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bl.a. grebet af Grundtvigs og
Kolds tanker om et myndigt folk,
der kunne tage ansvar for deres eget åndelige og politiske
liv, for kirke og samfund. Det er
der vel altid brug for. Men særligt dengang efter nederlaget
i 1864, hvor Danmark mistede
2/5 af sit territorium.

Forord
Den 24. januar 1869 blev Emaus
kirken indviet og Kerteminde
Dalby Valgmenigheds første
præst Laurits Christian Hagen
indsat. Han var kommet til Kerteminde fra det tabte Sønderjylland, fordi han var dansksindet
og ikke ville aflægge troskabsed til den prøjsiske konge. Nu
blev han valgmenighedens første præst. Året før, den 15. maj,
havde kongen sat sin underskrift
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på valgmenighedsloven, og
knap var blækket tørt, før en
lille gruppe bønder og borgere mødtes i Kerteminde d. 14.
juni for at danne valgmenighed. Til at begynde med kom
menigheden til at bestå af lidt
under 200 jævne og almindelige mennesker. Gårdmænd og
husmænd, karle og piger, købmænd, håndværkere, bådførere, skolelærere osv. De var

fjern provins. Der blev fortalt
om dem og talt til dem, som
om deres liv var dramatisk og
vigtigt og deres handlinger
betydningsfulde. Og de blev
betroet at bære det kristne
budskab videre ned igennem
generationerne.

Tanken om `et myndigt folk`,
at almindelige mennesker selv
kan tage ansvar for både stort
og småt, ligger også naturligt
i forlængelse af det kristne
evangelium. I evangeliets hedenske samtid regnede man
ikke såkaldt jævne almindelige mennesker for noget. Man
interesserede sig ikke for deres
glæder og sorger. Det var kun
de berømte og kendte: Guder og helte, kejsere, gladiatorer og skuespillere, som var
værd at skrive om. Men evangeliet blev forkyndt for fiskere
og håndværkere, toldere og
syndere, kvinder og børn i en

Landstingets ændrede valgmenighedslov vedtaget 28. april 1868 med 53 stemmer for, 7 imod.
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To kirker

I Dalby, hvor Kold havde holdt
skole, begyndte det lidt mere
ydmygt med bedehus, som
stod færdigt i oktober 1868.
Først i 1898 blev bedehuset til
Betlehemskirken. Lars Thorkild
Bjørn, hvis familie har dybe
rødder i valgmenigheden,
fremsatte i et foredrag efter
vores høstgudstjeneste i 2018
en mulig forklaring på, at vi i
Kerteminde-Dalby valgmenighed har hele to kirker.
I valgmenighedsloven var der
nemlig krav om, at der skulle
være mindst 20 familiefædre
eller enker med egen husstand
indenfor 1 mil fra kirken eller
bede-salen for at en valgmenighed kunne godkendes. Der
måtte godt være medlemmer
i valgmenigheden, der boede
længere væk fra kirken, men
mindst 20 husstande skulle altså ligge inden for en 1 mils afstand af kirken. Det kan have
bevirket at medlemmerne fra
Hindsholm (der bare fra Dalby
og Stubberup sogne udgjorde
35 % af medlemsskaren i 1871)
så sig nødsaget til at bygge et
bedehus i Dalby. I luftlinje lig8

ger to af de gårde, som valgmenighedens grundlæggere kom fra, Flægkærgård og
Bjørnegården, uden for 1 mils
grænsen. Og hvis man regner efter landevejen, ville hele
Dalby ligge mere end en mil
fra Kerteminde.

Nu er 150 år gået

I skrivende stund er vi ca. 450
medlemmer af valgmenigheden inklusiv børn og unge. Ser vi
på antallet af voksne medlemmer, er vi lidt flere, end da menigheden blev grundlagt. Der
er stadig nogen, som mener, at
der er brug for en fri grundtvigsk
menighed i Kerteminde og Dalby. Et lokalt frivilligt fællesskab,
hvor man løfter i flok og forsamles om sakramenterne: Dåb og
nadver. Et fællesskab om Guds
ord i sorg og glæde. Et fællesskab om at oplyse vores fælles menneskeliv og holde den
gamle drøm om et bedre, mere
sandt og mere menneskeligt liv,
levende.
Ligesom den øvrige Folkekirke
mister mange valgmenigheder
i disse år langsomt medlemmer.

