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Vores kirke fejrer
100-års fødselsdag
Vi har glædet os, og det har været svært at
vente, for på tårnet står 1919, så man skulle tro, det var sidste år, der var jubilæum.
I 1905 startede forarbejdet med at søge tilladelse og
midler, men da det begyndte af lysne for projektet i
Haunstrup, kom 1. Verdenskrig på tværs.
Fra 1918 kom der skub i byggeriet, og håndværkerne fra Vildbjerg arbejdede med efteråret 1919 som
afleveringstidspunkt. Derfor smededes tallene 1919
til indmuring i tårnets nordside. Her har de siden
mindet om, at en tidsplan kan skride, men det gør
ikke huset mindre solidt. Til gengæld blev kirkegården taget i brug i maj 1919, så årstallet, vi ser, når vi
kigger i retning af kirken, giver mening, når blot
man er orienteret om dets historie.

Når vi nu skal fejre endnu et jubilæum, er der grund
til at glædes over, at der stadig er midler til at drive
og forskønne kirken. Men især at glædes over, at
der er mange, der bruger kirken. Den 100-årige er
ikke blevet en død museumsgenstand, men er endnu en levende organisme. Det er ikke nogens kirke
eller andres kirke, men vores kirke. Det er os, der
holder pulsen oppe på den gamle institution. Vi
støtter os op ad trofaste medarbejdere, der professionelt tilrettelægger aktiviteterne indenfor murene;
men om der er lys, sang, musik og prædiken, og ingen af os til at deltage, bliver
det en tam affære.

Historien om Haunstrup Kirke er grundigt beskrevet i flere værker, og omtalt i forbindelse med tidligere jubilæer. Især bygningens fremtrædende plads
i byen og dens harmoniske ydre og indre er blevet
fremhævet, og de mennesker, der tog initiativ til
byggeriet, og de, der har gjort en særlig indsats med
f.eks. børnearbejde, støveklud eller plæneklipper,
har fået en rosende omtale.

Vi er Haunstrup Kirke. Vi står på skuldrene af dem, der fik ideen og udførte
den. Vi fejrer os selv og vores identitet
som Haunstrup Kirke. Vi står med en
vigtig del af Haunstrups DNA at give
videre til de næste hundrede års brugere. Vi indbyder alle i Haunstrup. Og
vi indbyder jer, der har lyst at feste
sammen med os, uanset hvor I bor.
Det vil glæde os meget, om I vil hjælpe os med at gøre fejringen af de 100
år til en fest!
Se program med tilmeldingsfrist på
indstik i dette jubilæumsskrift, på
bagsiden af kirkebladet og i opslag.
Menighedsrådet v. Martha Kombak
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Hvorfor først
dengang?

det vokset til 5 gårde med 24 indbyggere, i 1845 steget til 41, og nu begynder tallet at vokse.

I de fleste tilfælde er et 100-års jubilæum
noget sjældent. Gælder det mennesker eller firmaer, er det ikke mange forundt.
Men kommer det til kirkebygninger, findes der
mange, der er langt ældre. Man regner med to store
byggeperioder: en i nutiden og en tilbage i 111200-tallet. Nogle af Haunstrups nabokirker hører
til den ældste kategori: Snejbjerg, Vorgod, Timring
og den ældste, nu forsvundne kirke i Fjelstervang.
Disse kirker var sikkert nok til at dække behovet på
den tid, da størsteparten af området lå hen som hede og derfor var meget tyndt befolket. Bedre blev
det ikke i tiden derefter, da pestsygdomme flere
gange hærgede og dermed var med til at holde befolkningstallet nede. Ja, kirken i Fjelstervang blev ligefrem opgivet i middelalderen. Folkene fra Haun
strup måtte altså ty til Snejbjerg, når de skulle i kirke.

Da man afholder det første møde om kirkesagen i
1905, er der 380 indbyggere, fordelt med 148 voksne, 193 børn og 39 tjenestefolk ifølge folketællingen
i 1906.
Der bliver også afholdt en tælling i 1921, altså da
kirken er et år gammel. Denne tælling viser en stigning til 476 indbyggere: 173 voksne, 279 børn og 24
tjenestefolk.
Måske de mange børnefødsler har været en medvirkende årsag til ønsket om egen kirke; men også ønsket om at blive en komplet landsby har nok spillet
ind, da man jo allerede havde skole, købmandsforretninger, smed, tømrere og andre virksomheder,
ja, i årene efter 2. Verdenskrig var der endda flere
børn i skolen her end i Snejbjerg. Jo, der var mange
årsager til ønsket.

