Christianshede Kirke – 125 år
af Bent E. Hansen September 2019

Christianshede Kirke fyldte den 12. august i år 125 år. Det blev
fejret med dels en dejlig koncert på selve dagen og dels med en
festgudstjeneste den efterfølgende søndag og biskop Henrik
Stubkjær prædikede. Efter gudstjenesten var der et mindre
traktement i Kirkehuset i Bording Kirkeby
Menigheden til Christianshede Kirke har altid forstået at hylde
deres kirke i såvel dagligdagen som til højtider og fest. Det er
deres kirke og det er de stolte af. De finder enhver lejlighed til at
fremhæve deres kirke som noget særligt.
Til rigtig mange store og større jubilæer er der forfattet en eller
flere viser. Således også i år til kirkens 125 års fødselsdag.
Tidligere graver, Tut Sørensen, havde til dagen skrevet denne
hyldest:

En hilsen ved ”Domkirken på heden´s” 125 års jubilæum d.
12/8-1919
Mel.: Jeg ser de bøgelyse øer.

1. Engang da var kun hede her og hist og her en gård,
og nu vor kære kirke, der lige her jo står.
Så stolt og rent et vartegn det jo for os alle er
i mange gode stunder, men også sorg kan vær`.
2. Ved dåben svarede vi ja for børnene vi bar.
Vi fulgte dem, da selv de bekræftede det svar.
Vi mødtes der om søndagen- til højtid og til fest
og kært er det i kirken at være højtidsgæst.
3. Et hundrede og femogtyve år den fylder -ja!
Så ikke sært den sminkes og pyntes op lidt ska`.
Et tag så flot- en mur så tung er det så blevet til
og indenfor er kalket og malet fint og snildt.

4. Og hvergang noget nyt er lavet, noget lavet om,
vi synes det er synd for det gamle var jo som
det altid havde været, men jo mere tiden går
vi ser med nye øjne, - og nu så flot det står!
5. Vi går en tur på kirkegården, mange navne ser.
En far, en mor, en søster, en storebror der er.
Vi mindes dem med tak og tænker godt de gamle var
så kloge og standhaftig, i dag vi kirken har.
6. For der var nemlig nogen der jo dengang mente at
en kirke der sku´ være her midt på heden sat.
De snakkede- de søgte- ja og så minsandten- jo!
En kirke de fik bygget til samling om vor tro.
7. Men meget er forandret her igennem mange år.
Dengang var kirken brun, nu i lyngens farver står.
Et orgel nyt i ni og tres vi fik- og nu i dag
en fladskærm er på væggen, de unge også ka´!
8. Og varmen ja, i mange år den hele lange nat
der fyredes med tørv.-” Bim Bam”, han tog rigtig fat.
For varme sku´ der være søndag morgen og i dag
vist ”luft til luft” det hedder, der os nu varme ska´ .
9. På kirkegården alting meget lettere nu er.
Vi stangklipper- en traktor – og minilæsser ser.
Vor kirke lyser smukt i aftenmørket, når vi kør´
forbi, ja- det os varmer og vore hjerter rør´.

10. Vi slutter her vor lille sang og håber at vi så
Vor kirke må beholde i mange, mange år.
Med nye folk og nye skikke, så´n er tidens gang.
Og TAK for hvad vi fik- ja, vi får der livets sang!

Den gamle graver. – Tut Sørensen