Kort over Kerteminde og Hindsholm
med 1-mils grænsen indtegnet.
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Kerteminde-Dalby Valgmenighed er delvist en undtagelse.
Vores medlemstal har i mange
år været stigende, fordi Kerteminde-egnens friskoles konfirmander og nogle af deres
forældre melder sig ind i valgmenigheden i forbindelse med
deres konfirmation. Dér har vi
en ”fødekæde.”
Men også hos os er forbindelsen
mellem generationerne nogle steder skåret over – kirkeligt
set. Den ældre generation står i
valgmenigheden. Mens næste
generation er flyttet væk fra egnen eller gået over i sognekirken.
Det giver udfordringer at tage
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fat på i de kommende år. Men vi
fornemmer, at der endnu er grøde i tingene. Vi synes, der er brug
for det, som en fri, selvstændig
menighed kan byde på.
Det er f. eks. en nærhed og
et fællesskab, hvor man kan
komme til at kende hinanden,
hvis man vil. Det er en ”familie-præst” der, ligesom en gammeldags familielæge, kender
den enkelte familie og omvendt.
Et sted, hvor der er tid til at fokusere på kvalitet og ikke kvantitet.
I stedet for at ha´ travlt med at
tælle, måle og veje alting. For
så får man let en forpustet tro,
der farer omkring for at over-

bevise sig selv og andre om, at
man gør en forskel. En tro, som
ikke er forpustet, men har `et roligt åndedræt`, kan vi få ved at
begynde, ikke med os selv, men
med Guds ord og sakramenter.
For ”ordet bygger kirke bedst.”
Vi kan ”plante og vande” og så
håbe, at det gror. Men ”Gud giver væksten”.

3 gejstlige og 2 lægfolk

I nærværende jubilæumsskrift
har vi bedt 3 tidligere præster
ved valgmenigheden og 2 læge
medlemmer om at bidrage. De
har haft så godt som frie hænder til at skrive om det, de havde

på hjerte. Det er, synes vi, blevet
til en fin lille samling fortællinger
om både nyt og gammelt, og til
overvejelser om kirke og menighed i fortid, nutid og fremtid. Sidst
men ikke mindst har vi haft Hanne Verner til at indhente udtalelser fra sidste års konfirmander
til at krydre det hele med. Tak til
bidragsyderne og tak til Birgit Bay
for hjælp med at læse korrektur.

God fornøjelse!
Anders Lundbeck Rasmussen,
valgmenighedspræst.

Valgmenighedsloven. Vedtaget i Folketinget 10. februar. 1868 med 72 stemmer for, 13 imod.
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100 års valg af menighed.
Ved Bjørn Krab-Johansen
BARN:

Min far blev som dreng, for
hundrede år siden, af sin vakte
mor sendt til Liselund ved Slagelse for dér at blive grundigt
grundtvigsk og kristeligt forberedt til sin konfirmation af frimenighedspræsten Niels Dael.
Det halve år på Liselund blev
en del af den åndelige arv,
som min far senere i mere overkommelige doser gav videre til
os 4 børn.
Selv var jeg barn i Odense. Gik
i Nørregades Friskole, hvor vi
med åbent sind lyttede til bibel- og danmarkshistorie, så
vore små muse- og løvehjerter
bævede og bankede.
Familien havde løst sognebånd til den grundtvigske menighed ved Hospitalskirken (nu
Graabrødre Klosterkirke).
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Det bedste ved søndagene
dér var sangen og orgelbruset.
Vi brugte stemmen og lagde
øre til musikken.
Under min konfirmationsforberedelse lærte vi mange, ofte
svært forståelige salmevers,
udenad – og pastor Krøgholt
ville, at vi ”sku´ ku´ dem”. For
mig var det ren magi. Versene lå jo som rimede mundrette bidder på tungen. Når jeg
hjemme øvede: ”Da drypper
som duggen der manna på
vuggen”, så var det først og
fremmest ren rim-guf for ørerne. Men salmerne blev også
lagret som strimler af melodi
og tekst, der senere i livet som
alvorlige, gode og forunderlige
sangbare billeder kunne rulles
ud igen og igen.
Og at sidde tæt hos far på kirkebænken var trygt fællesskab
med ham og menigheden. Altergang var ikke for u-konfirmerede.
13

UNG:

Senere blev jeg sendt på Den
danske Husflidshøjskole i Kerteminde. Bo Rud var forstander,
K. C. Holm præst i valgmenigheden. Det halvår omkalfatrede den 17-18-åriges liv. Man
vågnede. Hånd og ånd forenedes i husflid og ord.
Rud gjorde os til medlevende
deltagere i Ibsens store dramaer Brand og Peer Gynt, også
så hjertet ængstedes, bruste,
blødte, brændte og bankede;
og Nis Petersen digtede: Du
må ”ville verden, ville livet, ville
kampen frem for kivet.”
Vi kreerede smuk husflid, og
enkelte søndage besøgte man
14

Emaus-kirken; og den danske
sang var en ung blond pige, der
gik og nynnede i højskolens hus
og have og værksteder, mens
begejstringens ørn svævede
over vore hoveder med brusende vingeslag, og Ånd over
ånder kom ned fra det høje og
vi forenedes i Åndens favnetag. Med øjet, som det skabtes
himmelvendt, lysvågent for alt
skønt og stort herneden, men
med de dybe længsler velbekendt.