Først da befolkningen i landet begyndte at blive
større, voksede også antallet af beboere i det, der
bliver til Haunstrup
Sogn. Ved folketællingen i 1787 nævnes 4
gårde i Haunstrup
med 26 personer. Efter
udskiftningen ved folketællingen i 1801 er

I dag er befolkningstallet ca. det samme som i 1906,
og hvilken vej udviklingen vil gå, kan det være
svært at gætte på. Men forhåbentlig vil kirken også
de næste hundreder af år være til stede som en aktiv
medspiller i samfundet herude på den gamle hede.
Af Ole Pedersen,
Haunstrup lokalhistoriske Museum
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Murer Madsens maske
Der er tradition for, at man ved kirkebyggeri som afslutning på ribberne under hvælvinger indmurer en maske, også kaldet et konsolhoved. Det behøver ikke at have nogen symbolsk betydning, kun dekorativ funktion. Traditionen
skulle
også
efterleves
i
Haunstrup Kirke, så arkitekten
havde bestilt fire hoveder til
brug ved hvælvingerne over
pulpituret i tårnet. Men da man
var klar til at mure dem fast og
åbnede kassen, de var leveret i,
var der kun tre masker. Murer
Madsen lod sig dog ikke bremse
heraf. Heller ikke nøjedes han
med masker i de tre hjørner. Kan man bygge en kirke, kan man vel
også modellere en maske. Så forklaringen på, at maskerne i Haunstrup
ikke er ens, er, at den ene er et resultat af murer Madsens kreativitet.
Frit efter Niels Feldborg, Haunstrup (1904-1998)

Bidrag
Der skulle indsamles halvdelen af byggekapitalen,
for at staten ville bidrage med den anden halvdel. At
byggeriet blev dyrere end budgetteret, nødvendiggjorde efterfølgende en yderligere bevilling.
Et eller andet sted må der have ligget en indsamlingsliste med bidragydernes navne og tilsagn. Den
blev forgæves eftersøgt for 25 år siden. Og i dag kan
det vel være godt nok, at vi ikke kan opliste datidens
sogneboere efter ydeevne og -vilje. En enkelt donation er dog til at få øje få.
Da man gik rundt i området for at opnå tilsagn om
et beløb, blev ejeren af St. Albæk ikke påført. Det er
uvist, om det har været misforståelse eller forsømmelse. Men på dette tidlige stadie har der været
usikkerhed om, hvor grænsen mellem det gamle og
det nye sogn ville komme til at gå.
En del af Albæk valgte at blive i Snejbjerg, da beslutningen skulle træffes, mens den vestlige del af Albæk gik med i det nye Haunstrup Sogn. Fr. Thygesen Toustrup i St. Albæk ønskede herefter at bidrage til sin nye kirke, og det blev ved bekostning af
dekorationen af ribberne i koret i 1924.
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Dengang der blev
bygget kirker – her
Indledningsvis vil jeg ønske alle hjertelig
tillykke med Haunstrup Kirkes 100 års jubilæum.

folket, men havde et klart folkekirkeligt udtryk,
med vægt på bibelstudie, diakoni, salmesang og
fællesskab.

Flot og hvid knejser den med sit brede tårn over det
jævne landskab. Den ligger som en oase midt i byen. Kirkegården er som dens forgård, der bærer
minderne om afdøde slægter, der under hårdt slid
har opdyrket heden og serviceret det landsbyfællesskab, som opstod her omkring år 1900.

Der blev bygget kirker i disse år, så alle – også de,
som ikke havde hestevogne til transporten, kunne
komme i kirke. Og Haunstrup er en af disse kirker.

Kirken ligger her som et vidnesbyrd om tidligere
slægters tros- og kulturhistorie. Den vidner om en
kirke, som op gennem de 100 år er blevet nænsomt
vedligeholdt og tilpasset nye tiders behov og brug af
kirken.
Haunstrup kirke fortæller om en tid, hvor Danmark blev mindre gennem flere tabte slag imod vore naboer. Men tabene samlede os som nation.
Og under overskriften: »Hvad udad tabes, skal indad vindes« gik man i gang med at kultivere heden.
Ordene er digteren H.P. Holsts men bliver ofte tillagt Hedeselskabets medstifter Dalgas. For ordene
var typiske for tiden og for Hedeselskabets arbejde.
Folk flyttede til de nyopdyrkede hedejorde, og dannede byer og skabte muligheder for at skabe sig en
levevej.

