir-
kedal. Mange mente, at han var blevet uretfærdigt behandlet. 
Andre mente, at grundtvigianerne lå, som de selv havde redt 
– de res afvisning af et kirkeråd med større kirkelig selvbestem-
melse til følge var nemlig årsagen til, at en sag som Birkedals 
over hovedet kunne opstå.

Genansættelse af Birkedal?
Hvordan var Birkedals handlemuligheder nu? Ja, med religions-
friheden, der var indført med Grundloven i 1849, så havde han 
jo muligheden for at oprette sit eget trossamfund udenfor folke-
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kirken. Men Birkedal foretog et genialt træk. Han overraskede 
myndighederne og satte dem skakmat ved at meddele, at han 
trods fyringen ville fortsætte som præst i den evangelisk-luther-
ske folkekirke, da han delte denne kirkes tro og lære. Han var 
jo som præst i den hellige almindelige kirke kaldet af Gud, og 
ingen jordisk magt kunne forhindre ham og hans menighed i 
fortsat at holde sammen.

Der var i menigheden massiv opbakning til Birkedal. Til gen-
gæld var der ingen hjælp fra de kirkelige myndigheder, der må-
ske oplevede hele hændelsesforløbet som en lykkelig afslutning 
på det oprørske grundtvigske uvæsen på Midtfyn. Der blev 
holdt møder. Nogle ønskede straks at gå ud i fuld kirkelig frihed 
udenfor folkekirken. Andre håbede på en mere mindelig udgang 
– med genansættelse af Birkedal.

Der blev udarbejdet to adresser til kongen. Den ene fra Ryslinge 
sogn, hvor 108 ud af 120 familiefædre skrev under. Den anden 
fra sognebåndsløserne, der kom fra en lang række fynske sogne.

Der blev udpeget 6 personer, der skulle rejse til København med 
de to adresser for at få kongen i tale. Sendemændene drog afsted 
den 29. oktober 1865. De var ved godt mod ved afrejsen – klædt 
i vadmelstøj og fedtlæderstøvler. Men flere af dem havde aldrig 
før krydset Storebælt og blev noget betænkelige, da de ankom 
til færgelejet i Nyborg. De kom dog godt til København, men 
fik ikke foretræde for kongen. De blev i stedet modtaget af ka-
binetssekretær Trap, der – måske lidt nedladende – mødte dem 
med Venlighed og Forekommenhed og under mangfoldige Slag paa 
Skuldren og lignende.

Sendemændene udtrykte deres stærke ønske om at komme til 
at tale med kongen. Det ønske blev ikke opfyldt, men de fik 
foretræde for kultusminister Brædstrup. Han citerede det kendte 
skriftsted om at være Øvrigheden hørig og lydig. Men de bibelstærke 
fynboer replicerede, at man skal adlyde Gud mere end Mennesker! 

Kultusministeren beklagede Birkedals afskedigelse, og Ryslinge 
blev lovet den bedste præst, man kunne finde – blot de ikke dan-
nede deres eget trossamfund. Brædstrup udtrykte sin bekymring 
med disse ord: Vi har nok at gøre med de to Rigsdage (nemlig folke-
ting og landsting), vi har herinde i København, skal vi nu ogsaa have 
Religionskampe, saa bliver vi da helt ulykkelige! Sendemændene 
holdt dog uforfærdet fast ved deres egen seje bondelogik: Enten 
har vor Præst forbrudt sig, og da kan han jo anklages til Straf, eller 



BEGYNDELSEN OG MENIGHEDENS DELING · 17

ogsaa har han intet ulovligt gjort; men i saa Fald er det baade Synd og 
Skam, at Menigheden paa den Maade skal udsættes for Sorg og Nød.

Mødet endte dermed uden resultat, men ved slutningen rejste 
stifteren af Rudme Friskole, Hans Jørgensen, sig og sagde: Ja, saa 
maa vi altså nu til at danne Frimenighed. Ministeren studsede ved 
dette uvilkaarlige Udbrud, der næsten lød som en Slutningssalut; 
men han svarede ikke derpaa.

Fri menighed
Efter det mislykkede forsøg på at få kongen i tale opsøgte sen-
demændene nu Birkedal i pensionatet »Tre Hjorte,« hvor han 
boede, når han var i rigsdagen. Birkedal indvilgede i at danne 
frimenighed, hvis det blev nødvendigt. Men han havde også sine 
betænkeligheder, som han udtrykte med ordene: Lad os nu passe 
paa lille Børn, at hvad vi end gør, vi dog aldrig kommer til at gøre 
Vorherre skam! Han var formentlig bange for, at en sådan menig-
hed ville blive spændt ud mellem det opblæste og det forsagte.

Birkedal søgte råd hos Grundtvig, der med glæde rådede dem 
til at danne en frimenighed udenfor folkekirken. Han opsøgte 
også biskop Martensen, der rådede ham til tålmodigt at vente et 
par år, indtil støvet havde lagt sig – og så til den tid søge andet 
embede. Birkedal tog dog ikke biskoppens råd til sig, men det 
kom under mødet til at stå klart for ham, at han ville arbejde for 
dannelsen af en fri menighed indenfor folkekirken. 

Da sendemændene nåede hjem til Fyn, blev der igen holdt mø-
der. Der blev indgået aftale om, at Birkedal og menigheden ville 
holde sammen, uanset hvordan menighedens forhold til folke-
kirken ville blive; men man stræbte efter at blive indenfor folke-
kirkens ramme.

Den 14. november blev embedet ved Ryslinge sognekirke op-
slået ledigt. Birkedal søgte stillingen, måske for at pointere, at 
han følte sig i overensstemmelse med folkekirkens tro og lære, 
men han fik naturligvis ikke sit gamle embede.

D. 16. november meddelte han i »Fædrelandet«, hvilken vej han 
og menigheden ville gå. Man ville blive sammen, men ønskede 
en fri menighed indenfor folkekirken, idet der ikke var tale om 
uenighed med folkekirkens liv og lære. Den følgende søndag, 
d. 19. november 1865 kl. 13, holdt Birkedal og hans menighed 
den første gudstjeneste i præstegårdens lade. Dermed var den før-
ste frie grundtvigske menighedsdannelse i Danmark en realitet!
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Knap et par måneder senere, d. 8. januar 1866, forelå udnæv-
nelsen af en ny præst ved Ryslinge sognekirke. Det blev den in-
dremissionske Johannes Clausen. Han var kendt som en dygtig 
præst, og han blev af de kirkelige myndigheder stærkt opfordret 
til at søge embedet. Det skete uden tvivl i håb om, at Johannes 
Clausen skulle være et værdigt og passende modtræk mod den 
grundtvigske bevægelse på Fyn.

Birkedal og hans menighed kunne med den nye sognepræsts an-
sættelse ikke længere holde gudstjenester i præstegårdsladen, og 
Birkedal og hans familie måtte fraflytte præstegården. Familien 
fik husly på herregården »Boltinggård« vest for Ringe, og går-
dens store lade blev indrettet til gudstjenestebrug. Der var tale 
om et enkelt rum smykket med et simpelt trækors og to dan-
nebrogsflag. Her mødtes menigheden til gudstjeneste det næste 
halve års tid. Birkedal omtaler disse lade-gudstjenester som en 
god tid, selv om man indimellem hørte både mus og rotter – el-
ler kunne se en hane eller en kat spadsere på tværbjælken hen 
over menigheden!

Nazarethkirken
Det stod nu klart for menighedens medlemmer, at det under de 
givne omstændigheder var nødvendigt at bygge både kirke og 
præstegård. Forskellige ønsker til placeringen var i spil. Sødinge 

I det første halvår af 1866 mød-
tes Birkedal med sin menighed til 
gudstjeneste i laden på Bolting-
gaard.
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var på tale, men Birkedal ønskede en placering tæt ved en skov – 
og den nye kirke blev dermed placeret i Ryslinge.

Grundstenen blev nedlagt 18. april 1866 – toårsdagen for slaget 
ved Dybbøl. Birkedal talte i den forbindelse ud fra beretningen 
om Jesus som tolvårig i templet. Han sammenlignede den ny-
etablerede menighed med drengen Jesus, der pga. af forældrenes 
forsømmelighed var blevet efterladt i Jerusalem. Selv om han 
derved blev borte fra sine forældre, så var han dog i templet og 
dermed i noget, der hørte Gud til. Josef og Maria fandt siden 
Jesus igen, og han fulgte dem hjem til Nazareth.

Sådan ville den nye menighed gerne bevare sit hjem i folkekir-
ken. Den nye kirkebygning var ikke rejst i trods, men på den 
gamle tros grund. Den ville derfor gerne være en lillesøster til 
Ryslinge sognekirke, så den nye kirkes lille klokke kunne klinge i 
takt med den store klokke i sognekirkens tårn. Den nye kirke var 
dog også udtryk for, at der var en fribåren menighed i Danmark, 
der ikke lod sig byde hvad som helst.

Kirken blev opført i fællesskab sådan, at menighedens medlem-
mer arbejdede med – både ved at levere byggemateriale og ved 
selve byggeriet. Folk, der ikke var medlemmer af den nye menig-
hed, omtalte kirken som Kapellet på Ryslinge Mark. Det var jo 
unægtelig en betegnelse, der ikke var meget Schwung over, men 
menighedens medlemmer havde et bedre navn. De kaldte den 
nye kirke for Nazarethkirken!

Den nye kirke blev i folkemunde 
kaldt Kapellet på Ryslinge Mark, 
men menighedens medlemmer kald-
te den for Nazarethkirken.
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Der var rundt om i landet stor interesse og megen velvilje i for-
hold til den nye menighed i Ryslinge. Der kom gaver og penge fra 
både nær og fjern. Et grundtvigsk vennemøde i Odense skænkede 
altersølvet. Grundtvig forærede som sin personlige gave dåbsfa-
det, som han havde haft i sit eget hjem, og som hans to ældste 
sønner var blevet døbt i. Han betragtede ligefrem menigheds-
dannelsen og kirkebyggeriet i Ryslinge som verdensomvæltende 
begivenheder, der ikke var overgået, siden Konstantin den Store 
i 300-tallet gjorde kristendommen til statsreligion. Hvorfor? Jo, 
han mente, det var første gang, at en menighed ikke blev beordret 
dannet ovenfra, men var vokset frem nedefra på folkelig vis! Ved 
vennemødet i 1866 udtalte Grundtvig bl.a.: Vi hørte nys et Ord fra 
Frimenigheden og den frie Kirke i Ryslinge, og det skal siges i denne 
Forsamling, at det er det største Vidnesbyrd i mange Aarhundreder 
paa, at Troen i sin Frihed endnu er den gamle Guds-Kraft…

Der var naturligvis også dem, der var mindre begejstrede end 
Grundtvig. Det gælder i hovedsagen de kirkelige myndigheder 
repræsenteret ved provst, biskop og ministerium. Men der var 
også modstand fra privat side. Det fortælles, at proprietæren på 
herregården Tøjstrup, der bestemt ikke var tilhænger af hele det-
te røre, en dag inde i landsbyen Ryslinge mødte Lars Sadelma-
ger, som hørte til den nye menighed. Proprietæren spurgte da: 
Hvor i al verden får I dog alle de mange penge fra, som det byggeri 
må koste? Sadelmageren, der var hurtig i replikken, svarede: Det 
skal jeg sige Dem, dem kan vi nemt få, for jeg og Kristen Justesen har 
bestemt os til at gå i kaution for det hele!

Proprietæren vidste, som alle andre, at de to ikke ejede noget, der 
kunne stilles som sikkerhed. Det blev i øvrigt slet ikke nødven-
digt med store lån. De samlede udgifter beløb sig til 6.005 rdlr. 
3 mk. 8sk. Indtægter i form af gaver og bidrag udgjorde næsten 
hele beløbet, nemlig 5.817 rdlr. 3mk. og 8.sk.

Allerede onsdag d. 8. august 1866 kunne man indvie Nazareth-
kirken – under overvældende deltagelse. Det er omstridt, hvor 
mange der deltog. Nogle mener 2000. Andre anfører, at der var 
mødt 16-1700 mennesker op, heriblandt 30-40 præster fra det 
ganske land. Der var naturligvis slet ikke plads til så mange i 
den lille kirke. De fleste stod udenfor i silende regn. Der var in-
gen reserverede pladser – end ikke menighedens formand, Hans 
Hansen fra Sødinge, var kommet indenfor.

Derimod var den gamle vækkelseshøvding, Peder Larsen Skræp-
penborg (Dons), kommet tids nok til at få plads inde i kirken. 
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Han havde levet stærkt med i bevægelsen fra de gudelige forsam-
lingers tid og havde i en årrække rejst landet tyndt og ført ordet. 
Samtidigt forestod Birkedal jævnligt gudstjenester i forsamlinger 
hos Peder Larsen i Dons. Da Peder Larsen mærkede, hvor tæt 
det blev inde i den lille kirke, og han var klar over, hvor mange 
der stod udenfor, så sagde han de ord, der siden blev berømte: 
Slå ruderne ud, jeg betaler! Så slog man de nye ruder i den nyop-
førte kirke ud, og derefter kunne hele den store forsamling være 
med – både ude og inde.

Forholdet til de kirkelige myndigheder
– provst, biskop og ministerium
De præster, der var mødt frem til indvielsen, blev i de følgen-
de dage sat skarpt i rette af deres forskellige biskopper. Ingen 
præst i folkekirken måtte have med Birkedal og hans menighed 
at gøre. De kirkelige myndigheders chikane viste sig på forskel-
lig vis – f. eks. i en sag, der stod på i 1866-67. Ifølge gældende 
regler i folkekirken måtte en præst og dennes familie ikke del-
tage i en altergang forestået af vedkommende præst selv. Når 
præstefamilien ønskede at gå til alters, skulle en anden præst 
gøre tjeneste.

Det oprindelige kirkerum var spar -
tansk indrettet med et simpelt træ-
kors som alterudsmykning. 
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D. 7. december 1866 holdt sognepræst Brandt, Ollerup, alter-
gang i Nazarethkirken for Birkedal og hans familie. Biskop En-
gelstoft afkrævede Brandt en redegørelse og ville have svar på, 
hvordan pastor Brandt ville forene den udførte handling med 
sin stilling som præst i folkekirken? Brandt forsvarede sig med, 
at Birkedals menighed i henseende til tro og lære var i overens-
stemmelse med folkekirken – og at altergangen var blevet holdt 
efter gældende ritualer. Biskop Engelstoft overvejede at indstille 
Brandt og Birkedal til bøder ifølge loven, men han endte dog 
med at råde ministeriet til blot at give Brandt en tjenstlig iret-
tesættelse.

Straks fra den frie menigheds tilblivelse i efteråret 1865 holdt 
Birkedal kirkelige handlinger i menigheden, fx dåb, nadver og 
konfirmation. Han holdt også begravelser – dog sådan at den 
stedlige sognepræst foretog jordpåkastelsen. Men da ministeriet 
afgav erklæring om, at kirkelige handlinger forrettet af Birke-
dal ikke havde gyldighed, var det udelukket at forrette vielse i 
menigheden – dog viede han i efteråret 1867 sin egen datter i 
Nazarethkirken. Kirkebogen anfører, at vielsen skete med særlig 
tilladelse og under ansvar af pastor Brandt, Ollerup. I løbet af 
menighedens første år blev 24 børn døbt og 22 unge konfirme-
ret.

Fra menighedens dannelse i november 1865 gik der 2 ½ år, in-
den valgmenighedsloven blev vedtaget d. 15. maj 1868. Der var 
både stærke tilhængere og forbitrede modstandere af loven om 
valgmenigheder.

De kirkelige myndigheder, seks af landets syv biskopper og stør-
stedelen af præsterne, var imod loven. Men i foråret 1868 blev 
loven vedtaget som et kabinetsspørgsmål – med virkning fra 1. 
juli. Loven var en del af en samlet pakke, der også indbefattede 
anlæggelse af havnen i Esbjerg.

Valgmenighedsloven siger, at en gruppe mennesker kan danne 
en fri menighed indenfor Den danske Folkekirke – under bi-
skoppens tilsyn men med udstrakt selvbestemmelse. Det gælder 
først og fremmest retten til frit præstevalg. Menigheden er selv 
ansvarlig for økonomi, personale, bygninger og daglig drift – og 
modtager ikke tilskud af nogen art.

Loven blev lavet af hensyn til Ryslinge-menigheden, som der-
med blev Danmarks første valgmenighed. Siden kom andre til 
– Vejstrup (1874); Sønder Nærå(1875) – men som filial af Rys-
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linge indtil 1882; Odense(1883) – i begyndelsen som filial af 
Sønder Nærå.

Kirkegangen var i de første årtier ganske overvældende. Det for-
tælles fra gammel tid, at De sydfynske Jernbaner indrettede kø-
replanen for søn- og helligdage efter kirketiden i Ryslinge. Man-
ge kom dog gående – eller kørende med hestevogn. Købmanden 
ved siden af Nazarethkirken havde bevilling og blev efter sigende 
kaldt »Kromanden i Nazareth.« Her kunne folk langvejs fra efter 
gudstjenesten købe mad og drikke.

Møllebygger Niels Hansen fra Ferritslev giver dette øjebliksbil-
lede: Birkedals Prædikener gjorde et stærkt Indtryk paa mig. Jeg 
følte mig ogsaa tiltalt af de Folk, som kom i Kirken der…Tillige 
med min Broder Anders løste jeg Sognebaand til Ryslinge Valgme-
nighed og var i Kirke mindst hver anden Søndag. Mellem Ryslinge 
By og Valgmenighedskirken var et Mylder af Mennesker lige før Kir-
ketid kl. 10…Her i Ferritslev var der mange, der løste Sognebaand; 
nogle kørte, andre gik, alle Vogne var fuldt læsset, inden de naaede 
Kirken. Det var meget almindeligt, at naar Vognene naaede de gaa-
ende, stod nogle af de kørende af og lod de gaaende komme op. I 
Kirken var der altid nogle, der skiftedes til at sidde og staa.

