Rødding Frimenighed

Første søndag i advent 1909 indviedes Rødding Frimenighedskirke – eller
"St. Pouls Kirke".
Dette vil i hundredåret for indvielsen blive markeret på forskellig vis, bl.a.
med en festgudstjeneste første søndag i advent med efterfølgende sammenkomst på højskolen, der, i tiden indtil kirken blev bygget, var hjemsted for frimenigheden.
Endvidere har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
almene Formaal skænket 2,9 mill. kroner til restaurering af kirken, og arbejdet vil gå i gang i jubilæumsåret.
Her bringes en artikel om frimenigheden. Tiden fra menighedens stiftelse i
1874 til genforeningen er beskrevet af forhenværende frimenighedspræst
Johannes Dommerby Jensen, og denne del har været bragt i Årsskrift for de
Grundtvigske Valg- og Frimenighedskirker i 1999. Tiden efter 1920 er
beskrevet af højskolelærer Georg Bendix.

Rødding Frimenighed 1874-1920
Af Johannes Dommerby Jensen
Den 18. april 1864 blev de danske soldater, som havde forskanset
sig på Dybbøl Banke, løbet over ende af en prøjsisk-østrigsk hær
under ledelse af kronprins Friedrich Carl af Prøjsen. Da budskabet om
sejren nåede Berlin, sendte kong Wilhelm over telegrafen følgende
lykønskning til sin søn:
Næst efter hærskarens Herre takker jeg min herlige armé og din føring for
denne glorværdige sejr.
Få dage efter indledtes fredsforhandlinger i London. Her blev en
deling af Slesvig efter befolkningens nationale sindelag bragt på tale
af den engelske delegation. Men de politiske ledere i Danmark forstod
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ikke at udnytte mulighederne og kom helt til kort overfor Bismarcks
forhandlingstaktik. Ved den endelige fredsslutning i Wien den 30.
oktober 1864 måtte kong Christian IX afstå alle rettigheder til de tre
hertugdømmer, Slesvig, Holsten og Lauenborg, som herefter kom under prøjsisk og østrigsk overhøjhed.
I anledning af freden blev der efter ordre fra de tyske myndigheder afholdt takkegudstjeneste 2. søndag i advent i alle Slesvigs, Holstens og Lauenborgs kirker. Man indledte med klokkeringning fra kl.
6-7 om morgenen. I Skodborg ca. 10 km øst for Rødding måtte denne
tilkendegivelse af taknemmelighed (iflg. Den tyske visitatsbog)
udsættes et par timer, fordi "ondsindede" personer i nattens løb havde
skåret klokkerebet over".
I de overvejende dansksindede områder af Slesvig var der ikke
mange mennesker i kirke den søndag, og man må forestille sig, at
også deres dansksindede præster har følt sig tilskyndet til at blive
hjemme.
I øvrigt må man konstatere, at de første år efter 1864 i kirkelig henseende forløb overraskende roligt i Tørninglen provsti, hvortil Rødding hørte. Præsterne her fik lov til at blive siddende i deres embeder.
Men i 1867 blev deres vilkår ændret radikalt, idet den prøjsiske konge
krævede en edsaflæggelse fra alle embedsmænd. Dette krav fik
skæbnesvangre følger for bl.a. Hans Svejstrup, sognepræsten i Rødding og Skrave sogne. Han kunne ikke få sig selv til at aflægge den
nævnte troskabsed, hvorfor han måtte tage sin afsked. Men Svejstrup
blev boende i byen, indtil han i 1870 søgte og fik embedet som sognepræst i Vejen-Læborg pastorat nord for grænsen.
I disse år blev grunden lagt for den senere frimenighedsdannelse.
Hans Svejstrup (1815-1893)
Hans Svejstrup blev efter sin embedseksamen (1839) præst i Nørup
mellem Vejle og Billund. Her stiftede han bekendtskab med Vilhelm
Birkedal, som på den tid var sognepræst i Sønder Omme – Hoven
pastorat. De blev nære venner, og trods store forskelle f.eks. hvad
temperament angår, holdt deres venskab livet igennem. Under
påvirkning af Birkedal blev Svejstrup "ført ind på Grundtvigs Opfattelse af Vorherres Ord i Dåb og Nadver som det livsskabende og livsopholdende i Kristenlivet". Og denne opfattelse blev derefter midtpunktet i hans liv og prædiken.
Da sognekaldet i Rødding-Skrave blev ledigt i 1861, gik Hans
Didrik Kloppenborg, Bejstrupgård, til kongen (Frederik VII) og fik på

28

vegne af en gruppe mennesker i Skrave sogn udvirket, at Svejstrup
kunne få det ledige embede. Nogle måneder senere flyttede han så til
Rødding som provstiets første grundtvigske præst
I samarbejdet med højskolens folk (først Jens Lassen Knudsen,
senere Ludvig Schröder, Heinrich Nutzhom og Rasmus Fenger) indbød han til ugentlige møder, som både kirkeligt og folkeligt fik betydning for hele egnen.