Lægfolket stod stærkt. Man mødtes til bibelkredse,
og de unge kom i de frie kirkelige foreninger, og
søndagens gudstjeneste var det naturlige fælles mødested. Det var en væksttid i kirke og samfund.
Og lige siden har slægt efter slægt vedligeholdt både
kirke og menighedens fællesskab og båret det frem
til os, som i dag har vores gang i kirken.

Og med by-dannelsen fulgte behovet for kirker også. Og vi kan se tilbage på en fantastisk kirkevækst i
de ca. 30 år omkring århundredeskiftet. Menighed
efter menighed henvendte sig til Kirkeministeriet
for at få bevilget penge til at supplere de lokale indsamlinger til kirkebyggerierne.

I min tid som biskop kommer jeg sikkert kun til at
være med til et kirkebyggeri – nemlig kirken ved
Gødstrup Sygehus. Vor tids udfordring er at bygge
kirke af levende sten – at bygge menighed båret af
det myndige lægfolk – som det skete her for 100 år
siden.

Mere end 25 kirker blev bygget på heden i det, der i
dag er Viborg Stift. Forestil jer en kraft, som disse
kirkebyggerier er et
udtryk for – i gennemsnit en ny kirke pr år!

Dertil give Gud os sin velsignelse og kraft!
Endnu engang tillykke med
jubilæet. Man fyldes af taknemmelighed til dem, som gik
foran os, og har båret troen og
kirkens fællesskab frem til os.

Mange af nybyggerne var præget af
den indre missionske vækkelse, der
var drevet af læg-

Af biskop
Henrik Stubkjær
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Indvielse og slid
9. maj 1920 indviedes Haunstrup Kirke ved en flot
fest med deltagelse af amtmand, biskop, politimester, provst, flere præster, en dommer og en folketingsmand.
Derefter begyndte ’hverdagen’ med lokale kirkegængere som smed, mejeribestyrer, købmænd og
bønder, der fyldte kirken gang på gang. De kom
med deres børn til dåben, så de også blev medlemmer af menigheden. Unge blev viet, hvoraf de fleste
flyttede udensogns. Og de kære blev begravede, når
døden havde krævet liv.

Der er blevet slidt på bygning og inventar. Nogle
lejligheder har været ekstra triste, mens andre har
været særligt festlige. Ved jubilæer har menigheden
fejret og festet sammen med indbudte gæster, høje
herrer og gamle præster.
Efter 100 år er det tid for en snarlig renovering, så
bygningen kan være klar til endnu 100 års slid af
høj og lav, ung og gammel, uanset påklædning og
titler. Der er plads til hver eneste person, der kommer indenfor, uanset hvilket lovligt ærinde, der driver dem.

Tjenende ånder
De første år blev kirken
betjent af pastor Tindborg fra Gødstrup. Først
da præsteboligen i Tanderupkær stod klar til
indflytning i 1923, fik de
nye sogne deres egen
præst, Chr. Nørsøller Jensen, og egne kirkebøger.
Nu slider vi på præst nr. 9 og 10, mens kirkebøgerne er digitaliserede.
Derudover har 13 gravere, 12 organister, 11
sangere, 6 kirketjenere,
3 klokkere, 4 fyrbødere og 8 bælgetrædere
stået til tjeneste, når
menigheden har haft
brug for, at kirken er åben. Feltet er blevet
indskrænket, og vi deler nu ikke kun med
Studsgård, men også med Snejbjerg – igen.
Og så er der jo de frivillige …
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2020 – Et jubelår
Allerførst vil jeg
ønske alle indbyggere i Haun
strup sogn tillykke med
kirkens 100-års jubilæum.
Det er virkelig værd at fejre! Igennem 100 år har kirken dannet rammen om
mange af de store begivenheder i sognets liv, både ved
festlige lejligheder og når
sorgen har presset sig på.
Kirken blev indviet 9. maj
1920 af biskoppen i Ribe.
Sognet hørte dengang under
Ribe stift, men i forbindelse
med genforeningen i 1920 –
som vi også kan fejre i år – undergik Ribe stift en kraftig udvidelse mod syd, og derfor blev
den nordlige del af stiftet i 1922
lagt ind under Viborg stift.
Dermed er Haunstrups tilhørsforhold til Viborg
stift en udløber af genforeningens nye Danmarkskort i Sønderjylland.

erfaret i Snejbjerg menighedsråd, der for nuværende har opgaven som bygherre på den nye hospitalskirke i tilknytning til regionshospitalet i Gødstrup.