Forholdet til provst, biskop og ministerium var som sagt 
ikke uproblematisk. Der var dog en vigtig undtagelse. Provst 
Junger sen fra Skjellerup, der i embeds medfør skulle indlede 

Ryslinge Valgmenighed indgik i no-
vember 1889 en kontrakt med køb-
manden – »Kromanden i Nazareth« 
– om leje af et lokale, hvor menighe-
dens medlemmer efter gudstjenesten 
kunne samles og købe »kaffe, hvede-
brød, bajersk øl – samt Cigarer til 5 
à 6 Øre pr. Stk.«
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vakancen efter Birkedals afsked, var ham særdeles venligt 
stemt. Birkedal fortæller selv, at da han søgte sin gamle stilling 
ved Ryslinge sognekirke, rejste provst Jungersen ind til kongen 
og Ministeriet med min Ansøgning og skyede ikke at anbefale dem 
at opfylde min Begjering ved atter at indsætte i Ryslinge Kald den 
i de høje Kredse ildesete Præst, der var afskediget i Unaade af Hans 
Majestæt.

Men bortset fra denne undtagelse, så mødte den nye valgmenig-
hed strid modvind fra de kirkelige myndigheder. På grund af 
valg menighedens stadige vækst – med medlemmer spredt over 
40-50 sogne – var der omkring 1890 overvejelser om at ansætte 
en kapellan. Både provst og biskop frarådede at give tilladelse 
til ansættelse af en kapellan og rådede i stedet til, at menighe-
den blev delt. Man frygtede måske, at én stor samlet menighed 
kunne blive for slagkraftig. Den nidkære provst Hjorth skriver 
bl.a. sådan til biskop Stein: Man bliver demoraliseret ved at være 
Valgmenighedspræst. Man faar paa et Punkt en kry Mand ligesom 
Franskmændene, der ere de ypperligste Venner, men dog uden at 
rødme er rede til at forføre deres Venners Koner…

Kirkely en søndag formiddag med 
festklædte mennesker ankommet til 
gudstjeneste.
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Om Karl Povlsen – Birkedals efterfølger – skrev samme provst 
Hjorth: Hvad nu P. angaar, da tror jeg, at han er et meget rart 
Menneske med mange forskellige Sider, men han er kommet ind i 
Forhold, som De jo ogsaa udtaler, hvor han ikke længer er sin egen 
Herre. Og da han nu nærmest er under Bonderegimente, saa turde 
jeg paa Forhaand sige, den Sag, der skal føres igennem, vil man 
prøve paa at hjælpe igennem med Fif…

Provst Hjorth var imidlertid ikke kun ude efter Karl Povlsen. 
Han omtalte de fynske bønder med en nedladenhed, der er van-
skelig at overgå: Jeg kender Bonden ud og ind, og naar vi (provsten 
og biskoppen) ses næste Gang, skal jeg skildre Dem hans Karakter og 
Fremgangsmaade. Angelbonden var endnu snedigere end Fynboen, 
men denne er heller ikke nogen Sinke. Men det er slet ikke for at 
fordømme Bonden, at jeg siger dette, nej, tværtimod jeg holder meget 
af Bonden, og naar jeg, som tit sker, fanger et Sogneraad i én eller 
anden lille List for at spare Penge, saa tager vi den Sag helt gemytlig 
og er lige gode Venner for det. Men det er en Faktor, der maa tages 
med i Beregning…
 
Birkedals forkyndelse
Jeg har tidligere karakteriseret Birkedal som en romantisk væk-
kelsesforkynder med et tydeligt luthersk præg: mennesket kan 
og skal ikke frelse sig selv, men evangeliet forkynder Guds nåde 
til det ufuldkomne, det syndige menneske. Jeg mener, at denne 
karakteristik er korrekt, men den behøver måske en nødvendig 
nuancering. 

Lavrids Nygård skriver sådan i sin biografi om Birkedal: …derfor 
prædikede han Herrens Ord til os, som han selv havde tilegnet sig 
det som Grundvolden for Salighedshåbet. Alle Evangeliets Toner var 
paa hans Strenge. Grundakkorden i det er: Synd og Naade. Hans 
Prædiken blev ved med at være en Fuga over dette Tema. Titelen 
paa hans første Prædikensamling er ikke en Tilfældighed, ikke blot 
et Fyndsord for en vis Grundtanke i den; ogsaa den er et personligt 
Vidnesbyrd, et Slagord fra hans eget Livsforhold til Kristus.

Men når det er sagt, at Birkedals forkyndelse havde et klart lu-
thersk præg, så må det føjes til, at der også var træk i hans kri-
stendomsforståelse, som vi med nutidens øjne må karakterisere 
som pietistiske og langt fra den rummelighed og det frisind, der 
nu om stunder forbindes med grundtvigsk kristendom. Birkedal 
gik med begejstring ind for kirketugt, som det fremgår af føl-
gende udtalelse: Jeg havde faaet mig et udmærket godt Menigheds-
raad til Hjælp i alle Henseender, saa jeg stod ikke ene, som Præsten 
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jo ikke bør, naar jeg vilde hævde en forholdsvis Renhed iblandt os, 
en afværgelse af Forargelse og et kristeligt Vagthold omkring Herrens 
Bord, samt i fornødent Fald Retten til at udslette dem af Menig-
hedslisterne, som efter gjentagen Formaning fremturede i en Synd, 
hvori de var grebne…

Nadveren var altså ikke uden videre for alle, de »urene« skulle 
holdes væk og om nødvendigt udelukkes af menigheden. I 1879 
var nogle medlemmer af menigheden kommet i tvivl om kø-
dets opstandelse. Birkedal sendte to af menighedens ældste til 
de tvivlende for at overbevise dem – men uden held. Birkedal 
indkaldte da til et menighedsmøde. Han stod op, rakte sin hånd 
frem og erklærede: Det er denne Haand (der skal oprejses) og det er 
disse mine Øjne, der skal se mine kære, og kan I ikke tro dette, saa 
kan jeg ikke tage jer til Alters…
 
Vilhelm Birkedals sidste år
Vilhelm Birkedal havde i en årrække som sin kapellan haft Karl 
Povlsen, der også blev hans efterfølger i embedet. Birkedal tog 
sin afsked i 1885. Han var da 75 år gammel. Det var dog ikke 
udelukkende alderen, der var årsag til, at Birkedal valgte at træk-
ke sig tilbage. Men med tiden kom det politiske i forhold til 
valgmenigheden til at spille en større rolle, end Birkedal kunne 
have forestillet sig. 

Med menighedens stærke vækst fulgte måske en del medlem-
mer, der ikke havde meldt sig ind af åndelige årsager, men måske 
mere som en protest mod regering og statsvælde og det forhadte 
provisoriesystem. Det var en skuffelse for Birkedal, da det natio-
nale Venstre, som han tilhørte, i 1870 sluttede sig sammen med 
Bondevennerne. De var efter Birkedals forståelse »Jætter,« der 
ikke forstod, at frihed er et åndeligt anliggende.

Derfor bekæmpede Birkedal Det forenede Venstre. Men største-
delen af menigheden sluttede op om partiet og dets leder Sofus 
Høgsbro. Menigheden voksede, folk blev ved med at komme i 
kirke, men Birkedal kom alligevel i modsætning til mange af me-
nighedens medlemmer. Modsætningen blev yderligere tilspidset, 
da Estrups provisoriske regering vedtog at befæste København. 
Birkedal var modstander af Estrup og provisoriepolitikken, men 
han var samtidig en glødende tilhænger af Københavns befæst-
ning. Birkedal nedlagde derfor sit embede. Han bosatte sig på 
Vældegård Højskole, men bevarede et nært forhold til sin gamle 
menighed. Han prædikede ved flere lejligheder, og da han døde 
i 1892, blev han begravet ved Nazarethkirkens sydmur.
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Det der står tilbage som Birkedals historiske fortjeneste, det er 
dog, at han har været med til at sikre en række frihedsrettighe-
der, som i dag er selvfølgelige – ikke kun i valgmenighederne, 
men i folkekirken som helhed. Da Birkedal holdt afskedspræ-
diken i Ryslinge sognekirke, var luften på grund af de mange 
mennesker så tæt, at man slog ruderne ud. Da Nazarethkirken 
blev indviet, slog man også ruderne ud, så alle kunne være med 
– udenfor og indenfor. Der synes altså at være en dunkel sam-
menhæng mellem Birkedal og baldrede ruder. Ved at fremtvinge 
lovene om sognebåndsløsning og valgmenigheder havde han 
været med til slå ruderne ud af det lukkede kirkerum – og dette 
frihedsrøre i kirken havde samtidig bredt sig til skolen! Følgen 
blev den frihedslovgivning i kirke og skole, der er ét af det dan-
ske samfunds mest dyrebare klenodier! 

Menighedens deling – kirkestriden
Birkedals efterfølger i embedet blev Karl Povlsen. Hans bror Al-
fred Povlsen (1852-1934) blev i 1884 forstander for Ryslinge 
Højskole, der med tiden blev én af landets førende grundtvigske 
skoler. På grund af menighedens fortsatte vækst og Karl Povl-
sens skrøbelige helbred, blev Torkild Skat Rørdam i 1913 ansat 
som hans kapellan. Rørdam var søn af Sjællands biskop og både 
belæst og berejst. Han vandt hurtigt menighedens sympati på 
grund af sit ligefremme og hjertelige væsen. Alligevel blev Rør-
dam årsag til, at endnu et dramatisk kapitel i dansk kirkehistorie 
blev skrevet i Ryslinge.

Rørdam havde fået sin teologiske uddannelse i en periode præget 
af det, man kaldte den liberale teologi. Det er en kristendomsfor-
ståelse, der ikke kan sættes på en kort formel, men den rummede 
bl.a. tanken om troen som et forhold til, hvad erfaringen og den 
personlige oplevelse tilsagde den enkelte. Det ny Testamentes be-
retninger om Kristi opstandelse skulle ikke forstås bogstaveligt, 
men kunne tolkes som en åndelig oplevelse i disciplenes sind. 
Jesu undergerninger omtolkede han som naturlige og forståelige 
hændelser. Som følge af denne tilgang blev der også sat spørgs-
målstegn ved flere led i trosbekendelsen, f.eks. jomfrufødslen.

Rørdam var som nævnt meget værdsat på grund af sin flid og 
sine menneskelige egenskaber. Men hans kritiske tilgang til Det 
nye Testamente og til trosbekendelsen gav alligevel anledning til 
stigende uro blandt menighedens medlemmer. Set i et lidt større 
perspektiv har disse ting deres baggrund i, at grundtvigianismen 
efter 1870 ikke længere var en samlet og udelt bevægelse, men 
var blevet spaltet i en højre og en venstrefløj. Venstrefløjen lagde 

Thorkild Skat Rørdam blev i 1913 
ansat som kapellan hos Karl Povlsen.
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– forenklet sagt – vægt på friheden og individet, mens højreflø-
jen betonede fællesskabet og traditionen.

Rørdam hørte til venstrefløjen sammen med bl.a. præsterne Val-
demar Brücker, Jakob Knudsen og Morten Pontoppidan. Høj-
refløjen bestod bl.a. af præsterne Morten Larsen, Oscar Geismar 
og Anders Nørgaard. Derudover var der en række friskolelærere, 
der vendte sig mod Rørdam. Det gælder f.eks. Peder Pedersen, 
Søllinge, Jørgen Nielsen, Nr. Lyndelse, og Niels Kjær, Ryslinge.

Rørdam offentliggjorde i december 1919 en artikel i Ryslinge-
bogen med titlen: Hvad sikkerhed har jeg for kristendommens 
sandhed? Dermed fik diskussionen for alvor luft under vingerne 
og blev til en landsdækkende debat. Der følger her en række 
datoer for vigtige begivenheder i denne debat:

2. marts 1920: Menighedsmøde med ca. 1000 deltagere – stærk 
uro over Rørdams forkyndelse.

August 1920: Rørdam udsendte stemmesedler til 1800 menig-
hedsmedlemmer, der skulle give udtryk for deres stilling til ham 
– 1502 »ja« til Rørdam, 120 »nej« til Rørdam, 32 blanke.

Carl Povlsen og Skat Rørdam foran 
Kirkely med konfirmander 1916.
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21. november 1920: Menighedens ordinære generalforsam-
ling. Mange ønskede en anden præst ansat ved siden af Rørdam.

19. januar 1921: 3-4000 deltagere mødtes til et stort debatmøde 
i Odense – Rørdam ikke til stede.

30. januar 1921: Bestyrelsesmøde uden Rørdam. Enstemmig 
beslutning om at søge tilslutning hos menigheden til ansættelse 
af en præst til betjening af mindretallet.

6. februar 1921: Rørdam rådede fra prædikestolen menigheden 
til ikke at tilslutte sig bestyrelsens beslutning.

25. februar 1921: Møde i Ringe med ca. 250 deltagere. Fol-
ketingsmedlem M. P. Tange, Ringe, oplyste, at kirkeministeren 
havde erklæret, at en ordning med en sideordnet præst ikke var 
mulig efter gældende love for valgmenigheder. Derpå fulgte for-
handlinger om dannelsen af en selvstændig menighed og ned-
sættelse af et fem-mands forhandlingsudvalg.

28. februar 1921: Menigheden afholdt møde på Ryslinge Højsko-
le med ca. 1500 deltagere. Menighedens formand Torben Jen  sen, 
Gislev, fratrådte med ordene: I en bestyrelse, som kun er et viljeløst 
redskab i præstens hånd, er der ingen plads for mig! Næstforman-
den Hans Jensen, Trunderup, foreslog ansættelse af en kapellan til 
betjening af de utilfredse. Folketingsmedlem Tange redegjorde for 
mødet i Ringe, hvor der blev valgt 5 personer til et forhandlingsud-
valg. Han opfordrede til, at der nedsattes et fem-mands udvalg til 
at forhandle med de fem, der var blevet udpeget på Ringe-mødet.

11. marts 1921: De to femmands-udvalg holdt møde i Ringe 
– de udformede et udkast til aftale om brug af kirken. På et 
efterfølgende møde skrev alle under på at arbejde for aftalens 
gennemførelse. Rørdams tilhængere holdt efterfølgende møde i 
Ryslinge Forsamlingshus. Femmands-udvalget fik forbud mod 
at forhandle med femmands-udvalget fra de utilfredse.

28. marts (2. påskedag) 1921: De utilfredse fik kirken overladt 
til gudstjeneste. Efter gudstjenesten lød det: Fra at have været en 
flok blev vi til en menighed! Man besluttede enstemmigt at op-
fordre forstander Thorvald Knudsen, Danebod Højskole, til at 
blive menighedens præst.

10. april 1921: Ekstraordinær generalforsamling om aftalen af 
brug af kirken og om menighedens deling. Tange redegjorde 
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for de to forhandlingsudvalgs arbejde og fremlagde forslag til 
ved tagelse. Hans Jensen, Trunderup, fastslog »skarpt«, at ejen-
domsretten skulle ligge hos Rørdams menighed. Resultatet blev, 
at Rørdams menighed beholdt ejendomsretten til kirke og præ-
stebolig – desuden til »Lindehuset«, hvor fru Povlsen boede, og 
til »Menighedshuset«, hvor der var lejligheder til enlige gamle.

Den nye menighed fik brugsret til kirken på lige vilkår, og den 
skulle afholde halvdelen af udgifterne til kirkens vedligeholdelse. 
538 personer meldte sig i løbet af kort tid ind i den nye menig-
hed, der d. 7. juli anerkendtes af ministeriet. Den fik navnet Den 
grundtvigske Valgmenighed i Ryslinge.

14. august 1921: Stiftende generalforsamling i Den grundtvigske 
Valgmenighed på Ryslinge Højskole. 

Emil Hansens skulpturelle frem-
stilling af Ryslingehistorien. Grundt-
vig sidder med alterkalken, frisko-
lens leder Skovrup ses fra siden, de 
to andre personer med ryggen til, 
er Karl Povlsen og Christen Kold. 
Hele menageriet bæres af den 
grundtvigske bonde, der holder ty-
ren i et tov. Skulpturen findes på 
Ryslinge Høj- og Efterskole.
Nazarethkirkens udvidelse i 1898 
var et vidnesbyrd om, at Ryslin ge 
var et åndeligt centrum for grundt-
vigianismen. Samtidig var egnen 
foregangssted for kvægavl og land-
brug.
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28. august 1921: Thorvald Knudsen blev indsat som præst. Midt 
i juli påbegyndte Den grundtvigske Valgmenighed opførelsen af 
en præstebolig. Den nye præstegård var færdig til indflytning til 
november. Den blev bygget på en stor skovgrund i nærheden 
af kirken. Grunden blev skænket af en gårdmand fra Ryslinge. 
Byggeoverslaget lød på 42.000 kr., men en indsamling indbragte 
i løbet af kort tid 50.000 kr.

Hele dette dramatiske forløb mundede altså ud i, at der nu var to 
valgmenigheder i Ryslinge. Der var Ryslinge Valgmenighed med 
Torkild Skat Rørdam som præst, og der var Den grundtvigske 
Valgmenighed med Thorvald Knudsen som præst.

Nyt dåbsritual
Der gik dog kun få år, før uroen igen blussede op. Rørdam øn-
skede at indføre en ny dåbspraksis, der skulle afspejle hans teologi. 
Han søgte et opgør med højre-grundtvigianerne, der efter hans 
mening stivede sig af med ydre autoriteter. For nogle var autorite-
ten måske Det nye Testamente, for andre var det trosbekendelsen, 
som Grundtvig kaldte ordet af vor Herres mund! For Grundtvig var 
trosbekendelsen i kort form den mundtlige forkyndelse, der havde 
lydt i den kristne menighed helt tilbage til de første kristne. Den 
var derfor vigtigere end Det nye Testamentes døde bogstaver.

Det blev blandt højre-grundtvigianerne ikke ualmindeligt med 
tiden at bruge trosbekendelsen som målestok for den rette tro. 
Men for venstre-grundtvigianere som Rørdam var bogstav-over-
troen den samme, hvad enten man klyngede sig til bibelens eller 
til trosbekendelsens ord. For ham stillede denne stædige fasthol-
den ved dogmatiske læresætninger sig i vejen for et levende og 
personligt trosliv.