VOKSEN:

Professor Thestrup Pedersen,
min lærer i dogmatik, påstod,
at Nordens apostel, Ansgar aldrig nåede at besøge Allesø
og Næsbyhoved–Broby sogne

- - det kunne mærkes endnu,
da jeg var præst dér. Der var
søndage, hvor vi ikke var andre
i kirke end degnen, klokkeren,
organisten, en solidarisk præstekone og præsten. Det betød en
afkortet gudstjeneste, men den
blev holdt. Altergang et par
gange med præsten alene. Det
var sært at indbyde til måltidsfællesskab med Herren selv, når
kun tjeneren kom til bords. Det
blev nok også oplevet som lidt
akavet af menigheden.
Et ældre trofast missionsk ægtepar gav efter en god samtale tilsagn om at gå til alters.
Og efter er par år var der altergang ved alle kl. 10 gudstjenester, hvor vi spiste u-sprøde alterbrød og drak et nip af
købmand Odas billige portvin.
Men det skete, at det beskedne måltid ikke blot var noget
for øjet, hånden, munden og
øret, men blev spist med hjertet, og så var det et måltidsfælleskab med både Gud,
med Jesus Kristus, med den
gode Helligånd og med de
hensovede, der sad med ved
den ende af alterbordet, som i
øst rækker helt ind i evigheden.

Altergangen blev forsmag på
en ”himmerigsmundfuld”
Gårdejer Holger Morits Hansens
røde køer stod hvert år på fløjen ved Det fynske Fællesskue.
Selv stod han på fløjen i Kerteminde-Dalby Valgmenigheds
bestyrelse, en stærk, levende
og beåndet mand, der kunne
sine sange, salmer og danske
digte. Han kunne mærkes som
inspirator, og han blev min ven.
Ved hans side stod forstander
Folmer Bukh. Begge følte de
et vældigt ansvar for menighedens liv, vækst og økonomi,
samtidig med at de dyrkede
det vigtige fællesskabsskabende ”kirkegængerembede”.
Lederen af Kertemindeegnens
Friskole var degn i Emaus-kirken,
gårdmand (Thormod) Bjørn i
Betlehemskirken.
Med spædbørnshjemmet på
Klintevej, hvor ”uægte” børn
blev født, gemt, døbt i valgmenighedskirken og siden
bortadopteret, dannedes et
grundtvig-koldsk fællesskab,
hvis rødder rakte helt tilbage
til de gudelige vækkelser, til
spillemand Kristen Madsen fra
15

Bregnør, en brændende og
forunderlig prædikant; og til
skomageren ”Biskop” Svane,
hvis mindesten sidder i muren
ved kirken. De var vakte, døbt
af vand og Ånd, og de gjorde menighedslivet til nærvær,
gjorde mødet med Ordet og
Ånden sanseligt og hjerteligt,
og de tændte andre, fordi de
selv brændte.
Næste valg var Odense Valgmenighed. En bymenighed,
hvor det sociale fællesskab og
rammerne omkring det, blev
en vigtig del af menighedslivet.
Når man ikke møder hinanden
uden for kirkerummet, hos køb-
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mand og bager, må vi mødes
på anden vis. Derfor valgte vi i
Odense-menigheden at bygge
køkken til kirkehuset, og at flytte kirkebænkene ud og erstatte dem med flytbare stole, så
søndagens kirkerum kunne omdannes til hverdagens folkelige
samlingsstue.

hed deltager i gudstjenesten i
dåb og i nadver, i bønner og i
salmer. Højmessen er trofast i sin
form, og den spejler sanddrueligt det dybe seriøse drama om
menneskers møde med Kristus,
med livet, med Gud. En væsentlig gevinst er hertil præstens
prædiken.

GAMMEL:

Lader vi det, vi sanser, tage på
den lange rejse fra apparaterne: fra øret, øjet, næsen, munden og hånden, videre ind i
vore hoveder og lader sansningerne blive beriget, udfordret,
og klaret i hjernen, hvorefter oplevelserne gelejdes videre helt
ind i hjertekammeret, hænder

Det hænder, at nogle klager
over gudstjenesten; at den er
kedelig, intellektuel og stillesiddende. Jeg synes ikke det passer. Den er måske ikke specielt
underholdende og godt det
samme. Underholdning er der
rigeligt af. Men vi som menig-

det, at det vækker vore inderligste længsler og bliver til en
anelse om Guds nærhed, menneskelivets underfulde storhed
og skrøbelighed.
Så bliver gudstjenesten til en
åbning mod skaberværket, til
et pinseligt nærvær, et stævnemøde med den opstandne Jesus Kristus og med hans mod og
bedrift. Derfor er den 150-årige
Kerteminde-Dalby Valgmenighed vort valg, vores menighed.

Bjørn Krab-Johansen, Præst i
Kerteminde Dalby valgmenighed fra 1976 til 1985
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Konfirmanderne har ordet:

Kirke, menighed og folk
– hvad er det, vi taler om?
Ved Agnete Holm Hvidt

”Vi gik til konfirmationsforberedelse om
eftermiddagen - lige efter skole.”
Louise, Konfirmand i valgmenigheden

”Jeg synes, at historierne om Jesus blev
fortalt på en spændende måde.”
Oliver, Konfirmand i valgmenigheden

”Jeg var lidt i tvivl, om jeg ville konfirmeres, men
jeg er glad for, at jeg valgte det alligevel.”
Sebastian, Konfirmand i valgmenigheden

”Jeg lærte meget om kristendommen, som jeg ikke
vidste før. Det var hyggeligt tirsdag eftermiddag.”
18

Victor, Konfirmand i valgmenigheden

Vi gjorde hovedrent – vi pudsede kirkens vinduer, vaskede
bænkene og støvsugede allevegne. Vi havde travlt dengang i 1993, for vi skulle være
værter for et Årsmøde, hvor alle
Danmarks valg-og frimenigheder skulle mødes her i Kerteminde. Vi gjorde rent i hele kirken i
fællesskab, denne lille gruppe
af medlemmer af Kerteminde
Dalby Valgmenighed.

fælles om at løse en opgave i
vores kirke.