1920 var i det hele taget et stort år for området, idet
man både kunne indvie Haunstrup kirke og Studsgård kirke indenfor samme kalenderår. Derfor kan
man jo med god ret kalde 2020 et rigtig jubelår med
to så store kirkejubilæer indenfor ganske få måneder.

I Haunstrup kirkes tilfælde tog forberedelserne
omkring 15 år. I forbindelse med opdyrkningen af
heden oplevede sognet en stor befolkningstilvækst,
og behovet for en kirke blev stadig mere udtalt. Indbyggerne i Haunstrup sogn fik rejst halvdelen af finansieringen selv, og den anden halvdel kom som
en bevilling fra Staten.

Men som altid, når der skal bygges en ny kirke, så
krævede det store forberedelser. Det har man også

Og endelig for 100 år siden kunne man så på det
højeste sted i byen se en flot, ny og klassisk udført
kirke stå midt på den jyske hede. Siden da har kirken dannet rammen om det rige kirkeliv, der har
præget sognet gennem alle årene.
Jeg vil gerne hermed ønske et
hjerteligt tillykke med kirkejubilæet og ønske Guds rige velsignelse over kirkelivet også i
de kommende år.

Af provst
Carsten Hoffmann
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Løsrivelse, frihed
og genforening
Her i genforeningsåret markerer Haunstrup sin løsrivelse fra
Snejbjerg Sogn. Et ønske om selvstændighed førte til byggeriet af
Kirken, idet man følte sig stor og stærk nok til at stå på egne ben.
Og det faldt således, at 25 års jubilæet skulle fejres, mens Danmark var i en festrus
i forbindelse med
Befrielsen 5. maj
1945. Og sådan har
Kirkens jubilæer været præget af dette sammenfald af festligheder til markering af glæden over frihed og selvstændighed.
Når vi nu skal fejre 100 års jubilæum for Kirken, falder det
altså sammen med fejring af 75 års frihed. Sammenfaldet med
fejring af 100 året for Genforeningen hen over den dansktyske grænse i 1920 kan pirre til den tanke, at Snejbjerg,
Studsgård og Haunstrup, som nu udgør et pastorat, måske også er på vej mod en genforening af det gamle Snejbjerg Sogn.

Klokke eller vækkeur?
Den store malmklokke blev støbt i Holland til kirkens 75-års jubilæum med inskriptionen: I HAUNSTRUP KIRKE JEG FIK
MIT VIRKE AT KALDE TIL BØN.
Den mindre stålklokke blev støbt til Herning Kirkes indvielse i
1889. Men allerede 1920 udskiftet, hvorefter Haunstrup Kirke
købte den.
Den første klokke i Haunstrup var en gårdklokke fra herregården Højris i Ikast. Den var spinkel og revnede snart, så dens
funktion er
ikke så meget
kendt for sin
tjenestetid,
men mere for
en kæk bemærkning
om dens lyd
fra en af deltagerne, da den første gang lød ved indvielsen: ’Hvad er
det for et lille vækkeur?’
Fortalt af Jens Chr. Haunstrup Andersen,
Haunstrup (1905-1992)
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Haunstrup-børn
Søndagsskole og skolens kristendomskundskab supplerede hinanden i undervisning af børn. Opgaven er siden flyttet
over i kirkeligt regi, og har i mange år været en del

af børneklubarbejdet. I dag er der et godt samarbejde om familiegudstjenester, og børn er en vigtig
medspiller, når Kirken deltager ved byfesten.
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På opdagelse

10

efter detaljer
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Sikke en trængsel
»Det var en skøn tid, da man kom til gudstjeneste og gik med sin lille søn ved hånden op og ned ad kirkegulvet for at finde
en bænk, hvor der var plads til, at man kunne klemme sig ind.«
Christian Børge Pedersen, Snerlund (1917-2011)
Det er en god oplevelse at være en del af et stort
fællesskab – også i kirken – også i dag!
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Levende sten –
en kristen menighed
Hjertelig tillykke til Haunstrup Kirke og
til os. 100 års jubilæum det er stort, og alligevel er det kun 1/20 af den kristne kirkes historie. Vi står i forlængelse af en lang tradition, det er trygt, men også udfordrende, for hvor er
vi som menighed om bare 10 år?

som jeg har set frugten af i de 10 år, jeg har fået lov
at være med. I mange år har der været engagerede
voksne, der har gjort en kæmpe indsats for børn i
Haunstrup. De har inviteret til MOK-klub i Kirkehuset og på den måde været med til at knytte folks
hverdag sammen med gudstjenestelivet.