Rørdam indførte da en ny dåbspraksis. Ændringen bestod i, 
at trosbekendelsen ved dåben indledtes med ordene: Lad os, 
hver som vi kan for Guds ansigt, bekende vor tro! Derefter 
fulgte forsagelsen og trosbekendelsen uden tilspørgsel, men 
efterfulgt af spørgsmålet: Vil du døbes til, hvad Gud giver i 
den kristne tro?

Set med nutidens øjne kan det måske være svært at få øje på kæt-
teriet i ovenstående. Man sagde da også, at på den tid syntes de 
fleste i Ryslinge at være begavet med en teologisk doktorgrad fra 
fødslen af… For Rørdam og hans tilhængere var formuleringen 
udtryk for den stræben mod åndelig frihed og personlig ansvar-
lighed, som bar hele den grundtvigske bevægelse. 
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Men for højre-grundtviganerne så sagen mildt sagt noget ander-
ledes ud. Trosbekendelsen var jo ikke bare en personlig mening-
stilkendegivelse. Nej, den var den kristne menigheds samlede 
mundtlige trosvidnesbyrd. Det var trosbekendelsen, der var den 
lille mands værn mod at komme i lommen på teologerne og præ-
sterne. De havde i årtier eller århundreder holdt fast ved deres 
monopol på at fortolke, hvad sand kristendom var – gennem ind-
viklede og tit modstridende udlægninger af Det nye Testamente.

Men – åbnede Rørdams hver som vi kan ikke for, at kristendom-
men kunne forvandles til hvad som helst? Og rørte hans kritik 
af trosbekendelsen ikke ved selve hjertebladet i den grundtvigske 
anskuelse af trosbekendelse, nadverord og dåbspagt – det lille 
Ord af Herrens egen Mund? Det, der gjorde den grundtvigske 
tanke om menigheden så stærk og forpligtende, var jo netop 
bevidstheden om, at menigheden skal lægge røst til Livets Ord og 
give det videre til tidernes ende. Det var jo netop denne tanke, 
der også gav kraft til de andre fællesskaber, som f.eks. friskoler 
og andelsvirksomheder.
 
Rørdam søgte ministeriet om tilladelse til at bruge sit ændrede 
ritual, men inden han fik svar, begyndte han at døbe efter sit 
eget ritual. Det fik konsekvenser og medførte, at Rørdam d. 5. 
februar 1925 fik frataget sin anerkendelse som valgmenigheds-
præst. Flertallet af Rørdams menighed fulgte ham derefter ud i 
frimenighed.

Der var dog ca. 140 medlemmer af Rørdams menighed, der 
ønskede at fortsætte som valgmenighed. De ansatte egen præst, 
og dermed var der ved Nazarethkirken tre menigheder: 1. Den 
grundtvigske Valgmenighed med Thorvald Knudsen som præst, 
2. Ryslinge Valgmenighed med Hjalmar Jørgensen som præst og 
3. Ryslinge Frimenighed med Torkild Skat Rørdam som præst.

Ejendomsretten til kirken?
Der fulgte nu en bitter strid om, hvem der skulle have ejen-
domsretten til Nazarethkirken. »De 140« gjorde krav på ejen-
domsretten, og sagen førtes frem til både landsret og højesteret. 
De vigtigste datoer i dette dramatiske forløb er følgende:

27. november 1925: Bestyrelses- og menighedsrådsmøde i Den 
grundtvigske Valgmenighed. Landsretsdommen om ejendomsret-
ten til kirken afsagt d. 25. november. To dommere havde stemt til 
gunst for Rørdams frimenighed, én dommer for »De 140«. Det 
blev besluttet, at bestyrelsen for Den grundtvigske Valgmenighed 
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og bestyrelsen for »De 140« skulle samles og udarbejde et fælles-
skøde på kirken. Så ville »De 140« ikke anke sagen til Højesteret. 

18. december 1925: Ligningsmøde i Den grundtvigske Valgme-
nighed. Der forelå afslag fra Frimenigheden på forespørgsel om 
forhandling. Den grundtvigske Valgmenighed opgav hermed sit 
forsøg på at mægle, og »De 140« lod sagen om ejendomsret til 
kirken gå til højesteret. Dommen faldt d. 2. maj 1927, og den 
tilkendte Frimenigheden ejendomsretten.

Kort efter søgte »De 140« om optagelse i Den grundtvigske 
Valgmenighed, og nogle år senere antog menigheden sit oprin-
delige navn: Ryslinge Valgmenighed.

Det må medgives, at kirkestriden i Ryslinge – fra begge sider 
– førte megen vrede og bitterhed med sig. Det fremgår bl.a. af 
dette læserbrev, der kunne læses i Fyns Tidende, d. 5. januar 
1922: Nej, ro om Ryslingesagen, det er der ikke, og det bliver der 
ikke i lange Tider, det føler vi her i selve Kredsen allerbedst, og ma-
aske ikke mindst nu i Juledagene, naar vi færdes paa Vejen fra og til 
Ryslinge Valgmenighedskirke. 

Naar Forældre kører Hjem efter at have hørt Pastor Knudsen præ-
dike, saa sker det, at de møder deres voksne Børn paa Kirkevejen for 
at komme hen at høre Pastor Rørdam, og omvendt. – Søskende mø-
der Søskende o.s.v., og de vemodige Smil, der ledsager den Hilsen, de 
sender til hinanden, viser tydeligere end alle de lange Avisartikler, at 
Kampen er staaende, og at der endnu er langt til Enden.

Naar vi kommer sammen til Familiesammenkomster, saa er Sam-
været tvungent og afmaalt, fordi vi er delt i to Lejre. Og for at und gaa 

Emil Hansens fremstilling af kir-
kestriden kan ses i den lille stue på 
1. sal i Ryslinge Forsamlingshus.
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stærke Sammenstød tales der ikke om det, der allermest og allerstær-
kest ligger os paa Sinde; derfor kommer der noget stift og koldt over 
det hele – noget, der ikke kan holdes ude, fordi vore Tanker kredser 
om det, der ikke maa tales om!

Disse linjer angiver uden tvivl meget præcist den stemning, der 
herskede i juledagene i 1921. Det er ikke opløftende læsning. 
Men det hører med, at for disse generationer var kristendom-
men ikke blot som et tyndt lag sukker ovenpå havregrøden. Den 
var for dem liv eller død – og derfor også noget, det i givet fald 
var værd at strides om.

Det hører dog heldigvis også med, at der er løbet meget vand i 
havet, siden disse linjer blev skrevet. Det fremgår af de følgende 
indlæg i denne bog. 

Noter:
Der findes en omfattende litteratur om Ryslinge-menighedernes hi-
storie.
Ovenstående bygger bl.a. på:

»Erindringer fra et langt liv« – Vilhelm Birkedal.
»De grundtvigske Fri og Valgmenigheder« – Asger Højmark og Uffe 
Hansen.
»Det grundtvigske Sydfyn« – Martin Pedersen.
»DEN DANSKE KIRKES HISTORIE« bind 7 – red. Hal Koch og 
Bjørn Kornerup.
»DEN DANSKE KIRKES HISTORIE« bind 8 – red. Niels Knud 
Andersen og P.G. Lindhardt.
»Vækkelse og kirkelige retninger« – P. G. Lindhardt.
»Nazarethkirken i Ryslinge« – Niels Thomsen.
»Frihed og bundethed« – Ingrid Kjeldsen.
»Rudmebogen« – Knud Bjarne Gjesing.
»I al sin glans« – Niels Thomsen.
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Nazarethkirken har en helt unik historie. Grundstenen blev ned-
lagt d. 18. april 1866. Det var to-årsdagen for slaget ved Dybbøl 
og en understregning af den tids tydelige sammenhæng mellem 
danskhed og kristendom.

Allerede d. 8. august samme år kunne man indvie den lille kir-
ke, der i folkemunde blev kaldt »Kapellet på Ryslinge Mark.« 
Menighedens medlemmer kaldte dog kirken for »Nazarethkir-
ken« – formentlig inspireret af Birkedals tale ved nedlæggelsen 
af grundstenen. En tale der relaterer til Grundtvigs salme: »I 
Nazareth, i trange kår/med højheden fortrolig/der vokste op til 
manddoms år/vor Herre, blid og rolig…«

Der var tale om et enkelt kirkerum uden anden udsmykning end 
et krucifiks på altervæggen. Kirken blev bygget af menighedens 
medlemmer, der bidrog med arbejdskraft og byggemateriale. 
Udgifterne til byggeriet beløb sig til godt 6000 rigsdaler. Bidrag 
og gaver udgjorde godt 5800 rigsdaler – det resterende særdeles 
overkommelige beløb blev finansieret ved lån.

På grund af menighedens vækst gennemgik kirken i 1898 en 
betydelig ombygning og udvidelse, der i store træk gav rummet 
den skikkelse, det har i dag. Der var tale om et stort projekt, der 
blev ledet af arkitekt Carl Brummer. 

Efter ombygning og udvidelse fremstod kirkerummet som en 
romansk middelalderkirke med rundbuede vinduer, kalkmale-
rier, glasmosaikker og et tøndehvælvet loft, der sammen med 
bemalede bjælkeender giver mindelser om norske stavkirker og 
vikingehaller. Man kan måske udtrykke det sådan, at alle de ele-
menter, der gennem historien har karakteriseret det danske kir-
kebyggeri, skulle være repræsenteret i Nazarethkirken.
 
Det lokale engagement, der kom til udtryk ved kirkens opførelse, vi-
ste sig også i valget af lokale kunstnere til udførelse af kirkens interiør.
 
Prædikestolen fra 1936 er et prægtigt træskærerarbejde – en ud-
lægning af »Lignelsen om det store festmåltid«, hvor beretnin-

Om kirke og kirkegård
– tradition og fornyelse

Elin Jeppesen

Elin Jeppesen, bestyrelsesmedlem fra 
2002 til 2014 – kirkesanger siden 
2002.
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gen er gengivet med personer iført grundtvigianerhatte sammen 
med røde fynske malkekøer.

Alterrammen med titlen »Den signede dag« er fra 50’erne. Både 
prædikestol og alterramme er udskåret af Emil Hansen, kaldet 
Fløjte-Emil, der var nabo til kirken. Inspirationen til motiverne 
på prædikestolen hentede Fløjte-Emil i Det nye Testamente, 
mens de naturalistiske dagligdagsmotiver på alterrammen viser 
et virksomt fynsk bondeliv med såning og høst.
 
Smedejernsudsmykningerne ved altergitter og gelænder ved præ-
dikestolen er udført af Smed Skjold fra Lørup. Disse er også 
inspireret af bibelske motiver.

Kirkens karakteristiske lysekroner er fremstillet af smed Vølund 
fra Håstrup. Kirkeskibet er en model af korvetten »Flora«, som 
den danske stat i 1839 sendte til Rom for at hjemføre den ver-
densberømte danske kunstner Bertel Thorvaldsen – og hans ar-
bejder.

Nazarethkirkens alterbillede er malet i 1869 af Christen Dals-
gaard, der tilhørte det første kuld af grundtvigsk inspirerede 
kunst nere. Christen Dalsgaard har desuden malet alterbilleder 
til valgmenighedskirkerne i Sdr. Nærå og Vejstrup og til frime-
nighedskirken på Mors.

Billedfeltet ud mod menigheden vi-
ser de fattige og vanføre, der kom-
mer ind til festen hos Gudfader. 
Un der den syvarmede lysestage ses 
Grundtvig sammen med en af pa-
triarkerne fra Det gamle Testa-
mente.  
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Bemærk at fuglen øverst på alter-
rammen ikke er en helligåndsdue, 
men Nordens hellige fugl lærken.

Udsnit af glasmosaik i korvæggen 
mod nord. 
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Alterbilledet viser den 12 årige Jesus, der har lavet en model af 
templet og stolt viser den frem for sin mor, mens tømreren Josef 
ses bagest i billedet med en økse over skulderen.

I korets sidevægge er der fire vinduer med glasmosaikker udført 
i 1940erne af Johan Thomas Skovgaard – nevø af Joakim Skov-
gaard. Billederne mod nord viser Jesu fødsel og dåb og forklarel-
sen på bjerget. På sydsiden er motiverne Jesu korsfæstelse og 
opstandelse.

En anden markant dekoration i kirkerummet er korbuemaleriet, 
der er udført af Johannes Krag og forestiller de frelste skarer, der 
stiger op til Kristus med blomsterkranse og lovsang – Den store 
hvide flok ( Johannes’ åbenbaring).

Et ganske særligt klenodie i kirken er dåbsfadet. Det er en 
personlig gave fra N. F. S. Grundtvig ved kirkens indvielse i 
1866. Grundtvig udtalte i den forbindelse begejstret, at med 
opførelsen af Nazarethkirken var det første gang siden kejser 
Konstantin den Store, at en kirke var blevet opført nedefra – af 
menigheden og fællesskabet – og ikke ovenfra af fyrsten eller 
kongen!

Johannes Krags nyrenoverede kor-
buemaleri i Nazarethkirken.
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Forsøg på forenkling/fornyelse af altertavlen:
Historien vidner om, at hver generation gennem tiden har øn-
sket at bidrage til kirkens udsmykning. I en tid, hvor det enkle 
og mere minimalistiske udtryk er en del af tidsånden, da blev 
kirkens udsmykning, især alterbilledet, sat til drøftelse i de 2 
menigheders bestyrelser. Der blev nedsat et alterbillede-udvalg, 
der skulle arbejde frem mod et forslag til et nyt alterbillede med 
et mere enkelt og tidsvarende udtryk. En gruppe bestående af 
repræsentanter fra begge menigheder lavede et stort forarbejde, 
hvor de så på kirkekunst og i den forbindelse besøgte en del 
kirker. Det blev besluttet, at en lokal kunstner, Sys Hindsbo, 
Herringe skulle fremstille et skitseforslag til en ny altertavle.
 
Skitsen til det 3-delte altermaleri blev prøveopsat i kirken i ef-
teråret 2004. Det eksisterende alterbord samt tavle blev inddæk-
ket i hvide plader, således at det opstillede billede stod i et helt 
hvidt og enkelt kor. Kunstværket var meget »anderledes«, og det 
skabte megen diskussion både om billederne, og om hvorvidt de 
passede til kirkerummet. Et andet aspekt, der blev diskuteret, 
var mange medlemmers kærlighed til alterrammen og det bil-
lede, der i givet fald skulle fjernes.

Omfanget af medlemmernes skepsis blev tydeligt, da der på et 
fælles medlemsmøde d. 29. januar 2005 var et stort fremmøde i 

Dåbsfadet – i bunden af fadet ses 
tre fisk – fisken er et af de tidlige 
symboler på kristendommen og den 
kristne menighed. 
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kirken, hvor Sys Hindsbo fortalte om de 3 billeder, der var inspi-
reret af følgende bibelske begivenheder: Nadverens indstiftelse, 
ved Golgata og åbenbaringen i Emmaus. Efterfølgende var der 
et møde i Ryslinge Forsamlingshus, hvor alle stole måtte tages 
i brug. Ved en vejledende afstemning omkring den foreslåede 
alterdekoration var der et meget stort stemmeflertal for at bibe-
holde det bestående. 

Tilslutningen til medlemsmødet, samt det store stemmeflertal 
for det bestående gav et fingerpeg om, hvor elsket Fløjte-Emils 
udskårne alterramme var. Prøveopstillingen havde dog betydet, 
at Smed Skjolds smedejernsgitter ved knæfaldet havde fået et 
helt nyt udtryk ved en mere rolig baggrund. 

Behovet for en gennemgribende renovering af Nazarethkirken 
var efterhånden meget tydelig.

Udover kalkning af kirken var der behov for maling af kirkebæn-
ke, udskiftning af tæppe ved alteret, samt i kirkeskibet, udskift-
ning af trægulv og opfriskning af dekoration i koret og maleriet 
på korbuen.

Udgifterne til opvarmning af kirken var meget høje, hvilket også 
betød behov for investeringer i energibesparende foranstaltnin-
ger.

Behov for finansiering – 3,9 mill. kr.
Renoveringsprojektet blev beskrevet i en rapport, der lå til grund 
for de fondsansøgninger, der blev udarbejdet. Flere fonde så vel-

Motiverne i smedejernsgitteret ved 
knæfaldet er udført med inspiration 
fra saligprisningerne i bjergprædi-
ken i Det nye Testamente. Feltet til 
venstre viser en mand, der sidder 
og spiller harmonika. Et par noder 
svæver i luften. Ved den anden side 
sidder hans kone med sit strikketøj. 
Nederst til venstre i hjørnet er der 
en kat. Billedfeltet er inspireret af 
»Salige er de fattige i ånden«. (foto: 
Holger Bonde-Hansen) 
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villige på vores ansøgning. Der blev således givet store beløb fra  
Augustinus Fonden, Marius Pedersens Fond og Den Faberske 
Fond.

De 2 menigheder besluttede også at lave en frivillig indsam-
ling blandt medlemmerne, hvilket gav et samlet beløb på ca. 
500.000 kr. De 2 menigheder havde besluttet at bidrage med 
hver 500.000 kr. til projektet. I forbindelse med projektets af-
slutning viste det sig, at finansieringen af den gennemgribende 
renovering betød, at menighedernes bidrag kun blev på 100.000 
kr. fra hver menighed, da bevillinger fra fonde samt momsre-
fusion på hele byggeprojektet havde tilført projektet betydelige 
midler.

En spændende byggeproces.
Efter forårets konfirmationer i maj 2010 gik håndværkerne i 
gang. Inden havde menighedernes bestyrelser tømt kirkerum-
met for billeder og øvrige genstande til brug ved gudstjenesterne. 
Der blev indrettet midlertidige kirkerum i menighedernes mø-
desale. De respektive bestyrelser besluttede at festliggøre renove-
ringsprocessen i fællesskab ved en fælles »i gang-sætningsfest« i 
Ryslinge Forsamlingshus d. 13. juni 2010. I september blev der 
ligeledes holdt en fælles gudstjeneste i »laden« på Boltinggård, 
hvor historien fortæller, at menigheden holdt gudstjenester, in-
den Nazarethkirken stod færdig i 1866. 