Krigen i 1864 satte en foreløbig stopper for højskolens virksomhed.
Ludvig Schröder (forstander fra 1862) så sig ikke i stand til at fortsætte under de ændrede vilkår, hvorfor han sammen med sine lærere rejste til Askov og slog sig ned der. Det var tyve år efter oprettelsen af
Rødding Højskole, og det kunne nu se ud, som om dens historie var
ude, men det kom til at gå anderledes. Ved årsskiftet 1864-65 flyttede
Cornelius Appel ind i den tomme forstanderbolig.
Cornelius Appel (1821-1901)
Cornelius Appel havde virket som lærer forskellige steder i Sønderjylland. Under Tre-Årskrigen 1848-1850 var han således i Ballum,
hvor han med stor iver gik ind i Landstormen – den lokale danske
"modstandsbevægelse".
Året efter fredsslutningen slog han sig ned i Tønder, hvor han havde fået ansættelse ved en af byens børneskoler. I 1858, da den danske
regering ændrede undervisningssproget på Tønder Seminarium fra
tysk til dansk, kom han til at undervise også der. Folkesproget i Tønder var dengang dansk for mere end tre fjerdedeles vedkommende.
Ikke desto mindre var et flertal af byens borgere modstandere af det
nævnte sprogskifte. Appel var talsmand for de såkaldte klosterpolitikere, der modsatte sig en hårdhændet fordanskning af Mellemslesvigs
tyskorienterede folkedel, og i den nævnte sag indtog han en meget
nuanceret holdning. Ingen var dog på noget tidspunkt i tvivl om hans
danske sindelag, og det gjorde ham til skydeskive for de tysksindede.
Helt galt gik det i den henseende i tiden efter 5. februar 1864, hvor
den danske hær måtte rømme stillingen ved Dannevirke og trække
sig tilbage, og hvor samtidig de civile myndigheder i hele hertugdømmet holdt op med at fungere. I det magtforum, som derved opstod,
kunne galskaben få frit løb. Ved flere lejligheder samledes en hoverende menneskemængde foran det hus i Tønder, hvor Appel boede. Man
råbte skældsord efter ham, og vinduesruderne blev knust ved stenkast.
Da de tysk-østrigske myndigheder havde etableret sig i byen, blev
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Øverst menighedens to første præster – Cornelius Appel og Nis Petersen Lycke.
Nederst kirkesalen på Rødding Højskole, der var indrettet i den tidligere foredragssal. – Var i brug fra 1874 til 1909.

Appel straks afskediget fra sin lærergerning, og i maj måned flyttede
han. Det følgende halve år flakkede han og hans familie rundt uden
fast bopæl. Gode venner tog sig af dem, indtil de ved nytårstide fik
tilbudt den tomme forstanderbolig på Rødding Højskole. Med glæde
tog Appel mod dette tilbud, ikke mindst fordi det også åbnede mulighed for, at han på en eller anden måde kunne fortsætte den højskolevirksomhed, som Ludvig Schröder havde opgivet.
I Maj 1865 begyndte han at undervise et hold unge piger, og i
december måned samme år åbnede han en fri børneskole, som straks
vandt god tilslutning.
Appel og Svejstrup fandt hurtigt sammen i et meget nært venskab,
og den før omtalte mødevirksomhed fortsatte med endnu større tilslutning. De ugentlige møder, der som regel blev afholdt om torsdagen, kunne samle op til fire hundrede deltagere.
Kravet om edsaflæggelse
Mellem de to mest betydende magter i Det Tyske Forbund, Prøjsen
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og Østrig havde der længe været en kraftig og stadig tiltagende rivalisering. Denne magtkamp kulminerede i 1866, da den prøjsiske kansler Otto v. Bismarck arrangerede en krig de to lande imellem. Østrig
blev hurtigt slået og måtte ved fredsslutningen i Prag bl.a. opgive sin
indflydelse i de tidligere hertugdømmer, Slesvig, Holsten og Lauenborg. De blev nu indlemmet i Prøjsen, og alle embedsmænd og soldater i de nævnte lande blev derefter stillet overfor kravet om at aflægge
troskabsed til den prøjsiske konge.
