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Hvorledes den smukke kirke på højdedraget blev til.
Den 12. august 2019 har Christianshede kirke 125 års jubilæum.
Det vil blive fejret på behørig vis.
Men hvordan var det nu det var for 125 år siden?
Overlærer Chr. Sørensen, Bodholt Skole har skrevet om kirken
ligesom han har nedskrevet, hvad Herning Folkeblad skrev om
Christianshede kirke dengang i 1894. Det i parentes nævnte er fra
artikler i forbindelse med kirkens 40 års jubilæum. Ligeledes
skriver Helge Frederiksen en artikel om kirken i forbindelse med
40 års jubilæet.
Christianshede kirke
byggedes på et år
1893-94.
Sørensen skriver
På midten af den
gamle kirkegård
blev der opført en ny
kirke for
Christianshede,
Guldforhoved og
Rønkilde.
Om indvielsen af Christianshede kirke den 12. august 1894 kan
læses i Herning Folkeblad den 14. august følgende
I søndags indviedes den nye kirke i Kristianshede, Bording Sogn
af provst Kock, Herning, på biskoppens vegne i overværelse af en
meget talrig forsamling, der fyldte kirken indtil trængsel, og en del

kom ikke ind. Ved indvielsen assisterede flere af provstiets
præster.
Den 16. august fortsatte bladet:
Som før meddelt her i bladet fandt indvielsen af Kristianshede
Kirke sted søndag den 12. august. Trods det mindre gode vejr,
havde der samlet sig så mange mennesker, at flere måtte gå bort
af mangel på plads.
Indvielsen foretoges af provsten, og herredets præster havde givet
møde på tre nær, ligesom også herredsfogeden var kommet til
stede. Amtmanden havde meldt forfald.
Processionen, der bar de hellige kar, udgik fra den nærved kirken
beliggende gård ”Sigten.” Fra koret talte provsten over Matt.
11.12. ”Men fra Johannes den Døbers dage indtil nu trænger man
med Vold, ind i Himmeriges Rige, og de, som trænger ind, river
det til sig” Derefter prædikede pastor Hindhede over dagens
evangelium efter den nye tekstrække .
Pastor N. B. Hindhede var præst i Bording
sogn fra 1892- 1898 og prædikede ved
Christianshede kirkes indvielse den 12. august
1894.
En af de tilstedeværende præster ytrede efter
indvielsen det ønske, at åndens susen også i
fremtiden måtte føles i den nye kirke.
Efter indvielsen samledes kirkekommisionen til en fællesspisning
på Gæstgivergården ved Bording Station.

Om kirken skrives videre: Kirken er opført i spidsbuestil under
ledelse af arkitekt R. F. Clausen af Århus, der også forestod
opførelsen af kirken i Gludsted (108 kr.).
Entreprenøren for murer- og tømrearbejdet var tømrermester
Simonsen, Odder (9940 kr.), der havde bortakkorderet
murerarbejdet til murermester Christiansen af Brædstrup.
Snedkerarbejdet er udført af snedkermester Rasmussen, Århus
(2203 kr.) og malerarbejdet af malermester Stender samme steds.
Kirken, der er forsynet med tårn, gør et tiltalende indtryk og
udmærker sig, hvad det indvendige angår ved sin hyggelighed.
(Kirkeklokken og varmeanlægget blev leveret af firmaet L.
Andersen, Århus, Døbefonten, en udhulet granitsten blev leveret af
billedhuggeren Lerche, Århus). Den bevillige sum til kirkens
opførelse var 16 000 kr., og pengene slog godt til, så der endogså
blev råd til anskaffelse af en stor, smuk messinglysekrone, der nok
ikke var beregnet i overslaget.
Christianshede
kirke som den så
ud indvendig i
1894.
Det er nu den 4.
nye kirke, der er
bleven opført i
Hammerum
Herred, og man
ønsker, at det
ikke må blive ved denne gode begyndelse, men at der må fortsættes
ad den gode vej, så det kirketomme rum snart må være ude af
sagaen. Der er vel få steder i landet, hvor der er mere kirkelig
sans end i de fattige hedesogne, og når kirketrangen på et enkelt

sted kan afhjælpes for en så forholdsvis beskeden sum, så er det
virkelig en dårlig økonomi ikke at imødekomme den.
Nu har den østlige del af Bording sogn sit på det tørre, hvad
denne sag angår, men da vi nu sidder godt, kunne vi ikke undlade
at udtale det ønske, at det også må komme dertil, i en ikke alt for
fjern fremtid, at man også tænker med velvilje på den nordlige del
af sognet, hvor kirketrangen er i samme grad følelig, som den var
forhen i Kristianshede.
Ved indvielsen manglede Christianshede kirke et orgel, men ifølge
en avisartikel i forbindelse med 40års jubilæet kan læses:
… men dette skaffedes til veje ved almindelig offervilje fra
beboernes side, idet man udlejede jagtdistrikter, og det derved
indkomne beløb blev anvendt til køb af et orgel. (1220 kr.) Således
var hele befolkningen i
den sydlige del af sognet
med til at bære den
kirkebygning, som blev
lagt på den jyske
højderyg i stilhedens og
ensomhedens rige og
siden har stået som et
samlende midtpunkt for
den stræbsomme
befolkning
Christianshede kirke fik et orgel i 1908.

Kirken indvendig - .

Helge Frederiksen skriver den 7. december 1936 i en avisartikel
ligeledes følgende om tårn og inventar:
Det anselige tårn er forsynet med højt spir, der ender i et
metalkors. Såvel kirken som tårnet er tækket med skifer. Indvendig
har kirken overalt fladt bjælkeloft og gulkalkede vægge, der

foroven smykkes af en bred malet frise kirken rundt. Alt træværk i
kirken står i mørkt egetræ. Et pupiltur afgiver plads til orgel.
Den snedkrede prædikestol er af søjler inddelt i tre felter, af hvilke
det midterste bærer indskriften: ”Menneskesønnen er kommen for
at søge og frelse det fortabte.”
De to yderfelter smykkes af henholdsvis et kors og et anker som
symbol på tro og håb. På prædikestolens nederste rand læses:
”Salige er de, som høre Guds Ord og bevare det.”
Den spidse korbue følges rundt af en malet frise, der i midten er
forsynet med inskription: ”Jeg er det Verdens Lys; hvo, som følger
mig skal ikke vandre i Mørke, men have det Livsens Lys.”
Alterpartiet består af et basrelief i egetræ båret af antemensalen,
der af to svære søjler deles i et bredt midterparti, der bærer Kristi
monogram, samt to yderpartier, hvorpå der er malet et neg.
Selve relieffet har som midterparti Kristus, medens de fire apostles
symboler er motiver for de andre. Øverst ses et kors, ligeledes
udført i mørkt egetræ. Forneden på alterbordet læses: ”Salige er
de, som sørger, thi de skulde hussvales.”
Døbefonten er en granitfont med messingdåbsfad.
Ovenstående fortæller ganske godt om
Christianshede kirke og om hvordan den så
ud fra start. Siden er inventaret blevet noget
ændret, men det hyggelig og smukke er
velbevaret. Så kirken kan fortrøstningsfuld
imødese det kommende 125 års jubilæum.

Christianshede kirke 1915