Fælles høstgudstjeneste på Bolting-
gård med stor deltagelse.
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I Valgmenighedens mødesal blev der indrettet et hyggeligt kirke-
rum, der blev rammen om gudstjenester i perioden 10. maj til  1. 
december 2010. Udover søndagens almindelige gudstjeneste var 
mødesalen også ramme for dåb, bryllup og begravelse.

Selve renoveringsprocessen i kirken forløb godt uden særlige 
uforudsete udfordringer. Byggeprocessen blev primært styret af 
arkitekt Bendt Longmose Jacobsen og fællesudvalgets kasserer 
Flemming Rasmussen. I løbet af processen blev det nedsatte 
byg ge udvalg kaldt sammen flere gange for at tage beslutning om 
materiale- og farvevalg, samt for at drøfte forskellige mulige løs-
ninger på udførelse af arbejdet.

Anden søndag i advent 2010 var kirken klar til genindvielse. Det 
blev markeret ved en fælles gudstjeneste og med efterfølgende 
festligholdelse i menighedernes mødesale.

Udover et nymalet kirkerum var der også foretaget en forenkling 
af rummets udtryk. Billeder af tidligere præster samt det store 
trækors ved korbuen var nedtaget, og alterbordet var inddæk-
ket med en plade, så smedejernsgitteret ved knæfaldet fremstod 
smuk kere.

Kirken blev tømt for inventar. No-
get af inventaret blev opbevaret hos 
de to menigheder, og bænkene blev 
opbevaret i en af Fabers bygninger.
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Kirken blev genåbnet ved en festgudstjeneste for begge menigheder – med ca. 400 deltagere.

Det nyrenoverede kirkerum set fra indgangen i tårnrummet.
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Efter den store renovering i 2010 blev der skaffet yderligere 
fondsmidler, således at renovering af maleriet ved korbuen 
blev istandsat. I begyndelsen af 2015 blev der også ved hjælp af 
fondsmidler mulighed for en gennemgribende renovering af det 
gamle 19-stemmer Marcussenorgel.

En fælles kirkegård 
De to menigheder anlagde i 1960 en fælles kirkegård ved siden 
af Nazarethkirken. Indtil da var det praksis, at medlemmer af 
menighederne blev begravet på kirkegårdene ved sognekirkerne. 
Kirkegården ved Nazarethkirken har sit eget nordiske særpræg, 
idet gravene er omkranset af græsplæne – som en åben have. 
Hele området er omgivet af høje træer. I forbindelse med kirke-
gården er der opført et kapel og et graverhus.

Behov for flere gravpladser?
Kirkegården er meget benyttet, hvilket igennem årene skabte 
bekymring for pladsmangel på kirkegården. Jordens beskaffen-
hed  betyder lang liggetid og derfor færre grave, der sløjfes og 
stilles til rådighed for kommende begravelser. Dette medførte,  
at menighederne i 2003 havde tanker om en udvidelse med 
en skovkirkegård. En nedsat arbejdsgruppe besøgte forskellige 

Den åbne græsklædte kirkegård med 
Nazarethkirken i baggrunden. Til 
højre ses Erik Heides granitkors.
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skovkirkegårde, og forløbet endte ud i, at der blev lavet et forslag 
og projektering af en skovkirkegård i Ryslinge. Arealet skulle i 
givet fald findes ved at inddrage et areal, som ejes af Frimenig-
heden og er beliggende bag menighedens mødesal. Projektet var 
spændende, men ville også være omfattende og bekosteligt. Det 
blev derfor besluttet at sætte det i bero. En bedre dræning af 
ubenyttede områder på den eksisterende kirkegård skulle skaffe 
yderligere begravelsespladser.

Nazarethkirken og Ryslinge Valgmenighed
– ramme for kunst og kultur.
I løbet af de sidste 25 år har Ryslinge Valgmenighed i høj grad 
bidraget på det kulturelle område på Midtfyn. Takket være initi-
ativrige præster og ildsjæle i bestyrelse og menighed er der blevet 
sat en lang række forskellige aftryk. Her skal nævnes:

Valgmenighedspræst Ingrid Kjeldsen: Bogudgivelse: Frihed og 
bundethed 1990

Stort oliemaleri i Menighedens Mødesal: Titel: Lysstille, malet 
af Lars Dan 1994

Etablering af Aagaards Plads på Åskovvej i 2005: Granit skulp-
tur, fremstillet af Søren West

Valgmenighedspræst Michael Nielsen: Om Gud og andre gratis 
glæder 2003, Sange fra markvejen 2005, Gensyn med glæden 
2009, I lyst og nød (red.) 2012, Daggryets sange 2014
 
Medvirken ved opsætning af Fløjtespilleren i Bronze ved Fløje- 
Emils Hus 2006

Kirke og mødesal har mange gange været fyldt med musik i 
mange forskellige genrer. Der har været flere koncerter hvert år. 
Nogle med lokale kor og andre med store korkoncerter med op-
førelse af bl.a. Mozarts Requiem.

Kendte navne som Anne Linnet, Anne-Dorte Michelsen, Poul 
Dissing med band samt Sebastian har også givet koncert i en 
fyldt kirke.

I forbindelser med Valgmenighedens arrangementer for børn 
har forskellige teatergrupper og historiefortællere også været på 
besøg.



46 · RYSLINGE VALGMENIGHED 150 ÅR

Bent Jørgensen blev først født 29 år efter sin farfars død, så han fik 
aldrig lært sin kirketro forfader, Niels Jørgensen, at kende. Men han 
har sin daglige gang mellem de vægge, farfaren var med til at bygge 
i 1866, hvor Nazarethkirken i Ryslinge blev skabt. Og som kirketje-
ner udfører han mange af de samme opgaver, som farfaren havde.

– Mange bliver lidt forvirrede og spørger, om det dog ikke var 
min oldefar. Men den er god nok. Min farfar var godt oppe i 
30erne, da han fik sit første barn, og han fik ti i alt, hvoraf min 
far var den yngste, forklarer Bent Jørgensen.

Og hans far, Ejner Jørgensen, var også hele 46 år, da Bent Jør-
gensen blev født, så han skal kun to led tilbage i sin slægt for 
at finde samtidige med Grundtvig. Hans farfar var blandt de 
tilhængere, som tog turen til fods til København for at være med 
til digterpræstens begravelse.

– Ja de tog selvfølgelig færgen over Storebælt, men resten af ve-
jen gik de. Det virker helt utroligt i dag, men de havde jo ingen 
biler at køre i, siger Bent Jørgensen.

De sidste mange år af sit liv var Niels Jørgensen dog helt ude af 
stand til den slags kraftpræstationer. Han var så plaget af gigt, at 
det blev invaliderende.

– Min farmor løftede ham op i trillebøren og trillede ham ud i 
haven, når hun arbejdede der. Så kom han lidt ud, og de kunne 
tale sammen, fortæller Bent Jørgensen.

Stillingen som kirketjener og ringer ved Nazarethkirken beholdt 
Niels Jørgensen til sin død, selv om det reelt var hans kone og 
parrets børn – ikke mindst Bent Jørgensens far – der tog sig af 
opgaverne de sidste år. Men farfarens elskede kirke blev ikke en 
del af Bent Jørgensens barndom. Hans far brød med valgmenig-
heden under kirkestriden i Ryslinge i 1920erne og gik i stedet 
over til folkekirken.

– Han brød sig ikke om, når folk gik og bagtalte hinanden, og 
derfor trådte han ud. Men det hørte vi ikke så meget om som 

Kirketjener i farfars fodspor 
– artikel fra Fyns Amts Avis 05.04.2008 
ved Camilla Qvistgaard Dyssel

Bent Jørgensen 

Bent Jørgensen, kirketjener.
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børn, for han ville heller ikke selv bagtale andre, forklarer Bent 
Jørgensen.

Godt med indflydelse
Først efter farens død begyndte Bent Jørgensen at interessere sig 
for Nazarethkirkens historie, og i 70erne trådte han ind i valg-
menigheden.

– Jeg synes godt om, at menigheden selv vælger sin præst og har 
mere indflydelse og ansvar. For eksempel bliver vi taget med på 
råd, når kirken skal restaureres. Det giver en stærkere tilknyt-
ning, siger Bent Jørgensen.

I 80erne fik Bent Jørgensens to store drenge til opgave at ringe 
med kirkeklokkerne morgen og aften. Men efterhånden kom 
han oftere og oftere selv til at gøre det.

– Når de skulle til sport og senere ud at se på piger, kunne jeg jo 
godt få lov, griner han. 

Noget at stå op til
I midten af 1990erne blev Bent Jørgensen og hans kone kirke-
tjenere. Omtrent samtidig måtte Bent Jørgensen indse, at han 
havde slidt sin krop ned som bygnings- og industrimaler, og da 
var det morgenringningen, der reddede ham fra at gå helt i stå.

– Når man er syg og venter på pensionen, kan det hele godt blive 
lidt trist, og det er fristende at gemme sig under dynen. Men det 
har man jo ikke godt af, og det kunne jeg heldigvis ikke, når jeg 
skulle op og ringe, siger han.

For nylig blev ringningen gjort automatisk efter krav fra arbejds-
tilsynet. Og det passer Bent Jørgensen udmærket, for hans ben 
ville have svært ved fortsat at klare turen op ad de stejle trapper. 
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På et bestyrelsesmøde i efteråret 1983 blev det besluttet at forbe-
rede opførelse af en i mange år ønsket mødesal ved præstegården.

Hidtil havde møder været afholdt i præstegårdens stuer. Større 
møder som generalforsamling og foredragsarrangementer blev 
afholdt i Ryslinge Forsamlingshus og på Ryslinge Højskole. For-
bedring af undervisningslokale til konfirmationsforberedelse var 
påkrævet. Det daværende lokale var dårligt isoleret og pladsen 
trang.

Flere planer til en mødesal blev drøftet, og man besluttede sig 
for at rejse et træhus – Panbohus, som egnede sig godt til selv-
byggeri. Ingrid Kjeldsen tegnede huset med dets indretning, og 
hele byggeriet blev på 220 m2.

Den økonomiske side af sagen ville være godt på vej ved at sælge 
et af menighedens to huse. Huset »Danebod« blev solgt til Dag-
ny Aagaard. Endvidere udviste det foregående års regnskab et 
stort overskud. På en ekstraordinær generalforsamling i februar 
1984 blev bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget. Efter at de 
nødvendige godkendelser af planen var blevet indhentet, blev 
der til alle medlemmer udsendt en opfordring om at yde prak-
tisk hjælp og frivilligt bidrag. Ca. 70 medlemmer gav tilsagn om 
medvirken og frivillige bidrag beløb sig til 80.000 kr. 

Johannes Bjerregaard blev af bestyrelsen bedt om at forestå og 
koordinere arbejdsindsatserne under hele byggeriet. Pladsen blev 
ryddet for beplantning, landinspektør Lars Nørgaard satte grun-
den af, og 23. maj kunne støbearbejdet begynde. 5-6 personer ad 
gangen blev tilsagt for at  hjælpe.

5. juli kunne man modtage det første læs materialer til huset. 
Bjælkerne blev leveret enkeltvis, og arbejdet med at samle dem 
fulgte. Spær blev leveret klar til opsætning. En fin sommerdag – 
10. juli – kunne en egeløvskrans hejses, og mange var mødt frem 
til rejsegilde. Billede og beskrivelse af festligheden kunne næste 
dag læses i Svendborg Avis under overskriften: »75 frivillige byg-
ger ny menighedssal«. 

Fællesskab om en konkret opgave
– opførelse af Mødesalen

Jørgen Mortensen

Jørgen Mortensen, bestyrelsesmed-
lem fra 1988 til 1996.
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Arbejdet med samling af bjælkerne.

Spær blev leveret klar til opsætning.
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Johannes Bjerregaard med hjælpere.

Rejsegilde i flot sommervejr.
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Efter at taget var lagt op, kunne det indvendige arbejde påbe-
gyndes – opsætning af skillerum, isolering, loft- og vægbeklæd-
ning samt isætning af vinduer og døre. Afsluttende gøremål som 
maling ud- og indvendigt, gardinsyning m.m. blev foretaget. 
Arbejdet med el, sanitet og varme blev udført af autoriserede 
firmaer.

I byggeperioden herskede en god og fornøjelig stemning. Ingrid 
og Stens spisestue dannede dagligt rammen om arbejdsholdets 
spisepauser. Meget kaffe blev brygget, og mange spørgsmål blev 
drøftet, bl.a. det forestående fynske bispevalg, hvor Vincent 
Lind blev valgt. Efterfølgende har mange af de praktisk aktive 
givet udtryk for glæden ved at deltage i projektet, som gav sam-
hørighed og fællesskab. 

22. oktober 1984 kunne det første møde afholdes i salen. Ægte-
parret Rachlin var inviteret til at fortælle om deres bog: »16 år i 
Siberien«. Det store antal af fremmødte var lige ved at sprænge 
alle rammer. Trods opdækning til 200 personer i salen måtte der 
fremskaffes ekstra stole, og mange måtte indtage kaffen i præste-
boligens stuer. Den egentlige indvielse af mødesalen blev festlig-
holdt 2. december – første søndag i advent – med 230 deltagere.
Holger Iversen, Refsøre, som også var med i byggeperioden, 
fremstillede mødesalens talerstol, som Vanda Kristiansen, Høj-
by, senere udsmykkede med broderiet af det velkendte rosen-
motiv.Præstegård og Mødesal  2015.
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En vintersøndag for ca. 35 år siden efter flere ugers sne- og is-
glatte veje kom et ægtepar i kirke. Selv om de var højt til års og 
havde over 30 km at køre for at komme til Ryslinge, plejede de 
at indtage deres faste pladser i kirken hver søndag; men pga. 
vinterføret havde de været fraværende nogle uger.
Da vi efter gudstjenesten hilste på hinanden, sagde den gamle 
mand: »Ja, vi har jo ikke været her nogle søndage«. Jeg svarede, 
at det kunne jeg godt forstå med det føre, vi havde haft. »Så gik 
vi i kirke i den lokale sognekirke«, sagde han. Jeg tilkendegav, at 
jeg syntes, det var en god idé. »Nej«, sagde han, »det var ikke det 
samme«. Jeg, som dengang var forholdsvis ung præst, løftede ho-
vedet i præstekraven; det var mig ikke ukærkomment at høre. Så 
kom imidlertid den vigtige tilføjelse: »Ja, prædikenen kunne være 
den samme, men det, vi savnede, var menighedens forsamling«.
Disse ord har stået for mig som en kerneudtalelse angående vores 
menighed, ja, på en måde skulle de gælde for enhver menighed: 
Menighedens forsamling om det ord, der er blevet os betroet. 
Præster kommer og går, og deres prædikener kan være gode eller 
dårlige. Måske er menighedens forsamling allervigtigst på søn-
dage, hvor præstens prædiken ikke når de store højder.

I en fri menighed som Ryslinge Valgmenighed er fællesskabet 
i menigheden i særlig grad afgørende. Først og fremmest ved 
gudstjenesten, som er det centrale og det, vi har menigheden 
for, dernæst gennem det, der foregår ved siden af gudstjenesten: 
Mødeaktiviteter, undervisning og andre former for samvær, men 
også dette at kunne stå sammen om det rent praktiske, at få de 
ydre rammer om menigheden til at fungere. Her gælder det, at 
nogle har overskud og evne til nogle ting, mens andre har det til 
andre ting. Mange gange spiller alder også ind. Er man yngre og 
travlt optaget af arbejde og børn, bliver der måske ikke så megen 
tid til indsats i valgmenighedens sammenhæng, men interessen 
er der hos mange, og når de får lidt friere hænder i det daglige, 
møder de op. Derfor er det måske forståeligt, at ældre medlem-
mer er rigt repræsenteret i menighedens forskellige tiltag. Min 
forgænger Frederik Nørgård udtrykte det rammende med or-
dene: »For de gamle, som faldt, er der gamle overalt«.
Og tak for det!

Erindringsglimt fra 22 års virke
som præst for Ryslinge Valgmenighed

Ingrid Kjeldsen

Ingrid Kjeldsen, valgmenighedspræst 
i Ryslinge 1978 til 2000.
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Det vil altid være sådan, at deltagelsen i / interessen for menig-
heden vil være forskellig. Hvis man kaster en sten på den blanke 
vandoverflade, vil der dannes ringe – tydelige tæt på, mindre 
tydelige længere ude.

Når der tales om erindringer fra mange års virke som præst, er 
de varmeste og kæreste erindringer dem fra gudstjenesterne og 
de kirkelige handlinger; men den form for minder er ikke eg-
nede til beskrivelse. Lad mig imidlertid sige det kort: Det har 
altid for mig været overordentlig meningsfuldt at virke i kirken 
sammen med menigheden.
Jeg fandt endvidere, at det havde god mening med husbesøg 
eller hospitalsbesøg, at besøge menighedens medlemmer, især 
ældre og syge, nogle gange med hjemmealtergang, eller f.eks. 
besøge unge familier, der skulle have et barn døbt.
En præsts arbejde er meget varieret; der skal være tid til 
mange ting: Gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder 
forberedelse, møder, undervisning, husbesøg og det selv at 
studere, at »få tanken fyldt op«. Og gammel tradition i en 
luthersk præstegård er: Altid at have døren åben for folk, der 
går ind og ud.

Ingrid Kjeldsen i 1995 ved den 
store kirkelåge med Nazarethkirken 
i baggrunden.
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Da Sten og jeg kom til Ryslinge januar 1978, afløste vi Frederik 
og Ingrid Nørgård som præstefolk. Jeg havde været sognepræst 
på Viborg-egnen i 8 år og skulle nu være valgmenighedspræst 
på Fyn. Det var mig her om at gøre at lytte mig ind til den 
kirkelige og folkelige tradition, som prægede Ryslinge Valgme-
nighed. Her var Frederik Nørgård god at hente råd hos. Han 
kendte traditionen fra mange års virke som præst i Ryslinge og 
var barnefødt i Vejstrup Valgmenighed som søn af præsten og 
grundtvigforskeren Anders Nørgaard. 
Det var vigtigt for mig at forstå og gå ind i Ryslinge Valgmenig-
heds tradition. Hertil hørte gudstjenestens gang, herunder den 
musikalske tradition, hvor organist Dagny Aagaard holdt den 
aagaardske/laubske meloditradition levende.