Svejstrup kom dermed under stort pres. Han ville nødigt opgive
sit embede, og mange rådede ham til at efterkomme myndighedernes
krav, men han måtte dog følge sin samvittighed. En dag i Marts
måned fik han et brev med følgende ordlyd:
Deres velærværdighed anmodes om Fredagen den 15. ds middag kl. 12
behageligen at give Møde i Thinghuset i Rødding for i overensstemmelse med
Forordn. Af 22. 1. for os at aflægge Tjenesteeden. Tillige bedes De om i Visitatoriets navn at give Lærerne i Deres Sogn Tilhold om i samme Øjemed at
møde om Eftermiddagen kl. 1.
Kgl. Kirkevisitatorium i Tørninglen d. 6. marts 1867
(sign.) Kier (sign.) Blædel
Svejstrup mødte op på tinghuset til den aftalte tid og meddelte, at
han ikke så sig i stand til at aflægge nogen troskabsed til den prøjsiske
konge, og dermed havde han i realiteten afskediget sig selv. Han blev
dog i overensstemmelse med gældende praksis boende i præstegården i det såkaldte "nådensår". I den tid måtte han dele hus med den
nye tysksindede sognepræst, og det blev for dem begge meget pinligt.
Mens den nye sognepræst prædikede i en næsten tom kirke, samledes
en stor skare i præstegården, hvor Hans Svejstrup holdt andagt. Disse
andagter kan opfattes som Rødding Frimenigheds uformelle begyndelse.
Efter udløbet af "nådensåret" flyttede Svejstrup med sin familie ind
på højskolen, og nu blev hans samarbejde med Cornelius Appel
intensiveret. Torsdagsmøderne fortsatte efter det mønster, der var
lagt. Dertil kom så de nævnte søndagsforsamlinger, der blev afholdt
dels på højskolen dels i storstuen på Bejstrupgård, som H.D. Kloppenborg havde ladet indrette til formålet. Egentlige gudstjenester med
dåb og nadver måtte afholdes i "udlandet". Når der var behov derfor,
drog præst og menighed over grænsen til Vejen eller Kalvslund, hvor
den stedlige sognepræst beredvilligt stillede kirken til rådighed. Den-
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ne trafik måtte imidlertid indstilles, da der blev klaget derover til de
danske myndigheder.
Svejstrup forsøgte sig nu med "nøddåb" i hjemmene. Det gik godt i
nogen tid, indtil det blev umuliggjort ved et forbud. Som svar på dette forbud begyndte folk at melde sig ud af Den Slesvig-Holstenske
Landskirke. Det havde man ret til, da der i Prøjsen var religionsfrihed.
Men også her lagde de tyske myndigheder hindringer i vejen. Idet de
ikke ville anerkende sondringen mellem tysk og dansk menighedsliv,
krævede de "Eine unumwundende Erklærung". De, der ønskede at træde ud af kirken, måtte afgive en utilsløret erklæring om, at de tog
afstand fra luthersk-evangelisk kristendom, hvad jo ingen af dem
gjorde. Ikke desto mindre var der i 1870-erne en hel del mennesker,
der afgav den nævnte erklæring og trådte ud af den tyske kirke for at
slutte sig til den danske menighedsdannelse.
Hårde tider
Ved udbruddet af Den Fransk-Tyske Krig i 1870 skærpede de tyske
myndigheder overvågningen af de dansksindede i Sønderjylland.
Søndagsforsamlingerne på Rødding Højskole og på Bejstrupgård i
Københoved måtte opgives for en tid, og Svejstrup drog i "landflygtighed" nord for Kongeåen, da han af herredsfogeden fik meddelelse
om, at man ikke kunne garantere hans sikkerhed.
Kort efter blev embedet som sognepræst i Vejen-Læborg pastorat
ledigt. Svejstrup søgte – og fik det. Vejen og Skrave sogne ligger lige
overfor hinanden på hver sin side af Kongeåen, og Svejstrup kunne
derfor opretholde kontakten med den danske menighed i sit gamle
pastorat. Man bragte børn til dåb i Vejen kirke, kørte derover for at gå
til alters, sendte ham de unge til konfirmation. Af og til havde også et
brudepar fået arrangeret det således, at de under iagttagelse af visse
formaliteter kunne blive viet i Vejen kirke. Ofte gjorde Svejstrup også
selv rejser til det sønderjyske for at holde gudstjeneste med dåb og
nadver i private hjem. Således var der f.eks. en kreds af mennesker i
Bovlund, han ofte besøgte.
Søndagsforsamlingerne i Rødding og Skrave blev genoptaget nu
med Cornelius Appel som prædikant. Disse møder var som en torn i
øjet på de tyske myndigheder, og de blev overvåget enten af herredsfogeden selv eller en tysk gendarm, der skulle notere altergæsternes
navne, - se til, at alt gik for sig på sømmelig måde og skride ind, hvis
der blev talt ilde om de tyske myndigheder. Det var ikke et opløftende syn at se den tyske gendarm (iført uniform med blanke knapper,
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pikkelhue og sabel) tage plads på den forreste bænk og demonstrativt
blive siddende med armene over kors, når evangeliet blev læst og velsignelsen lyst.