Dette viser det dobbelttydige
ved vores sprogbrug: Kirken er
et konkret hus

Historisk set kom kirken som
bygningsværk i anden række.
Husene blev først opført, når
den troende menighed havde
brug for en ramme om deres
samvær, som var markant anderledes midt i den almindelige verdens virvar. Måske var
de første kirker heroppe i Norden simpelthen kun et stenkors.
Dem har man fundet ved vejkryds og på fjeldtoppe: ”Her er
vi. Her samles vi!”

– i dette tilfælde Emaus-kirken.
Og samtidig er kirken et fællesskab af mennesker, som tror, at
Vorherre Jesus Kristus er Guds
søn og Verdens frelser. De er
fælles om Guds ord ved dåben og nadveren. - Det tænkte vi ikke så meget på, mens
vi kravlede på stigerne og drak
kaffe i våbenhuset. Vi var bare

Fra de gamle islandske og norske sagaer ved vi, at den første
formidling af kristendom fandt
sted ved folks spiseborde, og
efterhånden som flere fandt
sammen om at tro, fik man lyst
til at bygge kirkehuse. Sådan gik
det også, da de gudelige vækkelser i 1800-tallet blev talrige –
man rykkede fra dagligstuer og
19

værksteder og byggede sine
kirker ’ Emaus’ og ’Betlehem’.
Menigheden fik tag over hovedet. Hele landet samlede ind til
byggeriet.
Men de første sognekirker blev
i sin tid bygget af stormænd og
konger, og den verdslige magt
udformede en organisation, en
styreform, der ligeledes blev
benævnt kirken. Kirke er derfor
et tre-tydigt ord: det betyder
et hus. Det betyder en organisation med præster og bisper,
regnskaber og årsmøder. Og
det betyder det usynlige fællesskab om dåb og nadver,
som udspringer af troen i det
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enkelte menneskes sind – dem
der tilsammen også kaldes den
kristne menighed. Det sidste er
det vigtigste og mærkeligste,
for troen, som mennesker har,
er et svar på ordet fra Gud selv.
Kirken er et fællesskab om og
med Gud. Det siges på mange
måder i Ny Testamente, tydeligst måske som når Paulus skriver: ”Forstår I ikke, at I er Guds
tempel, og at Helligånden bor
i jer?”
(1. Kor. 3.16) At Kirken overhovedet findes er i sig selv et vidnesbyrd om, at Gud findes og
handler. Og det er derfor, vi
siger i trosbekendelsen: ”Jeg

tror på den hellige almindelige Kirke”. Kirken er på en og
samme gang et konkret hus og
et helligt mysterium, der huser
Guds Ånd, der skaber ”de helliges samfund”. At være hellig
betyder at være mærket som
noget anderledes end alt andet. At være skilt ud. Det bliver
man i dåben, hvor man får del
i Guds ånd og træder ind i den
hellige kirke.
På Grundtvigs tid oplevede
mange, at den kirkelige organisation var styret så stramt af
den enevældige konge og
hans embedsmænd, de rationalistiske præster, at det var
umuligt at leve som et personligt troende menneske. Vækkelserne havde givet folk et nyt
begreb om, hvad troen gik ud
på, som et dybt personligt anliggende. Grundtvig foretrak at
bruge ordet menighed om folk,
der ’levede af Guds ord som
dagligt brød på denne jord’.
Dem, som ved, at ”Kirke” ikke
er det samme som embeder og
teologisk lærdom og ministerielle bekendtgørelser, men en
forsamling af personer i hvem
Guds ånd giver sig til kende.

Det er ikke en selvhævdende
åndelighed eller en selvkredsende åndelighed, men en
ånd, der kommer til orde i bøn,
bekendelse og salmesang ved
gudstjenester, og naturligvis
stærkest i dåb og nadver. Det
er en åndelighed, som hviler
på en levende historisk tradition, overdraget fra generation
til generation.
Det syn på menigheden fik
Grundtvigs øjne op for, at kristendommen lever iblandt folk
selv, uden at staten skal hverken støtte eller styre. Folk må
have frihed til at ytre sig og
være Guds ’genlydsord’. Kirken må ikke blive en forvaltende organisation, men skal altid
forstås som et lokalt, levende
fællesskab af alle slags folk.
”Den levende menighed” er
altså en åndelig størrelse, der
så har en ramme af lovgivning
omkring sig for at sikre dens frihed. Denne tankegang lå bag
Valgmenighedsloven af 1868.
De valgmenigheder, der stadig eksisterer, er udtryk for denne tankegang. Den er næsten
overdøvet af den opfattelse,
at kirken er en statslig forvalt21