Der var tradition for en række møder i årets løb, ofte med frem-
med foredragsholder. Møderne blev holdt dels i Ryslinge For-
samlingshus, dels i præstegårdens fire stuer.
Jeg husker, at der efter et møde i præstegården med 102 deltage-
re kom en kone hen til mig med ordene: »Det var et godt møde, 
men derfra, hvor jeg sad, nåede jeg slet ikke at se foredragshol-
deren hele aftenen«.
Stemningen blev efterhånden tændt for, at valgmenigheden fik 
egne mødelokaler, og i 1984 opførtes Mødesalen ved frivilligt 
arbejde ledet af Johannes Bjerregaard. 

Mødesalen er altid blevet flittigt brugt, også til mindesammen-
komst efter begravelse – de første år uden egen parkeringsplads. 
Dette var et problem, men i løbet af få år blev den store, grønne, 
smukke parkeringsplads etableret, dels ved et favorabelt køb af 
jordstykket af Erik Hansen, Maegaard, dels ved opmåling, teg-
ning, udvælgelse af planter og tilplantning med mange sjældne 
planter ved Leif og Bent Salomonsen sammen med Sten.

I Ryslinge Valgmenighed var der år, hvor ældre mennesker be-
rømmede menighedens store ungdomsmøder i 1930-erne og de 
følgende årtier. Skyldigst prøvede vi til med ungdomsmøder og 
en god taler, der var vant til at tale til unge mennesker; men hvad 
fremmødet angik, var det ikke nogen succes. Vi var for længst 
kommet ind i en tid, hvor unge mennesker var i gang med ung-
domsuddannelser og også i fritiden mødtes i den sammenhæng.

Derimod lagde vi ekstra kræfter ind i undervisningen af børn. 
Her var den nye mødesals lokaler til stor hjælp. 
Det år, hvor børnene gik til præst, blev der arrangeret fælles-
aftener for børn, forældre og bedsteforældre, begyndende med 
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gudstjeneste i kirken og fortsættende med samvær og en form 
for undervisning i Mødesalen. Dertil kom, at vi allerede fra som-
meren 1978 begyndte at arrangere konfirmandtur i tre dage op 
gennem Jylland med besøg i en række kirker og på historiske 
steder – og med leg og badning. Vi kørte i bus eller i private 
biler. Det var ikke svært at få ellers travle forældre til at bakke op 
og tage med på turen.
Da jeg blev ansat i Ryslinge, havde valgmenighedens bestyrelse 
udtrykt ønske om, at der af og til blev holdt »familiegudstjene-
ste«. Det passede mig fint, for som sognepræst havde jeg prak-
tiseret noget lignende. Der blev tale om en gudstjeneste med 
den almindelige gudstjenestes sædvanlige led, men hvor man i 
prædikenen og salmevalget tog hensyn til børnene. Prædikenen 
blev holdt fra kirkegulvet med børnene siddende tæt omkring. 
Ofte lavede vi aftale med en af egnens skoler, som kom med en 
klasse, der havde indøvet nogle salmer, de sang for os.
I 1992 begyndte vi at have »minikonfirmander«, noget som jeg i 
flere år havde drømt om, og som jeg også i det små havde prøvet 
til med i Jylland. Nu var begrebet »minikonfirmander«, »indle-
dende konfirmationsforberedelse« eller »dåbsoplæring« blevet en 
landssag, ikke mindst pga. biskop Herluf Eriksen i Aarhus. 

Minikonfrmander på vej ind i kir-
ken med palmegrene palmesøndag. 



56 · RYSLINGE VALGMENIGHED 150 ÅR

Flere steder begyndte man i kirkeligt regi at give børn, som var 
yngre end konfirmanderne, undervisning i kirke og kristendom. 
En række kirker ud over landet var med i en forsøgsordning, og 
Kirkeministeriet nedsatte et udvalg (1987-94) angående dette, 
et udvalg, som jeg havde fornøjelsen af at være medlem af. I dag 
tilbyder næsten alle kirker denne form for dåbsoplæring.
I Ryslinge var valgmenighedens bestyrelse interesseret og large, 
og jeg fik lov til at tilbyde undervisningen, hvorunder også hørte 
omkostninger til befordring af disse mindre børn. Vigtigst af alt 
var, at jeg fik hjælp af voksne undervisere, især Thora Hansen, 
Tove Rasmussen og Elin Jeppesen. Vi var to eller tre lærere fælles 
om undervisningen. Der blev fortalt for børnene, indøvet salmer 
ved klaveret, undervist i noget kreativt, der stod i relation til det 
fortalte, kirken blev gennemgået fra a til z i børnehøjde, og vi 
sluttede forløbet af med en familiegudstjeneste og efterfølgende 
samvær, hvor forældrene også var med.

Menigheden var oprindelig inddelt i 19 geografiske kredse, vel 
pga. den store afstand til Ryslinge og medlemmernes fordeling 
over omkring 40 kirkesogne, hovedsageligt i et bredt bælte fra 
Nyborg til Faaborg. Der blev holdt et årligt kredsmøde rundt 
omkring, ofte i en friskole, andre gange i et privat hjem, hvor 
nogle kredse slog sig sammen. Over årene blev der flere møder i 
Mødesalen fælles for alle, mens kredsmøderne indskrænkede sig.
Angående tiltag for menighedens voksne medlemmer med bl.a. 
foredrag og kirkekaffe kom der fra midt i 1990-erne ret velbe-
søgte »sang- og spilsammenaftener«, mest ledet af Per Fisker, der 
som pensioneret præst fra Vejstrup Valgmenighed havde bosat 
sig i Ryslinge.
I det hele taget er der altid blevet sunget meget ved valgmenighe-
dens møder. Selv er jeg ikke i stand til at spille på noget instru-
ment, hvilket må siges at være en mangel hos en præst, men Sten 
er en habil pianist, og han spillede til vores møder.

Desuden begyndte vi fra 1979 at arrangere menighedsudflugter, 
der fra 1989 vekslede med nogle dage på en højskole hvert andet 
år, hvor vi hørte gode foredrag, sang meget og var på udflugter i 
den pågældende egn.

Et tiltag, som optog mange af Ryslinge Valgmenigheds medlem-
mer og i øvrigt rigtig mange mennesker på Fyn, også uden for 
valgmenigheden, var Polens-samarbejdet.
Efter Berlin-murens fald i 1989 havde vi på bestyrelsesmøde talt 
om, at vi gerne ville i forbindelse med en luthersk menighed i 
Øst- eller Centraleuropa. Vi etablerede fra 1992 et samarbejde 

Sten Thimmer ved klaveret i Mø-
desalen.
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med en luthersk menighed i Cisownica i det sydlige Polen nær 
grænsen til Tjekkiet. 
Det blev til mange berigende oplevelser sammen: Menigheds-
busture med privat indkvartering, vi hos dem og de hos os, pri-
vate ture og private venskaber, udveksling af gymnasieklasser, 
sangkor m.v. Hvert andet år modtog vi ca. 25 polske landbrugs-
skoleelever og 3 lærere. Lærerne boede i Boltinggård Skov hos 
Karen Rosager og Jørgen Mortensen, mens eleverne var ind-
kvarteret og i praktik på fynske gårde og gartnerier. Som afslut-
ning på opholdet fik polakkerne en halv snes dage på Korinth 
Landbrugsskole, hvor de blev undervist samlet i danske forhold, 
demokrati, andelsbevægelse osv.

På en af vores busture til Polen havde man, især fra det lokale 
sygehus i Cieszyn, bedt os om derhjemme at lave en indsamling 
af effekter, som de kunne bruge. 
Det blev til en meget stor indsamling fra mange glade givere: 
Odense Universitetshospital, Nyborg Sygehus, praktiserende læ-
ger, Røde Kors-lagre, Berendsens Vaskeri, børnetøj gennem sko-
lerne på Midtfyn osv. Vi fyldte 3 meget store lastbiler og kunne 
aflevere tingene om efteråret 1997, lige inden vinteren satte ind.

Polske landbrugsskoleelever med læ-
rere på besøg i Ryslinge.
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Polens-samarbejdet var naturligvis ikke gratis. Ryslinge Valgme-
nighed søgte »Demokratifonden« og »Øststøtteordningen« un-
der Udenrigsministeriet. Vi fik alt, hvad vi søgte om, hvilket vi 
var glade for; men på en måde var det vel også berettiget, da flere 
hundrede mennesker havde lagt deres gratis arbejde i foretagen-
det, både hvad angik besøgene fra Polen og indsamlingen. 
Ryslinge Valgmenigheds Polens-samarbejde stod på en halv snes 
år. I dag er Polen medlem af EU og modtager som de andre øst- 
og centraleuropæiske lande stor støtte derfra. Under et privat 
besøg i efteråret 2014 af Karen Rosager, Jørgen Mortensen, Sten 
og mig hos vores venner i Polen kunne vi tydeligt se den store 
forandring, der er sket.

De frie grundtvigske menigheder i Danmark lever på en vis 
måde i ly af og i samarbejde med folkekirken og i det hele taget 
det omgivende samfund. Det er i den sammenhæng vigtigt, at 
der billedligt talt er højt til loftet, og vinduer og døre er på vid 
gab. Et godt kirkeligt-folkeligt forhold må aldrig blive til noget 
sammenspist. 
Ud fra den forestilling begyndte også »Kirkehøjskolen midt på 
Fyn« i 1991. Vi påbegyndte den som en slags »piratordning« 
i Mødesalen med egnens præster som gratis foredragsholdere. 
Allerede i første sæson valgtes imidlertid en lille bestyrelse med 
repræsentanter fra sognemenigheder og frie menigheder på 

Kirkehøjskolens debatmøde ved bi-
spekandidaterne i sommeren 2012.
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Midtfyn. Siden er der gået 25 år med mange gode foredrag og 
samtaler.
Igen blev Mødesalen et vigtigt aktiv midt i området.

Der er altid kommet folk udefra til valgmenighedens gudstje-
nester og møder, ligesom medlemmer af valgmenigheden også 
kommer andre steder. Denne vekselvirkning er af værdi. Vi hø-
rer jo i sidste ende til samme kirke. Ikke mindst er det godt, at 
Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed, som årene er 
gået, har kunnet finde sammen i fællesskab om flere ting.

I de år jeg var præst i Ryslinge, kørte jeg Midt- og Sydfyn tyndt 
på besøg hos menighedens medlemmer. Jeg blev aldrig træt af 
turene gennem det fynske land. Syrenhegn, der blomstrer i for-
sommeren og om vinteren danner mørke striber i det hvide land-
skab. Vejnettet er tæt og vejene smalle og snoede, og ved hvert 
sving dukker en ny åbenbaring op af fynsk blidhed og skønhed.
Det, der sprang mig i øjnene først angående det kirkelige og 
folkelige liv på Fyn, var også det varierede, det aldrig ensformi-
ge, de mange forskellige tråde, der tilsammen danner mønstret. 
Trenden er nok mild frodighed, men islætten er meget forskellig.
Fynboer elsker det fynske, og det forstår man godt. De vil gerne 

Ingrid Kjeldsen og Sten Thimmer 
på besøg.
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opleve nyt i den store verden, men ser frem til at vende hjem. En 
trofast kærlighed og vedholdenhed.
I kirkelige og folkelige sammenhænge møder man også denne 
vedholdenhed. Ikke, at alle slider kirkebænk hver søndag, men 
man ved, hvor man hører hjemme. Når folk kommer til kirke 
eller i andre kirkelige og folkelige sammenhænge, kommer de af 
fri vilje. En selvstændighed, som også har bevirket, at kirkelige 
og folkelige strømninger, som er gået hen over vort land, på Fyn 
har fået deres egen fynske udformning. 

Valgmenighedens kirketjenerpar 
Aase og Bent Jørgensen. 

Graver Lone Holmegaard i arbejds-
tøjet med kapellet i baggrunden.
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Der er hos fynboen en uimponerethed over det opstyltede, selv-
højtidelige. Man ved, at de store ting kan beskrives i jævne ord, 
og at sådan er det bedst. Og frem for alt er der hos fynboen en 
måske ubevidst, men alligevel klar forståelse af, at evangeliets 
budskab er glædens budskab. Ikke for ingen ting står der på Na-
zarethkirkens klokke: »Se, jeg forkynder jer en stor glæde«.

I historiske beskrivelser af kirker og menigheder bliver præsterne 
ofte nævnt, men vi skal ikke glemme, at en række andre har 
deres store betydning: Organister, kirkesangere, kirketjenere, 
gravere, kasserere, bestyrelsesmedlemmer, ikke mindst formænd, 
– ja, den, der brygger den uundværlige kaffe eller sørger for or-
den i og omkring bygningerne er bestemt ikke uvæsentlig. Dertil 
kommer folk, som altid er parate til at yde en arbejdsindsats, når 
der kaldes. 
Det, der imidlertid betyder alt, er, som nævnt til indledning, 
menigheden på kirkebænkene. 
Det er »menighedens forsamling«, som den gamle mand sagde 
i kirkedøren.

Den frivillige arbejdsindsats er med 
til at holde vedligeholdelsesudgif-
terne på et acceptabelt niveau.
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Vintergæk, vintergæk,
hvor du lyser bag min hæk

Michael Nielsen/Peter Toft
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Dette er en lille fortælling om en slægt, der har haft tilknytning 
til Ryslinge Valgmenighed igennem rigtig mange år, og som ad 
omveje igen er kommet tættere på livet i menigheden.
Da det blev besluttet at få lavet et jubilæumsskrift, blev jeg spurgt, 
om jeg ville skrive lidt om min families tilknytning til Ryslinge 
Valgmenighed, fordi den havde rødder langt tilbage, og nogle i 
familien havde holdt ved trods store geografiske afstande. Det 
var så anledning til, at jeg selv endelig fik mere indblik i, hvor-
dan og hvor langt tilbage slægten har haft en historie sammen 
med Ryslinge Valgmenighed.

Jeg er vokset op i Jylland, hvor mine forældre Grethe og Ole 
Bruns bjerg var lærere og senere forstanderpar på Hadsten Høj-
skole. Min mors familie kommer fra Fyn, og min mormor og 
morfar Margrethe og Johannes Odde Poulsen boede på slægts-
gården Hansesodde ved Faaborg. 

De tidligste minder jeg har fra Nazarethkirken og Ryslinge Valg-
menighed er tilbage fra, da jeg var omkring 5 år.
Jeg husker, når vi besøgte mormor og morfar på Hansesodde, 
så kørte vi i kirke i Ryslinge. Turen gik ofte »gennem skoven«, 
som det hed. Det var som at være i et eventyr for den lille pige 
fra Jylland. Særligt husker jeg, hvordan Brahetrolleborg dukkede 
frem som et helt rigtigt eventyrslot, og bynavne som Korinth 
klingede så fremmedartet. Jeg husker så tydeligt den røde løber 
i kirken – der var én magen til på trappen i stuehuset på Hanse-
sodde, og kirkeloftet blev studeret indgående i barneårene. Men 
også sangen og orglet hæftede jeg mig ved, og min mor kunne jo 
alle salmerne. Vi elskede at synge i kirken - og det er nok stadig 
et særkende for Ryslinge Valgmenighed – den gode salmesang.
Senere flyttede min mormor til Hadsten, og morfar Johannes 
kom på plejehjem i Hadsten den sidste tid, han havde. I årene 
med min mormor i Hadsten besøgte jeg hende gerne flere gange 
om ugen, især på vejen mellem skole og musikskole – fik varm 
kakao og fortællinger. Ind imellem tog min mor og mormor og 
evt. jeg og min søster turen fra Hadsten til Ryslinge. Fra de ture 
husker jeg tydeligt, at vi næsten altid sad på bænken foran præ-
dikestolen, og Ingrid Kjeldsen inviterede os ofte på kaffe og brød 

Pigen fra Jylland – en lille fortælling 
om en gennemgående slægt
i Ryslinge Valgmenighed
Birthe Brunsbjerg

Birthe Brunsbjerg, medlem af be-
styrelsen fra 2013.
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efter kirke, når vi nu havde så lang en kirkevej. Derfor kendte 
jeg Ingrid Kjeldsen udmærket, da jeg skulle konfirmeres. Det 
blev aftalt, at jeg fulgte den ugentlige konfirmationsforberedelse 
i Hadsten sammen med mine klassekammerater, men at jeg kom 
med på konfirmandtur med valgmenigheden og havde en week-
end hos Ingrid Kjeldsen. Det var en forrygende konfirmandtur 
til Ribe m.m. Der var aldrig tvivl fra min side om, at jeg skulle 
konfirmeres i Ryslinge. Min storesøster Margrethe var også ble-
vet konfirmeret der sammen med vores kusine Lise fra Sjælland, 
og festen blev dengang holdt i Katterød Forsamlingshus. Min 
konfirmationsfest blev holdt hjemme på Hadsten Højskole. Så 
først gik turen fra Hadsten til Ryslinge og så retur for at holde 
fest! Det var en køretur på et par timer hver vej, men en lang 
kirkevej har ikke været nogen hindring – heller ikke længere til-
bage i historien. 
Vi skal helt tilbage til omkring 1905 for at finde begyndelsen 
til familiens tilknytning til Ryslinge Valgmenighed. Min oldefar 
Hans Poulsen gik ud af Diernæs menighedsråd i 1905 og valgte, 
at familien skulle tilknyttes valgmenigheden i Ryslinge, hvor 
Karl Povlsen var præst på det tidspunkt. Dengang var det også en 
lang kirkevej fra Faaborgegnen til Midtfyn – med tog. Familien 
blev en del af splittelsen i 1920erne, hvor menigheden blev delt. 
Min oldefar Hans Poulsen og oldemor Marie Poulsen valgte i 

Frederik Nørgård i samtale med 
Margrethe og Johannes Odde Poul-
sen fra slægtsgården Hansesodde ved 
Faaborg.
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første omgang at følge T.S. Rørdam, og min morfar Johannes 
Odde Poulsen (født 1901) har gået til præst hos Rørdam. Der 
var dog en gruppe på 140 medlemmer i Rørdams menighed, 
som ikke ønskede, at menigheden skulle blive en frimenighed, 
og deriblandt var Hans og Marie Poulsen. De blev i stedet opta-
get i 1925 i det, der er den nuværende Ryslinge Valgmenighed. 
Hans Poulsen og Rørdam havde dog forsat kontakt, og vi har 
julekort- korrespondance mellem dem bevaret fra årene efter.
Senere blev Johannes Odde Poulsen gift med Margrethe Bjørn, 
og hendes familie havde også tilknytning til Ryslinge menig-
hederne. Johannes Odde Poulsen engagerede sig meget i valg-
menigheden gennem hele livet. Han sad i bestyrelsen fra 1937-
1976 – mange af årene som formand. Jeg har fundet en del fine 
trykte juleskrifter af præst Carl Hermansen, som er med hilsen 
til Margrethe og Johannes Odde Poulsen, og selv husker jeg, at 
Johannes og Margrethe havde et tæt venskab med præst Frederik 
Nørgård. Dette venskab bragte min mor videre; Ingrid Nør gård 
stod gudmor til min storesøster. Jeg husker også, hvorledes vi 
flere gange besøgte Ingrid Nørgård, når vi kom til Ryslinge.
Efter at min mormor døde, var der år, hvor vi ikke kom så ofte 
til Ryslinge, men min mor holdt fast i sin lange kirkevej og hav-
de stor glæde af samtaler og besøg hos Ingrid Kjeldsen og Sten 
Timmer. Jeg blev voksen, og så stod der et bryllup for døren. 
Mine bånd til Ryslinge var først og fremmest tilknytningen til 
Ingrid Kjeldsen, så min mand Jesper Vognsgaard og jeg valgte 
at blive viet i en kirke nær Hadsten. Vi var meget glade for, at 
Ingrid sagde ja til at vie os.