Mathias Appel (Cornelius Appels ældste søn) har berettet følgende
om et møde, (7. oktober 1873), som han selv deltog i. Man havde ved
den lejlighed indbudt Johannes Clausen, Ryslinge, som prædikant.
Efter at have læst søndagens tekst om Jesu vandring på søen talte Clausen
over den. Ikke med et ord omtalte han sønderjydernes situation. Men han
sagde: "Det er en trøst for Jesu venner, at han ikke forlader dem i nøden".
Ved de ord sprang herredsfogeden, Grothusen op og råbte med skinger stemme: "Jeg ser mig tvunget til i dette øjeblik at afbryde og hæve mødet". Forsamlingen måtte øjeblikkelig forlade salen. Alle gik hver til sit.
Appel ville skaffe ro i salen, men herredsfogeden var der omgående: "Hr.
Appel, jeg forbyder Dem at tale! Kender de mig ikke? Jeg er Deres herredsfoged"! Appel gjorde ham opmærksom på, at det var en privat samling, og at
det var hans private gæster, der var til stede.
"Hr. Appel, jeg forbyder Dem at sige noget, mødet er hævet"!
"Ja, mødet er hævet, men det ændrer ikke ved det forhold, at jeg er hjemme
her".
"Hr. Appel! Igen forbyder jeg Dem at sige noget. Ikke et ord, forstår De"?
"Ja, så er der ikke andet at gøre. Vi bøjer os for magten".
"Hr. Appel, De er anholdt"!
Appel blev arresteret, men måtte snart efter løslades, da han ikke
kunne anklages for noget ulovligt. Det er en af de mere grovkornede
episoder, men den giver et ganske godt indtryk af den højspændte
atmosfære, der herskede i forholdet til de tyske myndigheder.
Frimenigheden oprettes
I sommeren 1874 bekendtgjorde den tyske øvrighed, at ingen
dansk præst måtte tale ved gudstjenestelige forsamlinger i Sønderjylland, hvad enten de bestod af folk, der var udtrådte eller ikke udtrådte af landskirken. Hermed var der sat en endegyldig stopper for
Svejstrups virksomhed i det sønderjyske.
Ved et møde på Rødding Højskole den 12. juni 1874 besluttede
man derfor (efter samråd med Hans Svejstrup) at oprette en frimenighed med Cornelius Appel som præst. Der blev udfærdiget et kaldsbrev til Appel, som han modtog med glæde.
Ordinationen fandt sted den 30. juli 1874 på Askov Højskole med
Vilhelm Birkedal som ordinator. Tretten præster fra Den danske Folkekirke deltog i embedsdragt. De blev alle stævnet for retten af
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biskoppen i Ribe (muligvis på foranledning af den danske kirkeminister). Sagen endte ved højesteret i København, og de tiltalte præster
blev idømt bøder.
Går man sagen igennem, sådan som den er refereret, vil man opdage, at domspræmisserne ikke holder – i hvert fald ikke for en teologisk vurdering. Nogle af dem virker endog helt urimelige: Ordinationen fandt sted – ikke i en domkirke, men i en gymnastiksal og på en
torsdag – ikke på en onsdag eller en fredag, som det var skik og brug.
I en redegørelse for Appels ordination argumenterer kirkehistorikeren
Ludvig Helveg overbevisende for, at de danske myndigheder intet
ansvar havde for, hvad der var sket, og ikke behøvede at retsforfølge
de tretten danske præster. Når de alligevel gjorde det, skyldes det formodentlig en udbredt frygt for den store nabo mod syd.
I Rødding gik man med det samme efter Appels ordination i gang
med at ombygge og indrette højskolens foredragssal, så den kunne
bruges til gudstjeneste. Der blev opstillet døbefond, alterbord, alterskranke, prædikestol osv. Men straks meldte problemerne sig:
Den 10. september 1874 modtog Appel besked om, at de tyske
myndigheder ikke anså hans søndagsforsamlinger for egentlige gudstjenester, hvorfor de ikke måtte afholdes i "helligtiden". Det betød, at
det ikke var muligt for frimenigheden at holde gudstjeneste på de store helligdage. På almindelige søndage måtte man først begynde gudstjenesten efter klokken 4 eftermiddag.
Omtrent samtidig kom forbudet mod klokkeringning ved dødsfald. Det var og er stadig sædvane i Sønderjylland at ringe med kirkeklokken, når der indløber meddelelse om et dødsfald. Det blev forbudt for så vidt angik medlemmer af frimenigheden. Dette forbud var
til at leve med. Værre blev det, da der kom restriktioner vedrørende
selve begravelsen.