Haunstrup var kun
nogle huse på heden, men indbyggertallet voksede,
og man fik brug
for en kirke, hvor
man kunne samles
og høre Guds ord.
Derfor gav beboerne, hvad de kunne, og det blev
muligt at bygge en fin kirke. Menigheden kom søndag efter søndag, de kom i lykke og i sorg og de
kom, når der blev kaldt. Der har altid været et godt
samarbejde mellem de tre instanser, kirke, skole og
foreninger, og det er sådan, vi gerne vil være kirke.
Haunstrup er folkets kirke – det vokser op nede fra.
Vi er ikke i tvivl, fundamentet er Kristus, og de døbte er de levende sten, der udgør menigheden.

På tilsvarende vis er det med jagtgudstjenesten, hvor
hornblæserne løfter gudstjenesten, og adventsgudstjenesten, som er blevet udgangspunktet for byens
juletræstænding, og hvor man efterfølgende går
rundt i byen ført af FDF orkestret og dermed proklamerer, vi står sammen, vi er kirke, og vi er by.
Kirken i Haunstrup er noget pga. Kristus, men også
pga. beboerne, som ønsker, at der skal være en sammenhæng mellem hverdagslivet og troen. Beboere
der træffer et positiv valg for samarbejdet, som tør
gå ind i det og være med til at sætte sit præg på det.
Derfor kan vi fejre 100 års jubilæum, derfor står der ikke
’kun’ en bygning, men der er
en kirke af levende sten – en
kristen menighed, og det har
vi alt mulig grund til at lykønske hinanden med.
Af pastor
Mona Kjær Nielsen

Op igennem historien har der været mange forskellige levende sten, der har bidraget til, at der er liv i
menigheden. Jeg vil blot nævne et par enkelt bidrag,

Yes, vi er på. Det var Jes også!
Vi må være på for at være opdateret. Derfor kommunikerer vi med alle midler, så ingen behøver at gå glip
af noget. Kirken er ingen undtagelse.
Mens kirken blev bygget, var det småt
med telefoner, så man måtte søge sine
informationer på anden vis. Gamle
Jes sad, når vejret tillod det, for gavlen
af den lille ejendom ca. 1 km syd for byen. Herfra kunne han gennem sin kikkert følge
byggeprocessen. Han kunne være helt opdateret
uden at vente på opkald eller opslag fra begivenhedens
centrum.
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Folk og fæ
Jagtgudstjenesterne er blevet en populær årlig tradition omkring Hubertusdag, hvor Haunstrup Jagtforening pynter kirken og medvirker
ved at blæse på forskellige horninstrumenter.
Dyrene skal være døde for at få lov at komme ind i kirken; men folk
ser vi helst fulde af liv.

Hilsen fra fjerne egne

Bangladeshiske
præster bragte
hilsen fra Spedalskhedsmissionen hhv.
pinsedag 2006 og
bededag 2014.

Et nigeriansk
kvindekor satte kulør
på påskemorgens
gudstjeneste i 2011.

’Mathilde af Bergen’ er en gave fra en familie i
Oslo med rødder i V. Haunstrup. Skibet har siden
1948 haft sin faste plads i loftet midt i skibet.
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En fremtid for Kirken
– i Haunstrup
vidt uagtet, om de gør det i vores fine kirkebygning
eller et andet sted.

Er der noget, der kendetegner den danske
folkekirke, så er det, at den er menighedens. Da Haunstrup Kirke blev planlagt og
bygget i årene op til indvielsen i 1920, var det på
baggrund af et stærkt ønske i den del af det daværende Snejbjerg Sogn om at få sin egen kirke og blive sin egen menighed. Det er dette ønske, der har
drevet kirkebyggerier fra kristendommens tidlige
år i Danmark indtil i dag.