Livet gik sin skæve og hurtige gang, og der var ikke mere så 
stærke bånd for mig til Ryslinge Valgmenighed. Jesper og jeg 
engagerede os i den nye Gl. Ry Valgmenighed, hvor vores gode 
ven Aage Augustinus blev præst, og det var en spændende tid. 
Stadig med en lang kirkevej, for vi boede først i Beder ved Århus 
og siden på Engelsholm Højskole ved Vejle. 
 
Skæbnen ville så, at arbejdslivet bød på nye udfordringer, og 
Jesper blev ansat som forstander for Ollerup Efterskole – sang 
og musik. Vi flyttede til Fyn med vores 3 børn – den yngste kun 
3 uger gammel. Så måtte vi overveje vores kirkelige tilknytning 
igen, og det var naturligt for mig at »vende hjem« til Ryslinge. 
Det er foreløbig blevet til 7 gode år, hvor jeg og min familie er 
blevet modtaget med stor varme og imødekommenhed i valg-
menigheden. Jesper har hjulpet med højskoleaftner, sangaftner 
og musik, og jeg nyder at være med på fløjten ved orglet fra tid 
til anden. Endnu en linje i historien er skrevet, da jeg blev valgt 
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til bestyrelsen første gang for 2 år siden. Ikke fordi man som 
børnefamilie har meget tid tilovers, men jeg håber, min delta-
gelse alligevel kan bidrage til, at tradition og fornyelse går hånd 
i hånd i menighedens liv. Vi håber også at kunne inspirere flere 
til at tage børn med i kirke og er glade for initiativerne med 
arrangementer særlig henvendt til børnefamilier. Men vi sætter 
også stor pris på blot at komme til en helt almindelig gudstje-
neste søndag formiddag og lade ro og eftertanke samle familien 
i kirkerummet for en stund. Jeg tænker, at her sad jeg med min 
mor på samme bænk og undredes over ord, sang, rummet og 
menneskene, og nu sidder jeg med mine børn og mærker, at de 
undres, fornemmer og deler sangen med mig. 

Esther og Jesper Vognsgaard bidra-
ger med musikalsk indslag i Rys-
linge Forsamlingshus ved Michael 
Nielsens 60 års fødselsdag..
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Ved indvielsen af Nazarethkirken i 1866 var der ingen musikled-
sagelse. Med opbuddet af kirkegængere den dag, hvor vinduerne 
blev knust for at alle kunne være en del af gudstjenesten, kan 
man forestille sig, hvor flot menighedssangen har lydt.

Det første instrument i kirken har formentligt været et harmo-
nium. Orgelpulpituret blev etableret under kirkeombygningen i 
perioden 1896-98. Efterfølgende må Nazarethkirken have fået 
sit første orgel. I 1913 fik kirken et orgel med 13 stemmer, byg-
get af M. Sørensen. Der var på dette 2 manualer og pedal. Orglet 
var pneumatisk, hvilket betød, at lyden kom lidt forsinket i for-
hold til anslaget på tangenten. Det nuværende orgel blev i 1948 
bygget af orgelfirmaet Marcussen og Søn i Aabenraa.

Hans Kristensen, Revsøre, testamenterede i 1943 10.000 kr. i 
taknemmelighed over, hvad fællesskabet omkring Nazarethkir-
ken havde givet ham. Han rejste som ung til U.S.A. og vendte 
efter en årrække atter hjem. Valgmenigheden anvendte pengene 
til hjælp til et nyt orgel.

Orglerne har ledsaget den gode menighedssang, og ledsagelsen af 
den har altid været organistens vigtigste opgave samt udvælgel-
sen af passende musik til forskellige kirkelige handlinger. Mange 
års spil på orglet fra 1948 betød stor slitage på instrumentet. 
Tangenterne kunne sætte sig fast med utilsigtede lyde som følge. 
Orglets store følsomhed over for svingninger i luftfugtigheden 
har altid været meget mærkbar. Det slidte instrument har givet 
mange udfordringer til organisten og krævet stor tålmodighed af 
menigheden. Kirkerummet gennemgik i 2010 en restaurering 
og i den forbindelse blev manualvindladen i orglet tætnet. Mid-
ler fra Otto Wroblewskis Fond gjorde denne nødtørftige orgelre-
novering mulig. Orglet har nu i året for Ryslinge Valgmenigheds 
150 års jubilæum fået en omfattende renovering, som er mulig-
gjort takket være en donation på 450.000 kr. fra A. P. Møllers 
Fond. Ud over Nazarethkirkens orgel fra 1948 findes på Fyn et 
tilsvarende i Stige Kirke fra 1945. Indtil 2004 var orglet i Naza-
rethkirken det største landsbykirkeorgel på Fyn. Som præsterne 
udtrykte det i forbindelse med min ansættelse: »Du kommer til 

Om orglet og musikken

Thyra Rasmussen

Thyra Rasmussen, organist ved Na-
zarethkirken.

Nazarethkirkens ombygning slut-
tede i 1898. 
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at spille i en domkirke og bliver i øvrigt afhængig af vore præ-
dikener«. Ved kirkebygningens 150 års jubilæum i 2016 vil der 
være et nyrenoveret orgel – stort at tænke på.

Orglet kunne fortælle mange historier om organisterne. Der 
har været markante personligheder blandt Nazarethkirkens or-
ganister, som har sat deres aftryk i den kirkelige musik og ikke 
mindst fremmet den folkelige sang.

I 1905 blev Thorvald Aagaard ansat som organist ved Nazareth-
kirken og blev senere lærer på Ryslinge Højskole. Han kom fra 
Rolfstedgård og voksede op i et hjem med fællessang, foredrag 
og fællesskab. Thorvald Aagaard ønskede at komme på konser-
vatoriet. Derfor kontaktede han og hans far Carl Nielsen, der 
på det tidspunkt var violinist i Det Kgl. Kapel. Carl Nielsen 
mente, at det var for sent at tage fat på musikken i en alder af 
20 år. Alligevel valgte Thorvald Aagaard musikvejen og kom på 
konservatoriet i 1899. Da han fyldte 50 år, tog Carl Nielsen 
ordene i sig og erkendte, at musik var andet end fingerfærdighed 
og teknik og nævnte i talen hans styrke som komponist af gode, 
smukke melodier.
På konservatoriet stiftede han bekendtskab med Thomas Laub. 
Det var i timerne hos Carl Nielsen, at de blev undervist i kon-
trapunkt. Thomas Laub var fornyeren af kirkesangen i Danmark 
– den laubske bevægelse. Han ville genskabe en musiktradition, 
der har rod i den lutherske salmesang. Det blev således til et 
opgør med den romantiske harmonisering af eksisterende sal-
memelodier. Thorvald Aagaard fik på konservatoriet Laub som 
lærer i musikhistorie, og det blev et lykkeligt og givtigt lærer/elev 
forhold. Her fik han indblik i den gregorianske salmesang og 
lærte: »Det simple er det sværeste, det almene det varige«.
Som organist udgav Thorvald Aagaard to melodisamlinger: »25 
orgelpræludier til gudstjenesten« og »26 orgelpræludier til guds-
tjenesten«. Begge samlinger er jeg den lykkelige ejer af, idet min 
mor brugte dem i sit virke som organist i det sønderjyske. I øvrigt 
var min mor midt i 1920’erne på konservatoriet samtidig med, at 
Carl Nielsen var lærer der. Thorvald Aagaard huskes i dag især for 
sine gode melodier til: »Lovsynger Herren«, »Spurven sidder stum 
bag kvist«, »Lysfyldt morgen til marven kold«, »Jeg ser de bøge-
lyse øer«, »Sneflokke kommer vrimlende« og mange flere. I den 
folkelige musikoplysning skal nævnes hans arbejde som dirigent 
for Fynske Musikantere og formidlingen af den klassiske musik. 

I 1921 blev menigheden delt i en frimenighed og en valgme-
nighed. Fronterne var da så hårdt optrukket, at man ikke kunne 

Emil Hansen selvlært kunstner og 
organist i Ryslinge Frimenighed i 
46 år – frem til 1967. 

Organist, komponist og højskole-
lærer Thorvald Aagaard – som ca. 
50 årig.



70 · RYSLINGE VALGMENIGHED 150 ÅR

have fælles organist. Thorvald Aagaard fortsatte som organist for 
valgmenigheden indtil sin død i 1937. I den situation skulle fri-
menigheden have en ny organist. Thorkild Skat Rørdam, som 
blev præst for frimenigheden, sendte Emil Hansen (Fløjte-Emil) 
til København i en måned, for at han kunne lære orgelspillet. 
Efter opholdet i København fungerede han som frimenighe-
dens organist i 46 år – indtil 1967. Emil Hansen spillede på det 
pneumatiske orgel fra 1921-1948 og på det nye mekaniske fra 
1948, hvor lyden kom samtidigt med trykket på tangenten. Det 
fortælles, at han aldrig blev glad for det nye orgel. Han savnede 
det gamle orgel med den forsinkede lyd og blødere klang. Det 
skyldtes bl.a., at hans musikalske holdning var romantisk.

Efter Thorvald Aagaards død i 1937 blev Karl Bak organist i 
valgmenigheden til 1946. Han var mag. art. i musik og lærer på 
Skårup Seminarium. Karl Bak dirigerede Svendborg Symfonior-
kester og var således også en folkelig musikformidler. Han skrev 
noterne til »Vore Skolesange« udgivet af Oluf Ring og Rudolf 
Rytter. En sangbog vi brugte meget, da jeg gik på seminariet i 
60’erne. I øvrigt var Karl Bak gift med Oluf Rings datter. Senere 
blev han præst og virkede på Midtsjælland.

Efter Karl Bak blev Esther Aagaard organist indtil 1950. Hun 
havde sin organisteksamen fra konservatoriet, og der ligger sta-

Dagny Aagaard afslører Aagaard 
monumentet i 2005. Hun ledsage-
de afsløringen med ordene: Kærlig-
hed i pagt med ånden den får altid 
overhånden.
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dig mange af hendes noder i kirken. Alle hendes egne forspil 
(dem vi har fået) er samlet, og måske bliver nogle udgivet en dag 
sammen med genoptryk af Aagaards orgelstykker – hvem ved? 
Esther Aagaard blev senere organist i Nordborg Kirke på Als.
Thorvald Aagaard var farbror til Esther Aagaard og hendes søster 
Dagny Aagaard.

Dagny Aagaard blev organist i valgmenigheden fra 1950 til 
2000. Emil Hansen sluttede som organist i frimenigheden efter 
46 år, og da blev Dagny Aagaard organist for begge menighe-
der. Dagny Aagaard var tro mod den laubske tradition. Hun var 
med sin undervisning i mange forskellige instrumenter med til 
at formidle musikken for børn og unge. Dagny Aagaard var et 
beskedent og arbejdsomt menneske. Allerede i hendes tid som 
organist var der problemer med orglet i vinterens frostperioder. 
Hun bar, som vi andre har gjort, spande med vand til fordamp-
ning ved orglet.
Hendes trofasthed mod den laubske tradition mærkede jeg en 
Skærtorsdag, hvor vi sang »Hil dig, Frelser og Forsoner« på Hoff-
mans melodi og ikke Thomas Laubs. Jeg var kun lige kommet 
hjem fra kirke, da Dagny ringede og spurgte: »Hvem har valgt 
melodien?«. Hurtigt svarede jeg: »Præsten«. Hvilket også havde 
sin rigtighed. Replikken fra Dagny var, at der var kommet nye 
tider, men det gamle ville vende tilbage. Det sker måske engang.

Birthe Brunsbjerg og Thyra Ras-
mussen på en festdag i Nazareth-
kirken.
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Med koralbogen fra 2003 vendte man tilbage til den romantiske 
harmonisering. Eksempelvis skal nævnes 2 salmer, som bruges 
hver søndag: »O kristelighed!« og »Hyggelig, rolig«.
Familien Aagaard har sammenlagt bestridt organistembedet i 86 
år.

Fra 2001-2007 har Karin Vium og jeg delt organiststillingen. 
Fra 2007 har jeg alene været organist ved Nazarethkirken.

Thorvald Aagaard var med til at udgive den første melodisam-
ling til Højskolesangbogen i 1922. Klaveret var blevet almin-
deligt i mange danske hjem, og derfor mente Th. Aagaard, at 
melodisamlingen skulle harmoniseres til brug ved klaveret. 
Det var et stærkt firkløver omkring udgivelsen af Melodibogen i 
1922 og tillægget i 1927:
Carl Nielsen, Thomas Laub, Oluf Ring og Thorvald Aagaard.
I 1940 var udgiverne: Oluf Ring og Mogens Wöldike. Tillægget 
i 1953 blev udgivet af Karl Bak og Mogens Wöldike, og de to 
stod også for udgivelserne i 1958, 1964 og 1976.

Ud over brugen af »Den danske Salmebog« ved gudstjenesterne 
hører det også med, at »Højskolesangbogen« bliver flittigt brugt 
i begge menigheders mødesale.
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Jeg sidder i den hyggelige stue hos Marie Vestergaard på Lod-
skovvej i Ferritslev. Forårsolen skinner ind gennem vinduerne. 
I haven er erantis og vintergækker sprunget ud. På den anden 
side af vejen ligger skoven, som Marie er dybt fortrolig med – og 
hvor hun går sine daglige ture.

Hendes hyggelige stue bærer præg af levet liv. Der er mange bø-
ger – slidte af grundig læsning. Møblerne er blevet smukke af 
dagligt brug.

MN: Har du personlige erindringer om Thorvald Aagaard?

MV: Ja, det har jeg. Jeg kan huske, at han efter gudstjenesten 
kom ned ad trappen og hilste så venligt på folk. Han var ikke 
klædt på som vi andre, men han havde sådan en slags grundtvi-
gianerkrave, der var knappet over.

Jeg var kun 6 år gammel, men jeg husker, at man tog hans me-
lodier til sig. Han ville gerne lære menigheden Laubs melodier 
og selvfølgelig også nogle af sine egne – bl.a. melodien til »Lov-
synger Herren.«

Min bedstemor og Aagaard var naboer. Aagaard havde ingen 
radio og ingen telefon, så min far løb ærinder for ham. Til 
sin konfirmation fik han af Aagaard  Ingemanns »Landsbybør-
nene« og et fint telegram med tak for, at han havde været en 
flink dreng.

Inspirationen fra Th. Aagaard
– Michael Nielsens samtale med
Marie Vestergård
Michael Nielsen

Marie Vestergaard, Ferritslev.

Aagaard var altid grundig og pligt-
opfyldende, men melodien til »Jeg 
ser de bøgelyse øer« dukkede op hos 
ham, så han den dag kom for sent 
til undervisninggen på Ryslinge Høj-
skole.
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Mine forældre tog os også altid med, når der var koncert med De 
fynske Musikantere. Ja, vi cyklede skam også til teater i Odense, 
hvor vi sad på bageste række. Mine forældre må have prioriteret 
det højt, for vi havde jo ikke penge… 

Jeg husker også tydeligt en højskoledag på Ryslinge Højskole, 
hvor jeg var med, selvom jeg måske kun var 10 år.

MN: Hvad var det særlige ved Th. Aagaard?

MV: Det var, at han kaldte på det bedste i folk, han fik folk til at 
yde mere, end de kunne…

MN: Var der musik og instrumenter i dit hjem?

MV: Vi havde et harmonium – og da jeg blev 14 år, kom jeg til 
at spille violin. Senere da jeg blev gift og fik familie, så gik tiden 
med det, og så spillede jeg ikke i mange år.

Min farbror Alfred spillede bas i Fynske Musikantere, og han 
drømte om at gøre musikken til en levevej. Han kom med i 
»Henry Hansens Spillemandskvartet«. Jeg havde nok en drøm 
om at komme til at spille i Fynske Musikantere, men jeg kom for 
sent til det… men jeg kom så til at spille i Odense Amatørsym-
foniorkester og i Årslev Musikskoles symfoniorkester…

MN: Har du mere at fortælle om Fynske Musikantere?