Først ved genforeningen i 1920 fik frimenigheden sin egen kirkegård. Indtil da måtte man benytte sognekirkernes. Også her søgte
myndighederne nu at skabe problemer. Hindre selve begravelsen af
de døde kunne man naturligvis ikke, men man forbød følge og kiste
adgang til kirken, ja, i enkelte tilfælde måtte kisten end ikke bæres ind
gennem kirkegårdslågen. I stedet skulle den løftes over diget, og på
kirkegården måtte der hverken tales eller synges.
Hensigten med disse forbud og påbud var naturligvis at skræmme
folk bort fra menigheden, så den til sidst måtte lukke. Dette forehavende lykkedes ikke. Rødding Frimenighed bestod af 30-40 familier,
og de stod foreløbig fast.
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Rødding Frimenighedskirke set fra syd.

I 1885 måtte Appel på grund af sygdom opgive sin virksomhed
som højskoleforstander. Fire år senere tog han af samme årsag sin
afsked som præst for menigheden. På tilskyndelse af Svejstrup byggede venner en alderdomsbolig til ham i Odense, hvor sønnen Hans,
var landbrugslærer. Her tilbragte han sine sidste år.
Cornelius Appel var en overordentlig stærk personlighed. Han
ragede op i det sønderjyske som et fyrtårn i et oprørt hav. Det var
nemt at få øje på ham. Derfor blev han – også i sin tid i Rødding –
gjort til skydeskive. Ihærdigt søgte de tyske myndigheder at knække
ham, men han havde eller fik styrken til at stå imod.
Hans efterfølger Nis Lycke var i enhver henseende mere beskeden
og afdæmpet. Det betød dog ikke, at han blev sparet for modgang,
men også han var i stand til at holde ud.
Nis Petersen Lycke (1842-1924)
Nis Petersen Lycke var læreruddannet ved Tønder Seminarium,
hvor han havde stiftet bekendtskab med Cornelius Appel. Efter sin
eksamen virkede han som lærer først i Hygum, senere i Skærbæk. I
1881 blev han ansat som degn og organist ved kirken i Gram. Det var
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her, han i 1889 fik opfordringen til at blive præst i Rødding Frimenighed. Den 15. september samme år blev han ordineret af Cornelius
Appel. Ser man efter i kirkebogen, vil man opdage, at antallet af barnedåb i disse år har en markant faldende tendens. Grunden er den, at
mange unge dansksindede mænd (her som andre steder i Sønderjylland) rejste bort for at undgå tysk militærtjeneste. De fleste søgte til
Danmark, enkelte til Amerika eller andre lande, hvor de havde mulighed for at slå sig ned. Også i Rødding Frimenighed mærkedes denne
udvandring. Det var mest gråhårede mænd og kvinder, man så ved
gudstjenesten.
Fremsynede mennesker – deriblandt Nis Lycke – advarede om, at
dansk sprog og kultur i Sønderjylland ville svækkes alvorligt, hvis
denne udvikling fortsatte. Disse advarsler bar tilsyneladende frugt. I
hvert fald tog emigrationen af i årene omkring århundredskiftet. Det
kan også aflæses i Rødding Frimenigheds kirkebog. De unge mennesker blev på egnen, og menigheden voksede støt. Derved opstod tanken om i Rødding at opføre en egentlig kirkebygning med plads til
400 (!) mennesker. På et møde den 7. november 1907 blev der foretaget afstemning om spørgsmålet. 35 bidragydende medlemmer stemte
for og 19 imod at bygge. Året efter stod kirkebygningen færdig, men

Kirkens indre fra 1909 til 1974.
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Kirkens indre i dag.

på grund af langvarigt tovtrækkeri med de tyske myndigheder skulle
der gå endnu et år, inden den kunne tages i brug. 1. søndag i advent
1909 blev "Sankt Povls Kirke" indviet, og de følgende år forløb forholdsvis roligt. Men så indtraf katastrofen.
I 1914 brød den første verdenskrig ud. Lørdag den 1. august hen
imod aften blev mobiliseringen forkyndt ved klokkeringning fra alle
sognekirker, ved opslag og ved bud fra hus til hus. Nu blev det til virkelighed, som de dansksindede havde frygtet allermest, og som mange var rejst udenlands for at undgå.
Krigen var et mareridt, som næppe nogen slap over uden at få mén
på krop eller sjæl. 16 af frimenighedens medlemmer faldt. På kirkegården er sat en stor mindesten med deres navne. Øverst står Holger
og Alfred Lycke, Kathrine og Nis Lyckes to sønner, der faldt som de
første af de 16.