ning af befolkningens religion.
Derfor kunne en minister for
få år siden lancere slagordet:
”Mere kirke for pengene!”, der
selvfølgelig ville gennemføre,
at Folkekirkens mange sogne
forvaltede deres økonomiske
midler så rentabelt som muligt.
Debatten foregik hen over hovederne på mange medlemmer af Folkekirken og bidrog
ikke til, at ”folk” opfattede, at
de selv er kirken. Folk selv udgør kirken. En kirke uden folk er
lige så utænkelig som en familie uden medlemmer.
Tværtimod kunne man ved denne politiske kampagne bekræftes i den vildfarelse, at kirken er
lig med et statsligt væsen på linje med postvæsnet, hvis skæbne i denne forbindelse kan ses
som en advarsel…
I min tid som sognepræst efter
ti år i Valgmenigheden blev det
efterhånden tydeligere, at det
statslige væsen ”Folkekirken” på
sin vis er blevet ensbetydende
med et embedsværk, en administrationsform, der skal foretage
visse tiltag for at ” få folk i kirke”.
Menigheden er blevet genstand
22

for organisationens skiftende
velmente tiltag. Men det er den
omvendte verden. Kirken er folk
selv. Dens ny liv og vækst kommer nedefra, hvis den kommer.
Den må komme fra bænkene
og ikke fra alterskranken.
Det er sket igen som på Grundtvigs tid, at kirken i den åndelige
betydning – den levende menighed – er blevet indfanget i
strukturer, der snærer og indskrænker i stedet for at befri.
Men er der overhovedet så
stærk en kristen tro mere, som
der var i de vaktes kredse i gamle dage? Eller er vi så sekulariserede og så opløste i den ny tids
multireligiøse virkelighed, at det
er meningsløst at tale om en levende tro og et frit menighedsliv? Det kan man kun svare på
ved at give en ny frihedslovgivning, hvor de enkelte sognemenigheder får friere hænder økonomisk og administrativt, end de
har nu. Nogen vil nok råbe: ”Det
bliver anarki!” Men nej. Valgmenigheders funktionsmåde og
menighedsliv er ikke anarki. Det
er frit, fordi det af egen fri vilje er
forpligtet på en tradition.
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Det kan så være valgmenighedernes berettigelse i dag at gå
foran og vise sognemenighederne en selvberoende frihed.
Og at give sig i samtale med
resten af Folkekirken om både
økonomiske og principielle
spørgsmål.
Tage del i det almene kirkelige
fællesliv og hverken isolere sig
eller finde sig i at blive overset.
De fleste frie menigheder er
ret små og kan glæde sig over
nære sociale forhold mellem
medlemmerne indbyrdes og
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over et personligt og tillidsfuldt
forhold mellem præst og menighed. Det bliver stadigt mere
umuligt i sognemenighederne i
takt med, at sognestrukturerne
opløses og præsternes opgaver
defineres af ledelsen og ikke af
de folk, der har kaldet dem til at
være præst lokalt.

sætning for alt personlig udfoldelse, både social og religiøst.
Men måske er der på bunden
af kløften en sjælden urt ved en
levende kilde. Det er før set.

Fra mit synspunkt er kirken her til
lands i en dyb kløft – mellem et
embedsværk og en forvaltning
på den ene side og en befolkning, som er ved at glemme, at
frihed er en nødvendig forud-

Agnete Holm Hvidt, præst i
Kerteminde-Dalby valgmenighed fra 1985 til 1995, derefter
sognepræst i Ansgars Kirke
i Odense indtil 2015.

Med de bedste ønsker for Kerteminde Dalby Valgmenigheds
fremtid.
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Pædagogikken hentede jeg fra
et langt spejderliv og fra min tid
som skoleleder ved en friskole.
Konﬁrmationsforberedelsens
mål var at lave et konkret undervisningsforløb, hvor den enkelte konﬁrmand ﬁk ansvar over
for sig selv og sine kammerater.
Det skulle være kristendom, så
de unge kunne mærke, føle
og forholde sig til det, både på
sjæl, legeme og i handlinger.
På tur med “Frejas Ferrari”

Lejrturen ud til
Kerteminde Fjord med
kærren “Frejas Ferrari”

Konﬁrmander i Valgmenigheden
gennem 150 år.
Ved Gustav Reck

Tusinder af teenagere er gået
igennem porten til Skolegade
30 i Kerteminde og ind i Samlingsstuen og Valgmenighedens to kirker.
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I de år, jeg var Valgmenighedens præst, begyndte vi konﬁrmations-undervisningen med
en primitiv lejrtur: en fredag,
lørdag og søndag sidst i august.