MV: Ja, der er en lille sjov ting. D. 13. maj 2007 var der kon-
cert på Ryslinge Højskole i anledning af 100 året for Thorvald 

En ung Thorvald Aagaard med 
sin cykel – ca. 1907. Foto venligst 
stillet til rådighed af Lokalhistorisk 
Arkiv, Ringe.

Aagaards Hus på Glasbjergvej i 
Ryslinge. Huset er bygget efter teg-
ninger af arkitekt P. Jensen-Klint 
– som led i bevægelsen »bedre byg-
geskik«. 
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Aagaards oprettelse af Fynske Musikantere. Hindsholm Musik-
forenings Symfoniorkester medvirkede sammen med Ryslinge 
Sangkor, og operasangeren Jesper Buhl optrådte som solist.

Man sang bl.a. en sang af Frands Johan Ring. Et par af versene 
lyder sådan:

Og Aagaard svinger armene,
de andre skraber tarmene,
men pauken buldrer larmende –
med hiv og sving det går!
De sidder der med ho’derne
begravet dybt i noderne,
som sku’ de styre kloderne –
dog, Store sal end står.

Nu udkom opus 100
og bifaldslarmen dundrede,
og publikum beundrede
igen vort spil – Nu ja!
Men manden, som er skyld deri
som al musikkens trylleri
os bringer, ja ham skylder vi
Vi gi’r ham et hurra.

De fynske Musikantere på vej til 
koncert. Foto venligst stillet til 
rådighed af Lokalhistorisk Arkiv, 
Ringe.
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MN: Kan du sige lidt mere om, hvad Aagaard og hans holdning 
til musikken kom til at betyde?

MV: Ja, det kan jeg måske. Der findes et citat i Martin An-
dersens bog: »Hjemmemusikken og dens udbredelse« Der er en 
udtalelse af bratschisten Gunnar Frederiksen fra Radioorkestret:

»Mine orkestrale Børnesko har jeg helt og holdent trådt i Fynske 
Musikantere, og det er helt sikkert, at Mødet med Th. Aagaard 
og den spilleglæde og tro på det uudslukkelige, der dengang her-
skede i Orkestret, har betydet og betyder stadig meget for mig. –
 
Vi »Lirekassemænd« kan ikke undvære jer, så bliver det hele bare 
Tariffer og Levebrød. Thorvald Aagaard var jo en Ener af den 
rigtige Slags, der fyldte sin plads ved sin personlighed, ved sin 
Trang til at tro på den klassiske Musiks uudtømmelige Kilde til 
Liv og Glæde nu og i al Fremtid!«

Marie Vestergaard spiller på sin 
cello i stuen på Lodskovvej i Ferrit-
slev.
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Gunnar og jeg blev i 1966 forstanderpar på Ringe Fri- og Efter-
skole. Vi kom fra Oure Friskole, og i de år, vi var ledere der, var 
vi medlemmer af Vejstrup Valgmenighed, hvor Svend Aage Nør-
gaard var præst. Da vi flyttede til Ringe, meldte vi os ind i Rys-
linge Valgmenighed, hvor broderen Frederik Nørgård var præst.

Ryslinge Valgmenighed var i begyndelsen delt op i 19 kredse. Et 
medlem fra hver kreds blev valgt som repræsentant i et menigheds-
råd. Menighedsrådet skulle udarbejde bidragslister og opkræve bi-
drag hos medlemmerne. Det sluttede i 1965, hvor der blev indført 
opkrævning af medlemsbidrag ved giro. Kredsrepræsentanterne 
skulle også arrangere et årligt møde for kredsen, hvor præsten var til 
stede. Kredsene holdt, hvor det var muligt, deres møder på frisko-
lerne. Ringe kredsen holdt deres møder på Ringe Fri- og Efterskole, 
og i 1974 blev jeg valgt til repræsentant for Ringe kredsen.
 
I 1977 blev det vedtaget på generalforsamlingen, at bestyrelsen 
skulle udvides fra 5 til 7 medlemmer. Bestyrelsen havde i alle 
årene indtil da bestået af 5 mænd. De 2 nyvalgte medlemmer var 
kvinder, Ester Bjerregård og mig.

Ved generalforsamlingen gik formanden af, og Frederik Nør-
gård fortalte, at han ønskede at gå på pension. Den nye besty-
relse skulle så i gang med den store opgave at finde frem til en 
ny præst, som skulle godkendes af menighedsrådet og derefter 
vælges af medlemmerne. Bestyrelsen var rundt i landet for at 
høre forskellige præster, og turen gik også til Sahl, hvor Ingrid 
Kjeldsen var præst. Efter gudstjenesten mødte vi også præstens 
mand, Sten Thimmer. Bestyrelsen fik så godt et indtryk af dem 
begge, så vi kørte hjem med en fornemmelse af at have fundet 
den rette præst til Ryslinge Valgmenighed. Ingrid Kjeldsen blev 
enstemmigt valgt. Måske var der enkelte, der var betænkelige 
ved en kvindelig præst, og ville man ikke mangle en præstekone? 
Den betænkelighed fik dog hurtigt ende, for Ingrid Kjeldsen 
klarede det hele, og så var der jo en præstemand.

Da kredsrepræsentanterne i 1965 ophørte med at kræve med-
lemsbidrag, blev det bestyrelsens opgave. Hvert år blev der holdt 

Min tid i Ryslinge Valgmenighed

Kirsten Kjær

Kirsten Kjær, formand for Ryslinge 
Valgmenighed fra 1994 til 2003.
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et ligningsmøde, og de medlemmer, der ikke havde oplyst deres 
skattepligtige indtægt, blev sat til et bidrag. Bidragene kunne 
blive forhøjet med 10% og en enkelt gang med 15%. Det var et 
usikkert ligningsgrundlag og ikke tilfredsstillende. Det var der-
for en lettelse, da det fra 1973 blev muligt at tegne en kontrakt, 
der gav kasseren mulighed for at få oplyst medlemmernes skat-
tepligtige indkomst. Bidragene kunne fratrækkes på selvangivel-
sen, og man kunne betale over Betalings Service.

Ryslinge Valgmenighed afholdt menighedsmøderne i præste-
gården. De større møder og generalforsamlingen blev afholdt 
på Ryslinge Højskole eller i Ryslinge Forsamlingshus. Opførelse 
af Mødesal, Polen-samarbejdet, kirkehøjskolen, udsmykning af 
Mødesalen og forslag til ny altertavle, skal her kun nævnes, da 
disse initiativer og aktiviteter er omtalt andetsteds.

På generalforsamlingen i 1994 blev jeg valgt til, som den første 
kvinde, at være formand for Ryslinge Valgmenighed. Det var jeg 
til 2003, hvor jeg afløstes af endnu en kvinde. Ingrid Kjeldsen øn-
skede at gå på pension i 2000, så bestyrelsen fik til opgave at finde 
frem til en ny præst. Bestyrelsen hørte forskellige præster, og en 
af dem var Michael Nielsen, der var præst for Vrå Valgmenighed. 
Efter at vi havde været til gudstjeneste i Vrå Valgmenighedskirke 
og besøgt Tove og Michael Nielsen i præstegården, var bestyrelsen 
enige om, at vi ville indstille Michael Nielsen til godkendelse hos 
kredsrepræsentanterne og derefter til valg af menigheden. Michael 
Nielsen blev enstemmigt valgt og blev indsat som præst for Rys-
linge Valgmenighed d. 1. oktober 2000. Michael Nielsen har lige 
siden været valgmenigheden en god og afholdt præst. Desværre 
har han nu på grund af sygdom måttet opsige sin stilling.

Som formand for valgmenigheden var jeg også med i fællesrå-
det for frimenigheden og valgmenigheden. Det begyndte som et 
kirkegårdsudvalg, da de to menigheder i fællesskab anlagde par-
keringsplads og kirkegård – indviet i 1960. Kirkegårdsudvalget 
bestod af 3 medlemmer og en suppleant fra hver menighed. Kir-
kegården og parkeringspladsen var fælles eje, så forholdet mellem 
medlemmerne fra de to menigheder var helt lige. Posterne som 
formand og kasserer gik på skift. Begge præster deltog i møderne, 
og møderne holdtes oftest på skift i de to præstegårde. Fra valgme-
nighedens side blev der stillet forslag om, at samme udvalg også 
skulle administrere fællesudgifterne til kirken, som valgmenighe-
den betaler halvdelen af. Det blev afvist af frimenigheden. Kirke-
gårdsudvalget skiftede senere navn til fællesrådet, og da jeg kom 
med, havde man i mange år også kunnet drøfte kirkens økonomi. 

Kirsten Kjær aflægger beretning ved 
generalforsamling.

Præstefamilien, juli 2000. Tove og 
Michael Nielsen med børnene Sil-
via, Alexandra og Mikkel.
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Men forholdet mellem medlemmerne fra de to menigheder føltes 
ikke helt lige. Der var stadig 3 medlemmer og en suppleant fra 
hver menighed, desuden deltog frimenighedens præst og kasserer, 
frimenighedens præst var protokolfører. Valgmenighedens præst 
deltog ikke. Fra valgmenighedens side foreslog vi en lille ændring, 
som blev vedtaget. Der blev skrevet ned, at frimenighedens for-
mand skulle være formand, valgmenighedens formand næstfor-
mand, protokolføreren skulle vælges af udvalget, og begge præster 
kunne deltage i møderne efter ønske. 

Der er i dag et meget fint forhold i fællesudvalget og mellem 
de to menigheder. Der bliver holdt flere fællesgudstjenester og 
koncerter. Siden 2009 har de to præster ved Ryslinge Frime-
nighed og Ryslinge Valgmenighed desuden afløst hinanden ved 
gudstjenester og kirkelige handlinger i forbindelse med ferie- og 
fri- weekender. Når den ene præst har fri, holder den anden en 
gudstjeneste, der er for begge menigheder.

Som medlem af Ryslinge Valgmenighed deltager jeg i gudstjene-
ster og møder der. Men jeg og andre af valgmenigheden føler os 
også velkomne til at deltage i et møde i frimenigheden, ligesom 
frimenighedens medlemmer er velkomne til at deltage i valgme-
nighedens arrangementer.

Den stiliserede Luther-rose på bæn-
kegavlen i Nazarethkirken. 
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Jeg har netop parkeret min motorcykel på gårdspladsen hos Elin 
Bøje og Klaus Marius Christensen på Rårudvej 2 i Stenstrup. Elin 
Boje kommer ud og byder velkommen til. Så siger hun: »Der er 
lige noget, Anna skal vise dig!« Vi går over gårdspladsen og ind i 
staldlængen. Dyrene er sat ud. Der er støbt nye gulve, og stalden 
er omdannet til en flot festsal. Anna fortæller, at det var her kon-
firmationsfesten blev holdt – en flot dag med 63 gæster til bords.

Det kommer vi tilbage til, men først skal vi tale lidt om familiens 
tilknytning til Ryslinge Valgmenighed. Vi går ind i det gamle 
hyggelige stuehus – med bindingsværk og lave lofter. Der er 
kaffe og tærte på bordet.

Elin henter et gammelt fotografi. Én af personerne på billedet er 
Johannes Jørgensen. Han blev født d. 1. maj 1887 i Holme ved 
Gislev og døbt i Nazarethkirken d. 12. juli 1887. På det tids-
punkt meldte familien sig ind i Ryslinge Valgmenighed. 

Faderen hed Niels Jørgensen og var væver. Moderen hed Maren 
Bondesen. Den lille pige på billedet er Johannes’ lillesøster, In-
geborg Emilie Jørgensen. Hun døde som 17-årig. Faderen Niels 
Jørgensen har i sin lommebog om datterens død noteret: Hun 
»døde 17 ½ Aar gammel den 28. juni en Søndag Morgen, en lys 
Sommermorgen… hun døde i Troen på Herren.« Nedenunder 
har moderen tilføjet dødsårsagen: »Tuberkulose.«

Fra Johannes Jørgensens dåb i 1887 har familien været tilknyttet 
Ryslinge Valgmenighed og fået en lang række kirkelige hand-
linger forrettet i Nazarethkirken. Fra dette gamle fotografi med 
den tragiske historie, springer vi frem til en glædelig begivenhed 
– Annas konfirmation.

MN: Kan du fortælle, hvor du går i skole, og hvor mange I er i 
klassen?

Anna: Jeg går i Vester Skerninge Friskole. Vi er 25 i klassen.

MN: Er der nogen i klassen, der ikke skulle konfirmeres?

Anna: Ja, der var tre.

To fotografier fortæller
– Michael Nielsens samtale med Elin Boje
og barnebarnet Anna, der er blevet konfirmeret
i Nazarethkirken i foråret 2015

Michael Nielsen

Væver Niels Jørgensen med sin hu-
stru Maren Bondesen sammen med 
børnene Ingeborg og Johannes. 
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MN: Tænkte du på, at det var en mulighed ikke at blive kon-
firmeret?

Anna: Nej, det har altid været meningen, at jeg ville konfirmeres.

MN: Var du nervøs?

Anna: Ikke så meget da vi kørte hjemmefra, men jeg var lidt 
nervøs, da vi kom hen til kirken. Det var min mormor, der læste 
indgangs- og udgangsbøn. Det var ok for mig, at hun læste.

MN: Hvordan med kjolen?

Anna: Ja, den havde min mormor syet. Der var en blonde under 
kjolen, som har været min tipoldemors.

MN: Og så skulle I holde fest bagefter?

Anna: Ja, hos min mormor og morfar i den gamle stald, der er 
lavet til gildesal.

MN: Havde du bestemt menuen?

Anna: Ja, vi fik lakseroulade til forret. Til hovedret fik vi mør-
brad stegt som vildt, chilimarineret kylling og kalveculotte med 
flødekartofler. Vi fik også nogle salater. Til dessert fik vi brow-
nies med is. Til sidst fik vi kaffe og stockholmskager, nutella 
cookies og kokuskager med lakrids i.

MN: Var der nogen, der holdt tale for dig?

Anna: Det gjorde min mor og min mormor.

MN: Hvad gjorde du selv?

Anna: Jeg havde skrevet en sang.

MN: Hvad tænkte du, da dagen var forbi?

Anna: Den var meget hurtigt ovre!

MN: Hvordan med gaver?

Anna: Jeg havde lavet en ønskeliste. Jeg fik gaver og penge.

MN: Hvad tænker du om din konfirmationsdag?

Anna: Det er en dag, jeg vil huske i lang tid.

MN: Hvorfor?

Anna: Fordi de var der alle sammen, alle de mennesker, som jeg 
holder af – hele min familie. Og fordi de havde gjort det hele 
for min skyld. 

Anne Bøje Mortensen fotograferet i 
haven hos morforældrene Elin Bøje 
og Klaus Marius Christensen. 

Anna havde som bordpynt valgt 
glasvaser med svømmende guldfisk.
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I 1984 fik Ryslinge Valgmenighed sin Mødesal, og den har 
lige siden været en velfungerende ramme om Valgmenighedens 
mange aktiviteter – ja, under kirkens restaurering i 2010 har den 
endog fungeret som kirkesal. 

Men en ramme fortjener også et billede!! Det gælder også for 
Valgmenighedens mødesal. Derfor blev der i begyndelsen af 
1992 nedsat et »udsmykningsudvalg«, som skulle komme med 
forslag til en udsmykning af salen. Udvalget fik frie hænder til at 
undersøge muligheder indenfor alle kunstarter (vævede tæpper, 
skulptur, oliemaleri m.v.) men naturligvis med en forventning 
om at resultatet måtte blive en udsmykning, som ikke alene var 
»en fryd for øjet«, men kunne være med til at understøtte og 
bære med på de ting, som foregår i salen.

Udvalget blev meget bredt sammensat og kom til at bestå af såvel 
præst og bestyrelsesedlemmer som kredsrepræsentanter og frivil-
lige fra menigheden i øvrigt – i alt 7 deltagere.

Udvalget havde sit første møde ultimo marts 1992, og afviklede 
sin første »kunsttur« medio april, hvor man besøgte en række – 
meget forskellige – kunstnere på Fyn og i Sydjylland. 

Udvalget havde en målsætning om at finde en udsmykning, 
som skulle være en virkelig fornyelse af vores mødesal – noget 
helt nyt og anderledes, noget unikt udvalgt af og specielt tileg-
net valgmenigheden – et kunstværk, ikke nødvendigvis med et 
bibelsk motiv, men alligevel noget som i sit udtryk kan »bære 
med« og understøtte de meget forskelligartede aktiviteter, som 
foregår i salen, og samtidigt et kunstværk som i kraft af farver, 
lys og rumvirkning kan være med til at skabe glæde og gode op-
levelser for beskueren, nu og i mange år fremover.

Det var ikke nogen nem opgave – men spændende og udfordren-
de. I starten af august 1992 var udvalget på en to-dages »kunst-
tur« – nu til Nordjylland, igen med besøg hos en række forskelli-
ge kunstnere, kirker og udstillingssteder. Spændende kunstnere, 
dejlige ting vi fik præsenteret, men alligevel ikke noget som var 

Derfor kan vort øje glædes
– ved et billeds farvepragt!

Peder K. Jakobsen

Peder K. Jakobsen, formand for 
Ryslinge Valgmenighed fra 1991 
til 1994 .
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det oplagte valg – indtil vi på hjemvejen besøgte Nordjyllands 
Kunstmuseum i Aalborg (i dag »Kunsten« Aalborg). 

Her besøgte udvalget en særudstilling: »Da guder var guder og 
helte var helte«. Museets formål med udstillingen var ønsket om 
en nyfortolkning af de gamle historier fra den nordiske mytologi, 
og resultatet var blevet til i et samarbejde mellem kunstarterne: 
billedkunst, litteratur, musik og teater. Udstillingens centrum 
var myten om »Ragnarok-scenariet«, med meget store, farverige 
og kraftfulde oliemalerier af en ung kunstner, Lars Dan. 

Der var, og der er noget særligt i Lars Dans billeder – noget 
varmt og dragende, man får lyst til at gå på opdagelse i dem. 
Men samtidig med at man gør det, finder man også ud af, at de 
rummer en utrolig dybde, man bliver ikke færdig med dem – de 
er hver gang en ny udfordring, en ny oplevelse. Her var kunst-
neren, som kunne give os det, vi søgte!