I godt fire år rasede dette vanvid, men den 11. november 1918 lød
Den første Verdenskrigs sidste skud, og den længe ventede våbenstilstand indtrådte. Samtidig brød det tyske kejserrige sammen, og i de
kaotiske tilstande, der nu opstod, tændtes der hos de dansksindede i
Sønderjylland et realistisk håb om genforening med "Det gamle
Land".
En mand fra Rødding berettede for nogle år siden om sine oplevel-
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ser i den tid. Han var født i 1903 og huskede de dramatiske dage efter
våbenstilstanden, "som var det i går":
I de femten måneder der gik mellem våbenstilstanden og afstemningen,
kom der flagstænger op både på naboejendommene og på den gård, hvor jeg
selv boede med mine forældre. En aften, da kirkeklokken ringede solen ned, så
jeg min far liste ud i haven og hejse Dannebrog til tops for så efter et øjeblik
at tage det ned igen. Det var jo på det strengeste forbudt, men han skulle lige
se, hvordan det tog sig ud.
Man måtte ikke flage med Dannebrog. Derimod var der intet forbud mod at rejse en flagstang. Det gjorde man så, og flagstangen blev
et symbol, der under sig samlede alle de forventninger, man havde til
fremtiden med Sønderjylland som en del af Danmark.
Den 11. december 1918 skriver Kathrine Lycke i sin dagbog:
I dag blev Flagstangen rejst i Gaarden midt paa Plænen, paa sin gamle
Plads. Hvor forunderligt! Det greb os dybt om Hjertet at være Vidne til det.
Den gamle Højskolegaard, har staaet her næsten uforandret i de 54 Venteaar og biet på Forløsning, biet paa Udfrielsen. Nu kommer det, nu er Dagen
nær, da Dannabrog skal veje frit over Hus og Kirketag. Aa, vi kan næsten
ikke rumme den Glæde. Det er godt, der endnu er nogen Tid tilbage, før det
Hele kommer i Orden som en fuldbragt Kendsgerning. For vi trænger til at
få det rigtig tilegnet, så det kan brede sig med sin velsignede Varme og Glæde
i Hjertet. Der skal Tid til. Endnu virker det mest som Forundring, og vi
mærker det rundt omkring, at vi kan næsten ikke tro – for Glæde!
Med genforeningen afsluttedes det første, det mest dramatiske
kapitel i frimenighedens historie. Rødding Frimenighed blev oprettet
af en lille flok mennesker, der i spørgsmål om kirke og kristenliv ikke
ville bøje sig og dermed gå til grunde – åndeligt talt – under den
umyndiggørelse og tvang, som de prøjsiske embedsmænd søgte at
påføre dem.

Tiden efter genforeningen
Af Georg Bendix
Ved genforeningen 1920 var det, man knapt havde turdet tænke på
eller drømt om, blevet til virkelighed. Men hvad skulle en frimenig-
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hed stille op med sig selv, som var blevet til, fordi man som dansk
menighed ville have gudstjeneste på dansk? Nu da alt var muligt,
som man gerne ville, havde menigheden nogen berettigelse?
Anker Vestergaard, en af de tidligere formænd, sagde i en årsmødeberetning, at han, som havde den barske tid i erindring, godt forstod, at det nationale kunne være sammenbindende, men det, der for
ham betød noget i frimenigheden, var den grundtvigske understregning af "badet og bordet" og salmesangen i menighedens fællesskab.
Man holdt sammen, fordi man havde udstået noget i fællesskab og
havde mærket, at det kunne bære. Det gamle var forbi, men noget nyt
skulle blive til. Menneskers evne til at overvinde gamle forestillinger
og gøre op med egne vaner er imidlertid begrænsede. Dengang som
nu.
Stod man i kirkedøren og så ud, voksede i højskolegården en ny
hovedbygning. Den ny forstander, Erik Appel, rummede den gamle
tradition og den nye tid i sin person. Men han kaldte også udfra en
fortidig kamptid.
I 1922 skulle der vælges en ny præst efter pastor Lycke: Det blev en
højskolemand fra Ullits, Kristian Svendsen, og ikke mindst hans kone,
Kirstine, som i sine senere år opnåede nærmest mytologisk status i
menigheden. Pastor Svendsen havde på sine ældre dage den for en

Præstegården, der blev bygget i 1924. Til venstre det nye kapel fra 2008.
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Kirstine og Kristian Svendsen med børnene Thyge, Runa, Jens og Dag.