Vi kom med det, vi skulle bruge
til den almindelige hverdag. Et
par dage under åben himmel:
sovepose, tandbørste osv.
Nogle tog meget med – andre
mindre. Det hele blev læsset
på kærren. Og den blev tung.
Meget tung. Nu skulle vi så, ved
fælles hjælp og kræfter, skubbe alle vore egne byrder, og de
andres byrder, ud til lejrpladsen.
Vejen var lang, med bakker op
og ned, og trafik. Ikke ufarligt.

På skift holdt konfirmanderne
øje med trafikken, så kærren,
og vi alle kunne komme så sikkert frem mod målet som muligt.
Efter 3 dage i telt med besøg
i Vikingehøvdingens Gravhøj
ved Ladby, Kølstrup kirke, bygning af en open air-kirke på
lejrpladsen, lejrbål, måltider
over åbent bål, underholdning,
natløb med affyring af raketter,
besøg af en rigtig pølsevogn
lørdag aften og gudstjeneste
søndag formiddag, gik det atter hjemad.
Da vi kom hjem til Skolegade 30,
stod alle forældrene klar med
herlige kageborde og drikkelse.
En enestående opbakning fra
forældrene, der i det hele taget
altid støttede op om undervisningen på alle måder.
Jeg tror, at de fleste konfirmander vil huske disse lejrture i lang
tid og før eller siden opdage, at
de egentlig var et meget godt
billede på livet selv. Ja, turen
med Frejas Ferrari var også et
billede på den store virkelighed.
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For også dér går det op og ned
ad bakke.
Også dér kan livet mærkes på
krop og sjæl.
Det kan gøre ondt og gøre godt.
Også dér er der brug for at
skubbe på, hjælpe til – bære
med på hinandens byrder –
tage ansvar.
Og også dér – i den almindelige virkelighed – lyder der en
stemme ind over fællesskabet
og til den enkelte: Kom nu, skub
nu, hjælp dig selv og din næste. Både når det går op og
ned ad bakke.

Derfor er Jesu liv – død og opstandelse – det liv, som giver
os ansvaret for os selv og vores
kammerater.
Ansvaret var med hele vejen
igennem konfirmationsforberedelsen. Det personlige ansvar for familie, venner og de
mennesker de unge kommer
til at møde, og dér forsøge, efter bedste evne, at være Guds
medarbejder på sin næstes
glæde.
Til lykke med de 150 år og god
vind frem!

Gustav Reck, præst i
valgmenigheden fra 1996-2016.

Søndag – efter gudstjeneste på lejrpladsen
– hjemkomst til forældrenes herlige kageborde.
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”Kærlighed alt sit udretter”.
Ved Frederik Christensen

For nogle år siden forsøgte jeg
at skildre et ældre ægtepar i en
grundtvigsk valgmenighed:
”Der er de”, hviskede jeg til min
kone. Vi var kommet i kirke for
første gang i en af de valgmenigheder, vi har været tilknyttet.
Vi havde fået den opfattelse, at
der ved alle grundtvigske valgmenigheder findes et eller flere
”prototype-ægtepar”, som er
genkendelige fra menighed til
menighed. De er hvid- eller gråhårede, og skønt de er mellem
65 og 80 og bærer tegn på et
liv med meget arbejde, virker
de levende og adrætte. De har
let til smil og samtale, ser direkte på en, når vi falder i snak og
giver gerne hånd. Af og til lægges hånden også på armen
med den fortrolighed, som ligger til folk, der gerne åbner sig
mod andre.
De er kultiverede. Ligesom en
mark, der er skåret af ploven
og revet af harven, så mulden
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ligger lind og åben for sæden.
Thorkild Bjørnvig sagde om
dannelse, at ”den er en udviklet evne til opmærksomhed”.
De synger meget og gerne, er
begge interesserede i politik.
Hun mest i omsorg, han mest i
økonomi. De opsøger alt, hvad
der er af folkelige møder i nærheden, og er sikre gæster ved
højskolens efterårsmøder. Det
kan ske, at de brokker sig, hvis
foredragsholderen kommer for
langt fra hverdagslivet – men
de kommer og bliver alligevel.
De tilhører et univers, hvorfra
man ikke trækker sig på grund
af en enkelt hændelse. De sælger ikke ud af deres overbevisninger, men kan virke overraskende åbne over for det, de
ikke har set før. Man er ikke i tvivl
om, at de er enkeltpersoner,
selvom man ikke kan forestille
sig den ene uden den anden.
De er individualister, men lever
og ånder i fællesskab med andre.

Vi forestiller os, at de har gået i
friskole, at de har været på efterskole eller højskole. Siden hen
har de passet deres husmandsbrug - eller var det en proprietærgård? Måske har han været
postbud og hun økonoma på
alderdomshjemmet. Gætteri!
Det kan jo være, de har været
forretningsfolk i Argentina. Men
grundtvigske arvtagere er de i
alt fald, og det kendes på dem.
Så gik årene. Jeg hører nu selv
til ”den gråhårede del”, og jeg
kan se, at min beskrivelse af de
grundtvigske kirkegængere nok
hører til en anden tid og er lidt
for meget ønsketænkning. Meget har ændret sig. Højskolerne