Lars Dan er født i 1960, og han havde sin første udstilling som 
kun 15-årig. Senere er det blevet til et utal af udstillinger og 
udsmykninger – han har også skrevet og udgivet digtsamlinger, 
ligesom der er udgivet både biografier og kunstbøger om og af 
Lars Dan.

Efter »mødet« med Lars Dans billeder på udstillingen i Ålborg 
blev udvalget på de efterfølgende udvalgsmøder enige om at 
kontakte kunstneren for yderligere præsentation af hans bille-
der, og for drøftelse af muligheder for eventuelt køb af et af hans 
værker, såfremt vi som udsmykningsudvalg, og han som kunst-
ner skønnede, at det ville kunne falde ind, komme til sin ret, 
specifikt i valgmenighedens Mødesal.

Henvendelsen resulterede i aftale om et besøg, den 7.11.1992, 
henholdsvis hos Galleri Christian Dam, Bredgade i Køben-
havn (agent for Lars Dan – med en meget stor udstilling af 
hans billeder) og hos Lars Dan, på dennes atelier og bopæl i 
Holte. Besøget var begge steder en uforglemmelig og meget 
stor oplevelse, både kunstnerisk og menneskeligt – fantastiske 
billeder og lige så spændende og dejlige mennesker, både agent 
og kunstner.

Nu kunne vi ikke længere være i tvivl – Lars Dan var kunstneren 
– hvis han kunne og ville skabe et billede til os. Og det ville han. 
Og heldigvis var han også villig til at besøge os i Ryslinge for 
at kunne danne sig et indtryk af, hvad Ryslinge Valgmenighed 

Kunstneren Lars Dan foran male-
riet i Mødesalen.  



84 · RYSLINGE VALGMENIGHED 150 ÅR

var for en størrelse, om hvordan salen, som skulle rumme hans 
kunstværk, så ud, og endelig for at drøfte de aktiviteter, som bil-
ledet skulle »spille sammen med«.

Lars Dan – og Christian Dam – besøgte os den 30.01.1993 – na-
turligvis i Mødesalen, men udviste i det hele taget stor interesse 
for, hvem vi er, og hvad der rører sig i menigheden – hvilke 
aktiviteter foregår der i salen – og i øvrigt også i kirken, som 
man besøgte. Der blev også drøftet andre nødvendige tiltag el-
ler forandringer, herunder belysning (nye lamper) og en ændret 
farvesætning m.v., for at skabe et bedre og lysere rum – som 
værested i almindelighed, og som en forudsætning for at det nye 
billede ville få den ønskede effekt.

Hen over vinter og forår 1993 foregik drøftelser og forhand-
linger med kunstneren. Som tidligere nævnt var det tanken, at 
det ønskede/kommende kunstværk skulle være unikt og skabt 
specifikt til Ryslinge Valgmenigheds mødesal. 

Lars Dan påtog sig opgaven at skabe dette kunstværk, men 
forudsætningen for at det færdige resultatet skulle blive netop 
et egentligt »kunstværk« til berigelse for sal og for beskuer – og 
ikke blot en på forhånd aftalt dekoration – var, at kunstneren 
fik helt frie hænder. Formålet var alle parter bekendt – tema og 
indhold overladt til kunstneren, men efter at have mødt Lars 
Dan – set et betydeligt udvalg af hans mange fantastiske bille-
der, og efter at have drøftet vore ønsker med ham, var udvalget 
ikke i tvivl – vi overlod det trygt til kunstneren, men selvfølge-
lig var vi spændte!

Lars Dan er en særdeles produktiv kunstner, men har en arbejds-
form, hvor han arbejder samtidigt på et stort antal forskellige 
billeder, vender tilbage til det enkelte billede gang på gang, og 
slipper det ikke før billedet, som han selv siger det, fortæller 
ham, at nu er det færdigt. Det kan vare op til et halvt eller måske 
et helt år, hvor han stort set dagligt arbejder med det. Derfor 
var kravet også til valgmenigheden, at man ville acceptere en 
leveringsfrist på ca. 1 år.

Det var en lang ventetid, men vi vidste, vi havde noget godt 
i vente! Billedet blev leveret her hos os den 6.04.1994 – in-
gen i hverken bestyrelse eller udsmykningsudvalget havde set 
det undervejs i tilblivelsesprocessen. Det var der til gengæld 
ca. 40.000 andre der havde, idet billedet, efter Lars Dans 
og Christian Dams ønske, var med på en stor international 
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udstilling i Sollentuna (v/Stockholm) i marts 94, før det blev 
leveret til os. Her blev billedet godt modtaget – og fik en me-
get fin kritik.

Vi i udvalget blev utroligt glade – og faktisk måske endda lidt 
stolte – over billedet, som i øvrigt bærer titlen »LYSSTILLE«. Det 
er, som Lars Dans billeder i øvrigt, spændende og udfordrende – 
med vide rammer for fortolkning – men samtidigt er det varmt, 
smukt og harmonisk, dejligt at se på. Det har det været fra 1. 
øjekast, men det er med god billedkunst som med klassisk musik, 
den vokser i skønhed og oplevelsesværdi, jo oftere man møder 
den. Sådan håber og tror vi også, at det er tilfældet med Lars Dans 
(»vores«) billede – mange har gennem årene givet udtryk for den 
erfaring – gid det også må være tilfældet fremover.

Billedet blev som bekendt afsløret på en festdag i valgmenighe-
den den 17. april 1994 – med stor deltagelse og mediebevågen-
hed. Også Lars Dan og Christian Dam (med venner) deltog. 
Lars Dan fortalte på mødet lidt om arbejdet med billedet og læ-
ste nogle af sine digte. Billedet bærer som tidligere nævnt titlen 
»Lysstille«, men kunstneren ønsker ikke at uddybe eller afsløre, 
hvad billedet egentlig forestiller. For som Lars Dan sagde i sit 
indlæg på mødet: »et billede eller et digt skal yde modstand – el-
lers er det ikke kunst!«

Det er altså op til den enkelte at vurdere og forestille sig, hvad 
billedet rummer – der er ingen endegyldige svar, men vide ram-

Det færdige værk, Lars Dans billede 
»Lysstille«. 
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mer for fortolkninger. Givet er det, at lyset er et væsentligt ele-
ment i billedet. Lyset som det først skabte, og som den kraft, 
hvorunder alt liv udfolder sig!! 

Vi kan også som menighed være stolte af, at netop »vores« bil-
lede er blevet anvendt som omslags-billede til en kunstbog om 
Lars Dan, udgivet i 1995 (altså året efter at vi tog imod bil-
ledet), ligesom billedet er gengivet over 2 sider i samme kunst-
bog. 
Bogen har titlen: »Lars Dan – det egentlige motiv« og indehol-
der en række billeder samt et digt med titlen: »Det egentlige 
motiv.« Mon det er vores billede, han her har i tankerne?? Digtet 
starter med linjen: »Det egentlige motiv har intet med det syn-
lige motiv at gøre« og slutter med linjen: »Det egentlige motiv 
har med randområder at gøre – inden dit liv brænder ud«. 

Jo, billedet er på mange måder bemærkelsesværdigt. Det er 
stort, 200 x 360 cm, og vejer omkring 70 kg, og så er det 
for undertegnede – efter godt 20 års bekendtskab – stadig 
en udfordring. Hvad er det egentlige motiv (indhold)? No-
gen facitliste findes ikke, du kan heller ikke google det, men 
derfor kan vort øje (alligevel) glædes – ved et (vort) billeds 
farvepragt!

Billedudvalget omkring maleriet er 
fra venstre: Ingrid Kjeldsen, Anne-
lise Jensen, Astrid Nørregaard An-
dersen, Peder K. Jakobsen, Kirsten 
Kjær, Bo Lebech og Tove Rasmus-
sen.
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Præstetavlen i Ryslinge Valgmenighed   

Vilhelm Birkedal 1809-1892
1834 Teologisk kandidat.
1835 Huslærer i Gerlev.
1840 Sognepræst i Sønder Omme og Hoven.
1849 Sognepræst i Ryslinge.
Valgmenighedspræst i Ryslinge 1865-1885.

Thorkild Skat Rørdam 1876-1939 
1901 Teolog. Studierejse Oxford.
 1902-1903 Lærer Ryslinge Højskole.
1903 Studierejser og kapellan i Tårnby.
1913 Kapellan hos Karl Poulsen.
Valgmenighedspræst i Ryslinge 1918-1921.

Karl Poulsen 1851-1918 
1877 Teolog. Kapellan hos pastor Pontop-
pidan i Randers.
1879 Prædikant i Randers.
1880 Kapellan i Tørring og Lemvig.
1883 Kapellan hos Vilhelm Birkedal,
Ryslinge.
Valgmenighedspræst i Ryslinge 1885-1918

Thorvald Knudsen 1870-1933
1898 Præsteuddannelse på Askov Højskole.
1898 Dansk præst og højskoleforstander 
Nysted, Nebraska.
1903 Dansk præst i Tyler, Minnesota.
1912 Forstander på Præsteskolen,
Grand View College, Des Moines.
1921 Forstander på Danebod Højskole, Als.
Valgmenighedspræst i Ryslinge 1921-1933.



Carl Hermansen 1897-1976
1921 Teologisk embedseksamen.
1921 Kapellan Sydstrømø, Færøerne.
1924 Sognepræst Værum og Ørum ved Langå.
Valgmenighedspræst i Ryslinge 1933-1940.

Frederik Nørgård 1917-1981
Teologisk embedseksamen i København.
1943 Lærer Uldum Højskole.
1946 Dansk præst i Lyksborg. Sydslesvig.
Valgmenighedspræst i Ryslinge 1951-1977.

Michael Nielsen 1954 
1985 Teolog Århus.
1985 Sognepræst i Balle.
1990-2000 Præst i Vrå Valgmenighed og
lærer på Vrå Højskole.
Valgmenighedspræst i Ryslinge 2000-2015.

  Jens Marinus Lundby 1897-1965
  1922 Teologisk embedseksamen. 
  1922 Lærer Løgumgård.
  1923 Lærer Vallekilde Højskole.
  1927 Sognepræst Vålse, Falster.
  1933 Sognepræst Sønder Lem og Ølstrup
  ved Ringkøbing.
  Valgmenighedspræst i Ryslinge 1940-1951.

 Ingrid Kjeldsen 1940 
 1970 Teologisk embedseksamen Århus. 
 1970 Sognepræst Sahl og Gullev,
 bistandspræst Bjerringbro.
 Valgmenighedspræst i Ryslinge 1978-2000.

 Malene Rask Aastrup 1973 
 2002 Teolog Århus.
 2003 Konstitueret sognepræst i Agedrup.
 2003 Sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde.
 2005-2006 Frivillig præst v. Natkirken,  
 Odense Domkirke.
 Valgmenighedspræst i Ryslinge 2015.
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Gårdejer Rasmus Jørgensen, 
Ferritslev. 
Formand 1921-1940

Gårdejer Johannes Odde 
Poulsen, Katterød.
Formand 1954-1977

Revisor Peder K. Jakobsen, 
Ryslinge.
Formand 1991-1994

Lærer Karen Rosager,
Boltinggård Skov. 
Formand 2010-2013

Gårdejer
Wilhelm Rasmussen, 
Refsvindinge.
Formand 1940-1948
  

 

 

Gårdejer
Thorvald Damtoft, Gislev.
Formand 1977-1984

Lærer Kirsten Kjær, Ringe.
Formand 1994-2003

Hortonom Asbjørn Nyholt, 
Trunderup.
Formand 2013

Gårdejer
Rasmus Kristiansen,
Ryslinge.   
Formand 1948-1954

Lærer Helge Egelund,
Trunderup.
Formand 1984-1991

Sygeplejerske Gunhild Uth,  
Gislev.
Formand 2003-2010

Formænd i Ryslinge Valgmenighed
I perioden fra 1921 til 2015 har der i Ryslinge Valgmenighed været 11 formænd, der hver især 
har gjort et stort frivilligt arbejde med mange timers overvejelser, planlægning, forberedelser, 
forhandlinger og beslutninger.
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Solen svæver over graven

Michael Nielsen/Kristian la Cour
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I det 20. århundrede blev det at være grundtvigsk nærmest til en 
bred samlebetegnelse for det at være dansk.
Hvis du fremhævede, at du var grundtvigianer eller grundtvigsk, 
så var det mest af alt for at distancere dig fra de missionske.
I det 21. århundrede har det ændret sig. Da jeg blev præst for 
tolv år siden, var der ikke længere ret mange præster, der skrev 
i deres ansøgninger, om de var grundtvigske, missionske eller 
tidehvervske. Mange skrev blot, at de var bredt folkekirkelige. 
På den måde havde man hverken sagt fra eller til. Ingen ville 
risikere at påduttes en særlig holdning.

I dag er der meget lidt tale om det grundtvigske i det kirkelige 
miljø, men den grundtvigske friskole-, efterskole-, højskole- og 
valgmenighedstradition lever videre til trods for det.
Da jeg fortalte, at jeg skulle være præst i Ryslinge Valgmenighed, 
var der ligefrem nogle, der mente, at det var et karriereskift, men 
ret beset er valgmenigheden en del af folkekirken – og efter min 
mening en meget væsentlig del!

Man kan sige, at folkeskole og friskole, sognekirke og valgme-
nighed lever i en vekselvirkning.
Friskole og valgmenighed er som knopper på folkeskolen og fol-
kekirken. Vi er i valgmenigheden fælles med folkekirken om vo-
res evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag og ritualer, men har i 
kraft af vores frihed større mulighed for at selv at skyde nye knopper.
Folkeskolen har lært af friskolens dannelse og vægt på kreative 
fag. Friskolen har til gengæld fået hævet sin faglighed i konkur-
rence med folkeskolen.

Folkekirken har fjernet sig mere og mere fra at være en præste-
kirke til at få sat menigheden i centrum. Det er jo dejligt, men 
også en udfordring for valgmenigheden. For hvad er nu vort 
særkende?
»Jo, »vil de fleste sige: »Noget af det vigtigste, som kendetegner den 
grundtvigske tradition er værdier som frihed, fællesskab, tillid og 
ligeværd«.
»Jamen, hallo«! som en reklamemand sagde i forbindelse med et 
kursus: »Det er da værdier, som alle gerne vil bryste sig af i Danmark«!

Hvorfor grundtvigsk valgmenighed
i år 2015?

Malene Rask Aastrup

Malene Rask Aastrup, valgmenig-
hedspræst siden 1. maj 2015.
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Ja, det er værdier, som alle taler om, men det må aldrig blive ved 
snakken.

Da min ældste søn begyndte i 1. klasse på Ferritslev Friskole, var 
der en mor, som spurgte deres lærer: »Skal børnene ikke have et 
tema om etik og moral, så de kan lære at være gode ved hinanden«?
Til dette svarede læreren: »Det her er en friskole. Her taler vi ikke 
om, hvad der er det rigtige. Vi viser det i vores samvær og omgang 
med hinanden«!

Mere præcist kunne jeg ikke selv have udtrykt det. For det er 
netop det, som jeg selv har haft så svært ved at formulere, når 
venner og bekendte har undret sig over, hvorfor det var så vigtigt 
for mig, at mine børn skulle gå på grundtvig-koldsk friskole.
Det er svært at sætte ord på ånd. Hvad er det, der gør, at vi føler 
os grundtvigske?
Hvad var det, der gjorde, at jeg ikke var i tvivl om mit tilhørsfor-
hold? Hvad var det, der gjorde, at jeg læste teologi og blev præst?
Afgørende var morgensangen med det daglige fadervor og alle 
de fantastiske salmer, som vi sang igen og igen. Jeg forstod dem 
ikke dengang, men de var med til at danne min tro, og den jeg 
er.
Bertel Haarder har engang udtalt til en ven af mig, at det, der 
gør os danske, er Højskolesangbogen. At det er sandt, er jeg selv 
et bevis på. Jeg er sikker på, at mange vil kunne nikke genken-
dende til det, jeg siger.

Men mest afgørende var det, at jeg følte mig set. At jeg følte mig 
hjemme. At jeg følte mig værdsat.
I friskole- og valgmenighedsregi går ingen forbi hinanden uden 
at hilse og sende hinanden et blik og et smil. Her gør vi en dyd 
ud af at kende hinanden og kalde hinanden ved navn. Samværet 
og fællesskabet er det afgørende.

Vi er (med Paulus’ ord) alle lemmer på Kristi legeme, og ingen 
kan undværes. Eller som vi ynder at citere Grundtvig for: Kristus 
er hovedhjørnestenen, og vi er de levende sten, som Guds kirke, 
Guds menighed består af: »Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af 
levende stene, som under kors med ærlig hu troen og dåben forene; 
var vi på jord ej mer end to, bygge dog ville han og bo hos os i hele 
sin vælde«. (DDS 323 vers 3).

Teknologien har gjort verden mindre. Vi kan flyve rundt i ver-
den til næsten ingen penge og vi kan sende beskeder rundt i 
verden på få sekunder. Men når det kommer til Danmark, er al-
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ting blevet større. Vi har fået større kommuner, større sygehuse, 
større institutioner, større skoler, større klasser, større kirker, og 
sognemenigheder bliver lagt sammen på kryds og tværs.

Så store enheder er det umuligt at forholde sig personligt til. 

Ethvert fællesskab kræver tillid, og tillid kræver, at du kan for-
holde dig til det menneske, som du skal have tillid til. 

Derfor fastholder vi vore friskoler og valgmenigheder, små som 
de er, og derved genkendelige, giver de den bedste mulighed for 
omsorg og tillid.

Vi skal have valgmenigheder i 2015, fordi vi har brug for at se 
og blive set.

Gud har set os. Derfor blev han menneske og sendte siden sin 
Helligånd. Gud ser os, men vi skal også ses af mennesker og øves 
i at se. Vi er de levende stene: »Mennesket er ingen abekat, men et 
guddommeligt eksperiment af støv og ånd!«

Familien Aastrup ved præstegården. 
– Jonathan 14, Emil 16, Christian 
8, Malene, Anders og Jacob 5. 