præst store fordel: Han lignede Gud Fader, idet han bar et langt hvidt
og meget velplejet skæg ned over striktrøjen, og under et par buskede
øjenbryn havde han et par nærmest besættende blå øjne. Det blev Kirstines og Svendsens opgave i en nybygget præstegård fra 1924 at skabe grundlaget for et frimenighedsliv til ganske nye vilkår. Det var
ikke nemt. Den gamle præstekone, Kathrine Lycke, blev boende i
byen og sad under prædikestolen, lyttede og fortiede ikke sin uforgribelige, rette grundtvigske mening efter gudstjenesten. Marie Pedersen, som fulgte Svendsen fra sin barndom i 1920-erne, fortæller, at
pastor Svendsens prædikener var meget på det jævne. Man havde,
som hun erindrer det, faste pladser, og hendes oplevelse af menigheden som lille pige var, at det da vist var nogle originaler.
I Thyge Svendsens bog om sin far, får man indtryk af, at han var
faldet vel til. Der er, når man læser uddrag af hans prædikener og
taler noget indædt, som jeg mindes at have mødt tilsvarende i KFUM
i 1950-erne. Måske var det nødvendigt, for i løbet af tyverne strammede det økonomisk til og endte katastrofalt i 1930-ernes begyndelse. I
menighedsudvalgets protokol kommer de strenge tider tydeligt til
orde: Der appelleres stærkt til, at man undgår restancer i betaling af
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kontingent, der tales om, at velstående måske skulle give en slant
mere. Der holdes mange møder, og det er interessant at se titlerne.
Det er helt tydeligt i referater fra årsmøder, at man foretrækker gudelige emner i denne periode. Der skal arbejdes for at holde menigheden samlet. Kirkens fødselsdag er en god anledning.
Tilrettelæggelsen af 25 års jubilæet i 1934 "I anledning af 25-årsdagen for kirkens indvielse d. 2. december" vedtoges at afholde en festlighed på samme dag efter gudstjenesten. Højskolen har beredvilligt
stillet gymnastiksalen til rådighed. Til at ordne festligheden i salen
foreslåes fru (Hans) Lund, fru Jensen og Pastor Svendsens! (altså også
konen). Madkurve medbringes som sædvanligt".
Efter lige at have overstået den økonomiske krise markerer den
nazistiske trussel sig og kræver et svar. Med menighedens kun tyve år
gamle erfaringer, var der ingen tvivl om den samlede stillingtagen. Og
de unge mennesker, der dræbtes i frihedskampen fik en mindesten
opstillet. Den blev skænket af Bennetgaard, hvor den blev fundet.
Efterkrigsårene fra 1945 til 1965 prægedes af, at mange af den
ældre generation nærmede sig støvets år. Så man henover de stivryggede kirkebænke, var der mange, man næppe kunne se, og de mandshoveder, der var synlige var om sommeren solbagte eller hvide.
Under læsningen af referater fra udvalgsmøder og årsmøder studser
man over, hvor tæt der køres i fædres spor. Angsten for ændringer
står tydeligt frem. Det gamle er godt nok. Og det er det da også, hvis
man bereder sig på, at man snart skal herfra. Men hvordan forbereder
vi os til at overdrage ansvaret til en ny tids unge?
Da der skal vælges en ny præst, vælges der for første gang en teologisk uddannet, Niels Gaardhus, eller Gårdhus, for at være korrekt.
Forgængeren blev boende i byen, med de konsekvenser det har. og
det havde konsekvenser helt frem til midten af tresserne.
Kirkens halvtredsårs jubilæum i 1959 er en anledning til fest, og
tiderne er ved at forvandle sig fra efterkrigstidens sparsommelige
påpasselighed med økonomien, til en fornemmelse af, at nu kan man
da vist nok tillade sig større armsving. Det er tydeligt at mærke på
programmet til festlighederne og engagementet i menigheden, at der
er kommet friskere luft ind over. Pastor Gårdhus´s kantate "Kirkehuset" er både historisk og poetisk, og gennemføres af menighedens
mennesker med stor iver og til glæde for alle. "Udenfor er det mørkt
og sludfuldt, men alle bærer med sig mindet om en lys og festlig højtidsstund. En smukkere indledning kunne Rødding Frimenigheds kirkejubilæun ikke have fået", skriver Dannevirke/Hejmdal. Pastor
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Dagny og Niels Gaardhus.

Svendsen og hans to præstesønner har dels foredrag og dels gudstjeneste i festens anledning. Det vidner om et karakteristisk storsind hos
efterfølgeren.