Kirken er det fællesskab, som udgøres af alle dem,
der fra tid til anden mødes for at fejre gudstjeneste,
for at døbe deres barn ind i Guds store familie, søger Guds velsignelse over deres ægteskab og siger
farvel til deres kære ved endnu engang at lægge
dem i Guds hænder. Ligesom det er alle dem, der
fra tid til anden inddrager Gud i deres daglige liv.
Hvad enten det er med et fadervor ved sengegærdet
om aftenen, om det er ved at synge om og til Gud
fra Salmebogen, Højskolesangbogen og Spejdersangbogen, eller om det er ved at høre et spændende foredrag til livs- og trosopbygning.

I de senere år har der i tillæg til, at der fortsat bygges
enkelte nye kirker i Danmark, været snak om kirkelukninger. I København er en enkelt kirke blevet
solgt, men man havde ambitioner om at sælge flere,
og da Manu Sareen var kirkeminister, foreslog han,
at alle kirker med under 200 sognebørn burde lukkes. Det har dog ikke ført det store med sig. Grunden til, at kirkelukninger ikke lige lader sig gennemføre, er menighedens relation til kirken. Den er
deres, og ens kirke opgiver man ikke så let.

Som sognepræst, som menighedsråd og som menighed i Haunstrup skal vi, hvis vi vil sikre kirkens
fremtid, blive ved med at mødes, og vi skal blive ved
med at minde hinanden og de fremtidige generationer om værdien ved at mødes med Gud og om
Gud. For Kirken er menigheden.

På den baggrund er det jo let at sige, at så længe der
er en menighed i Haunstrup Sogn, som opfatter
Haunstrup Kirke som deres, så har kirken en fremtid. For kirken er menighedens.

Kirkens fremtid er, ligesom
det er dens fortid, menigheden.

Men Kirken er andet og mere end bygninger. Kirken er i sit udgangspunkt mennesker, der mødes i
Jesu navn. Så en fremtid for kirken i al almindelighed og for kirken i Haunstrup afhænger af, at mennesker fortsat vil mødes i Jesu navn, og det er for så

Af sognepræst
Jens Christian Hasager Kirk
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Dåbstal
I Haunstrup Kirkes levetid er ca. 1000 børn blevet døbt her. Mere
præcist tør vi ikke angive det, for oplysning om hver enkelt dåb
skal findes flere steder. De første år må vi kigge med, når der førtes
kirkebog i Snejbjerg. Fra 1923 har Haunstrup Sogn sin egen kirkebog, men nogle af de børn, der er opført heri, er døbt i nabosogne,
især Studsgård og Snejbjerg, men også længere væk.
Lad os kigge lidt på de tal, vi har, altså i gennemsnit 10 dåb per år.
I løbet af det første år blev 12 drenge og 11 piger døbt. De første 20
år var det 137 drenge og 129 piger. De næste 20 år 151 drenge og
141 piger, altså 288 drenge mod 270 piger på 40 år, i alt 558 plus 20
fra Studsgård Sogn, som ikke er ført i Haunstrups kirkebog. De
sene krigsår og efterkrigstiden er der høje tal, der tangerer det første år i Kirkens historie. Ved 50 års jubilæet i 1970 er det samlede
dåbstal nået op på ca. 672. Ved 75 års jubilæet omkring 870. Og de
seneste 25 år er 121 blevet døbt.
Det ligner en jævn nedadgående kurve de senere år, men statistisk ser det fint ud, for nogle år bliver der
døbt flere, end der bliver født. Således var der for få år siden en dåbsprocent i Haunstrup på 400.
En helt særlig festdag må det have været 2. august 1942, hvor tre piger fra tre forskellige hjem blev døbt af
pastor Tscherning Møller.