har ikke efterårsmøder, bondekulturen er død, og der er i det
hele taget blevet større afstand
mellem kirke og hverdagsliv.
Da der var rejsegilde på min
barndoms valgmenighedskirke
i Balle 1885, stod håndværkerne frem på stilladset – mester
og svende – og sang: ”På Jerusalem på ny”. Det er jo ikke
ligefrem salmesang, der lyder
fra håndværkere ved nutidigt
kirkebyggeri.
Men hvad der savnes i nærhed
imødekommes til gengæld i
”løsdrift ”; ikke sogn men menighed, ikke livsvarig bosætning,
men higen efter identitet i flygtighedens univers.
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Til den grundtvigske livsforståelse hører, at menneskelivet er
guddommeligt. Det hellige er
ikke kirken, men livet. Når de
”vakte” i Dalby og Kerteminde byggede kirker var det, ikke
fordi de savnede et hus, men
fordi de drømte om et rigere
hverdagsliv. Den drøm har ikke
ændret sig.
Det kunne ifølge Grundtvig kun
ske ved en hævdelse af vore
kærlighedsområder. De områder, hvor vi ikke skal betales for
at gøre det nødvendige. ”Moder, søster, elskte” – eksistensområderne - fødsel og død.

Det er til gengæld i kirken, at
de områder i særlig grad fortolkes og hævdes. Ingen andre
steder har jeg erfaret det så
vedholdende, som i den kristne
og grundtvigske kirke. Vel gjaldt
det ”det guddommelige menneskeliv” for folkene i Kerteminde-Dalby, men ingen af dem
drømte om, at det ville lykkes
uden kirke og menighedsliv.
Derfor byggede de.

Konfirmanderne har ordet:
”Jeg var i tvivl, om jeg ville konfirmeres. Jeg har
svært ved at tro på Skabelsesberetningen men historierne om Jesus, kan jeg godt lide. Jeg er glad for,
at jeg blev konfirmeret.”
Asta

Frederik Christensen, tidl. Højskoleforstander, Kerteminde.

”Jeg var ny i klassen, men jeg var glad for
at gå til konfirmationsforberedelse med
mine nye klassekammerater.”
Benjamin

”Jeg lærte nogle nye sange at kende, og det er jeg
glad for, fordi jeg elsker at synge.”
Josephine

Kertemindeegnens friskole holder juleafslutning i Emaus-kirken
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”Jeg hørte nogle historier om Jesus, som jeg ikke
kendte, og det var spændende.”
Niels Christian
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Konfirmanderne har ordet:
”Jeg var lige startet på skolen, så mine klassekammerater var nye, men vi hyggede os alle til konfirmationsforberedelsen.”
Anna

I juni 2018 var Kerteminde-egnens friskole omdannet til
”Mælkebøtte-by” i en uge. I en
by må der også være en kirke,
mente nogle af valgmenighe-

dens gamle konfirmander fra 8.
kl. Et klasselokale blev omdannet til kirke, og der blev holdt
gudstjenester med præstekjole,
alter og salmer.

”Jeg var i tvivl, om jeg ville konfirmeres. Men jeg
valgte det, og jeg fik udfordret min viden om kristendommen, og det er jeg rigtig glad for.”
Maria

”Vi så en spændende film: ”The Mummy” en aften,
hvor vi havde filmaften.”
Jesper

”Jeg synes, Fredslys-gudstjenesten var både højtidelig, festlig og hyggelig.”
Marie
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Mit liv med
Kerteminde-Dalby Valgmenighed.
Ved Karen Boll.

Konfirmander på Jellinge-høj

I 1980’erne var jeg medlem af
Valgmenighedens bestyrelse.
Holger Moritz Hansen var den
karismatiske formand. Der var
altid gode og meget livlige diskussioner til bestyrelsesmøderne. Blev der for megen snak
om økonomi, kagebagning
og farven på hynderne, skar
Holger igennem med: ”Det er
UDENOMSVÆRKER”. Et ord der
lige siden har haft en god plads
i vores familie.
For mig har tro altid været en
meget privat sag, som jeg ikke
har haft behov for at snakke så
meget om. Jeg er derfor helt
bevidst om, at følgende mest
er ”udenoms værker”.

Gløgg og æbleskiver efter fredslys-gudstjeneste i november.
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Jeg er født ind i Valgmenigheden. Min fars slægt havde
været med til at oprette menigheden og bygge kirken i
Dalby. I min barndom var de
to kirker meget adskilte. Mine