I denne periode sker en del ændringer i kirkens indretning. Alterskranke og alterparti ændres. Et symbolistisk billede af Lauritz Tuxen
(hofmaleren der specialiserer sig i zarer og dronning Victoria samt
hele Christian Nitals (familie) erstattes af et egetræskors, Guttorm
Petersen maler "Den fortabte Søn" og "Den barmhjertige Samaritan"
på bagvæggen. Disse forandringer sker heller ikke uden sværdslag,
og formanden Anker Vestergaard, forsøger tålmodigt at forklare nødvendigheden af forandring. De nye tider og anderledesheden i forhold til den gamle verden går op for os alle. Det er hårdt for de nu
meget gamle at skulle følge med. Fru Svendsen sender formanden et
brev 25. febr. 1970, hvor hun giver udtryk for sin utilfredshed med
hensyn til livet i menigheden. Vestergaard svarer hende 13. marts s.å.
på en behersket og forstandig måde. Ved årsmødet 31. jan. 1971 kommer brydningerne i menigheden tydeligt frem i formandsberetningen.
Som igen men mere bestemt gør klart, at mennesker i en ny tid nødvendiggør forandring. Ihukommende Brorsons: "Oh, menneske, der
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troer og ved, at verden snart skal brænde, skal den fordømte sikkerhed, da ingen tid få ende".
Fra januar 1972 begyndte nedtællingen til menighedens hundredårs jubilæum. Bygningens indvendige fornyelse, som var indledt i
halvtredserne, skulle følges op. Der skulle udarbejdes et festskrift
med menighedens historie, og Gårdhus lavede endnu en kantate.
Snedker Johs. Nørgaard tegnede og formede bænke, der kom granit
på gulvet, og døbefonten kom ned mellem menigheden. Det efterlod
"Den tørstende hjort" lidt ensom på venstre side i koret. Ved årsmødet
i 1974 nævnes det, at der har været afholdt syv møder i det afvigte år
om forandringer og festtilrettelæggelse. Arkitekt Andresen i Stursbøl
var indkaldt som "konsulent" for at støtte udvalget, og formanden
meddeler i beretningen, at han "i det store og hele går med til de forandringer, der var planlagt, dog syntes han, at der ikke skulle være
ryghynder (i de nye bænke), idet det jo skulle være en kirkebænk og
ikke en lænestol, vi skulle sidde i".
I 1980 viste den gamle kirkeklokke tegn på svækkelse. Ved kirkens
indvielse var den en gave fra ungdommen i frimenigheden. Nu lød
den i sommerens løb som klokken på kirkeloftet i "Nøddebo Præstegård". En sørgelig klang. En statslig superklokker kom og inspicerede
den. Den blev dømt til nedtagning og udskiftning. Det næste forår tog
en gruppe af menigheden til Belgien, hvorfra den nye klokke skulle
komme, og så en del af fremstillingsprocessen. Ved ankomsten blev
den smukke blanke sag hævet op og bugseret ind i tårnet. Der kom
ligesom en slags løftelse over os alle, da vi hørte dens første slag. Fattigfirserne var nok ikke så usle, som de blev gjort til.
Ændringen af kirkens udseende kom mange meget tilpas. Kirken
fik et lyst og venligt udseende, som er bevaret til i dag. Udenpå gik
det hårdt ud over Magdahl Petersens stenarbejde da kirken blev renset af med trykluft og sand. Det skal vi efter vor nuværende konsulent, arkitekt Anker Ravn Knudsen, have styr på, hvis vi får råd.
Kirkebygningens femoghalvfjerdsårs fest var der ikke tid til at fejre. Den bliver end ikke nævnt i referaterne fra udvalgets møder overhovedet. Det er tydeligt, at der var travlhed med at finde Pastor Gårdhus og Dagnys efterfølger. Der var ikke mange ansøgere, og der var
iflg. de tilgængelige papirer vanskeligheder. Men alt endte som i de
gode eventyr, og Dommerby og Bodil blev vore præstefolk i 23 år.
Det var rolige år – takket være præstens og Bodils stilfærdige
arbejdsomhed og vilje til at løse de praktiske sager. Med Mette Geils
ansættelse og kirkehusets hundredeårs jubilæum er en ny tid på vej.
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"Vor tid er forbi, snart synker
vi" kan vi mellem 70 og 90
mumle. For sådan er det. Der
venter vore børn og børnebørn
andre diskussioner end dem, vi
har haft: Hække omkring gravene, fældning, kirkeklokkens
toneart, orgeludbygning, trofaste medarbejderes kommen og
gåen. Eftertiden må ved læsningen af vore årbøger spørge:
Hvad skulle det til for? Livsopholdelse eller tidkort for ætervadere?
Entertainment, infotainment,
beskæftigelsesterapi, rejsekost
for evigheden – hvilke af tidens
krav skal vi i Rødding Frimenighed stræbe at tilfredsstille? Bodil Toft og Johannes Dommerby Jensen.
Det skal vi overveje og diskutere med hinanden.
Mange forskellige syn har vi set. Fire er væggene. Huset er eet.

Mette Geil og Bent Nicolajsen.
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