Et læs konfirmander
Pastor Knudsen investerede i en høj Ford for at
kunne komme hurtigt rundt i sognene. Biskoppen
advarede dog præster om det risikable heri, for første år ville man køre på gummiet, det næste på

vekslerne og det tredje på røven. Så vidt den bramfri pastor Knudsen med biskoppens egne ord.
Bilen blev brugt til lidt af hvert, f.eks. proppede
præsten en dag et helt konfirmandhold ind i den,
og så gik det mod Vesterhavet. Det
var en stor oplevelse for børnene
at se havet; men selve køreturen
blev også et uforglemmeligt minde fra en tid, hvor kun få havde
bil og fantasi og vilje til at dele
dette gode med konfirmander.
Frit efter Tage Schmücker,
Haunstrup (1923-2009)
De 8 drenge og 3 piger blev
konfirmeret i Haunstrup Kirke
d. 3. oktober 1937 i en tid,
hvor der var både forårsog efterårskonfirmation.
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Vielser
I snit var der fra 1920 til 1960 vielse i kirken 4 gange årligt,
altså 160 gange.
Den første Haunstrup-pige, der blev viet her, var Maren Bækgaard fra Tanderupkærvej 92, der i maj 1921 blev gift med
Laurids Kjærgaard fra Tanderupkær. Marens mor var i øvrigt
den første, der blev begravet på kirkegården, i maj 1919.

Og så pyntede
man kirken
med guirlander,
grene og masser
af potteplanter.

De stillede
træskoene
De gamle mænd, der fandt deres faste pladser i den
nybyggede kirke, stillede træskoene i våbenhuset, inden de gik ind i kirken.
Det skyldtes ikke,
at fodtøjet var
videre snavset, men var
snarere udtryk for ærbødighed overfor Guds hus.
De gamle er væk. I løbet af de første 40 år af Kirkens tid blev 86
mænd og 62 kvinder begravet på kirkegården, hvor de fylder
række efter række. I mellemtiden er de unge blevet gamle.
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Lyseslukker
De første 17 år var der ikke indlagt elektricitet, så
man klarede sig med dagslys og stearinlys. Lysene
på alteret har man nok kunnet få tændt; men hvordan man har fået tændt de lys, der sad i lysekronerne, har man ikke ulejliget sig med at nedskrive til
orientering for os, der er vant til blot at trykke på en
kontakt. Lettere må det have været at slukke de

tændte stearinlys, selv om de sad lidt højt, for da
kunne man kvæle flammerne med den langskaftede
lyseslukker.
Der er ikke ansatte, der har haft titel af lyseslukker.
Men nu om stunder er det graveren/kirketjeneren,
der tænder, mens kirkesangeren slukker – altså de
levende lys på alteret.

Haunstrup-korset
og andet nyt
Siden sidste jubilæum er der i selve kirken investeret først i ny dåbskande og -fad, hvor rosetten blev
hentet ned fra korbuens top. Dernæst i tre håndvævede messehageler af silke, hvoraf en også er smykket med rosetten, som nu fik navnet Haunstrup-korset. Så i nye vinduer, som blev
holdt i den gamle
stil med de grønne borter. Og endelig i et akustisk
klaver. Så det er
ikke kun antikviteter, der pryder
og fryder i den
gamle bygning.
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Offergang
Ved udgangen hænger kirkebøssen, hvori man kan
lægge en pengegave til et navngivet, godgørende
formål. Skulle man være udgået for kontanter, kan
man ovenpå bøssen læse et nummer til MobilePay.
Ved høstgudstjenesten samles der stadig ind ved offergang, dvs. at man går op til alteret og lægger sin
gave.
Indtil april 1920 var det ved lov bestemt, at præster
og degne som tillæg til lønnen skulle nyde sådanne
ofre på alteret fra bl.a. dåbsforældre, brudefolk og
deres følge samt ved højtider.
En mand, der blev konfirmeret i efteråret 1919, fortalte, at ved sidste dag af konfirmationsforberedelsen i Gødstrup præstegård var det reglen, at præstefruen serverede en bolle for børnene, og det var ligeledes en regel, at hver af konfirmanderne havde
en mønt med hjemmefra, som man efterlod under
den tømte tallerken.

Altergang
Først når man var konfirmeret, kunne man deltage i
altergangen. Det har ændret sig nu, hvor børn er velkomne.
En lille pige spurgte usikker på praksis, da alle rejste
sig efter at have knælet ved skranken: »Må jeg godt
synke det nu?« Ja, hvordan gør man? Her er en opgave
for kirken: At forklare hvordan og hvorfor.
En lille purk kiggede skeptisk på druesaften i særkalken (det lille bæger) og spurgte: »Er det Jesu blod?«
Faderen tyssede på ham og signalerede, at han blot
skulle drikke det, hvilket han gjorde. Den efterfølgende kommentar fra drengen lød: »Det smager da godt!«
Det kunne være en prædiken i sig selv.
Navnene på de citerede er redaktionen bekendt.
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