forældre var stort set i kirke
hver søndag – men sjældent i
Kerteminde. Kirken i Dalby var
tæt knyttet til friskolen, og der
blev holdt mange møder i Dalby Forsamlingshus. Min mor var
ikke opvokset med valgmenigheder, og jeg husker, hun af og
til drillede min far med, at det
var utroligt, de skulle køre forbi
hele 2 kirker, før der var en, der
kunne bruges. Jeg var veninde med en af sognepræstens
døtre og kom meget i Mesinge
Præstegård. Her observerede
jeg en mere tung og alvorlig
kristendom, men følte mig altid
velkommen. I 1950’erne var der
stadig en ret stor afstand mellem sognekirken og valgmenigheden. Jeg mener, der blev talt
om, at det var ”nye tider” med
det venskab.
Jeg blev døbt af Gustav Helms,
som jeg ikke husker. Min barndoms præst var K.C. Holm, som
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mine forældre satte meget højt.
Jeg havde glæde af at lege
med Hans Christian og Agnete,
når forældrene var sammen.
Jeg husker i den forbindelse en
sjov episode i den gamle præstegård, hvor der var møde i
stuerne. Fra reposen på 1. sal
prøvede vi at fiske vaniljekranse, da kagerne blev båret gennem entreen. Damen, der bar
kagefadet, blev så forskrækket,
at hun tabte alle kagerne. Vi fik
ikke just ros af fru Holm.
Da konfirmationen nærmede
sig var Holm blevet biskop og
afløst af Søren Anker-Møller.
Han og familien kom også meget i mit hjem, men jeg må med
skam meddele, at jeg husker
meget lidt om konfirmationsforberedelsen. Efter en god morgencykeltur til Kerteminde sad
vi på de øverste bænke i kirken,
hvor der var hundekoldt. Ikke
de bedste forhold til samtaler.
Men det var vældig interessant
at præstens kone var halvsøster
til Ghita Nørby. Spændende
når Ghita og Dario dukkede op
i rød sportsvogn.
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I ungdomsårene var Valgmenigheden ikke lige det, der optog mig mest. Min mor fik i forbindelse med min fars sygdom
og død et meget nært forhold
til Niels Holm og hans kone Bente. Da Jørgen og jeg blev gift
i 1971, var Niels Holm flyttet til
Grundtvigskirken, men da afløseren ikke var kommet, tog Niels
Holm turen til Dalby for at vie os.
Senere - mens vi stadig boede
i København – deltog vi nogle gange i hans gudstjenester
i den smukke Grundtvigs-kirke.
Stor oplevelse.
Da vi i 1973 flyttede til Mesinge,
var Poul Bredsdorff ankommet
fra Paris. Han døbte vores ældste søn i 1974. Jeg husker Poul
Bredsdorff som et meget vidende, spændende og humoristisk
menneske.

når økonomien var god. I bestyrelsen supplerede Holger Moritz
Hansen og Folmer Bukh hinanden på bedste – og livligste – vis.
Samlingsstuen blev bygget, og
den var propfuld til en fantastisk række af foredrag. Vi fik
døbt to børn, og jeg mindes
disse år med den allerstørste
glæde. Holger kom til at betyde rigtig meget for mig, og
med Anne og Bjørn har vi siden
haft det varmeste venskab.
Lidt pudsigt at næste præst
var barndommens legekammerat, Agnete. Det var et fint
gensyn og årene, hvor vores
børn blev konfirmeret og min
mor begravet. Det var en tid
med gode studiekredse og
megen sang – vist endda noget der lignede et kor.

Derefter blev det Gustavs tur til
at ”styre butikken”. I løbeklubben erfarede jeg hurtigt, at ham
kunne man ikke løbe fra. Vores
datter havde en fantastisk skolepraktikuge hos ham. Hun blev
dog ikke præst. Gustav har døbt
4 af vores børnebørn og begravet en kær moster.
Nu ser jeg frem til forhåbentlig
mange gode år med Anders.
Som afslutning på alle disse
UDENOMSVÆRKER vil jeg tilføje, at jeg har nydt hver eneste
gudstjeneste med 8 meget forskellige præster.

Karen Boll.

Slutningen af 70’erne og 80’erne
blev min mere aktive tid i Valgmenigheden. Det var virkelig
positivt at være med i bestyrelsen i de år. Bjørn Krab-Johansen var meget afholdt og formåede at ”skaffe” mange nye
medlemmer bl.a. via Friskolen.
Det var nemt at være kasserer,
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Konfirmanderne får det sidste ord:

”Det var hyggeligt - bestemt ikke kedeligt.
Vi havde også en kageordning.”

Konfirmanderne får det sidste ord:

”Vi skulle komme i kirke 8 gange. Det, synes jeg,
er fair.”

Luca

Jakob

”Jeg startede først i januar, da jeg kom fra
en anden skole. Mine nye klassekammerater var gode til at fortælle mig, hvordan
konfirmationsforberedelsen foregik.”

”Anders er flink, og der var en god stemning.”
Lasse

Karoline

”En aften besøgte vi Valgmenighedskirken i Odense
– nogle forældre kørte os. Vi mødte andre konfirmander den aften, hvor vi hørte en historie, som senere blev
afløst af skuespil. Meget fin aften.”
Lucas

”Hver gang startede vi med at synge i kirken. Derefter sagde vi: Fader Vor og Trosbekendelsen. Senere
gik vi i samlingsstuen.”
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Rasmus

”Jeg var lidt i tvivl, om jeg ville konfirmeres, fordi
jeg ikke vidste så meget om kristendommen. Jeg er
glad for, at jeg gjorde det, for jeg lærte en masse.”
Carl

”Det var hyggeligt at gå til konfirmationsforberedelse, og undervisningen var meget varieret.”
Freya
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