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Spændende personligheder under mulde
KIRKELIV – Det blev en 
interessant dag for delta-
gerne, da der onsdag den 3. 
september var sogneefter-
middag med kirkegårds-
vandring ved Guldager 
Kirke. Kirkens graver og 
kirketjener, Søren Brydsø, 
guidede rundt og fortalte 
både om det daglige arbejde 
på kirkegården og de spæn-
dende historier om nogle af 
de mest markante gravsten. 
Deltagerne fik blandt andet 
fortalt historien om kirke-
gårdens største gravsted, 
nemlig kaptajn Hansens 
familiegravsted med de 
mange børnesten – hvoraf 
nogle vist endda er brugt 
på begge sider!

Det fredede gravsted for 
Peder Poulsen og familie 
blev også kommenteret. Pe-

der Poulsen var meget ak-
tiv leder af de lokale gym-
nastik- og folkedanserhold 
og var den første, som ind-
førte musik til gymnastik-
ken. Musik han selv levere-
de på violin, samtidig med 
han instruerede, i øvrigt 
fik han også tid til, at kom-
ponere musikken til Gul-
dagersangen, oplyser Ma-
rie Bertelsen fra Guldager 
Sognearkiv ved kaffen se-
nere på eftermiddagen.

Grav med sekstant
Det specielle grågrønne 
gravmæle over Anne Ka-
thrine Reuter Lapiki med 
faderens sekstant blev na-
turligvis også både om-
talt og set nærmere på. 
Rundgangen på den altid 
både særdeles frodige og 
og rydelige kirkegård slut-
tede med en omtale af de 
fredede gravsten, som er 

samlet lang det vestre kir-
kedige, og et smut udenfor 
diget til udkanten af det, 
der i løbet af de kommende 
20-25 år skal blive sognets 
nye skovgravplads. I et hele 
taget lod Søren Brydsø ofte 
skinne igennem, at det ofte 
er meget lange tidshorison-
ter, man arbejder med på 
kirkegårdene, da gravste-
derne jo ikke blot umiddel-
bart kan omlægges, og de 
efterladte familiers aftaler 
jo også må respekteres.

Relief fra bombning
Efter rundgangen gik del-
tagerne indendørs i den 
nynoverede kirke. Her 
indledte sognepræst Bri-
an Bannerholt med at for-
tælle om det særpræge-
de relief i kirkens østlige 
gavl. Relieffet stammer fra 
bombningen af Esbjerg 

Lufthavn under Anden 
Verdenskrig. En bombning 
der var så kraftig, at kir-

Guldager Kirkes sogneefter middag den 3. september  
samlede næsten 40 deltagere til kirkegårds vandringen

SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Stine Tholund
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Jan Vad

Torben Juhl
Lene Nørby Nygaard
Lene Overgaard Langelund

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Niels Brinch-Nielsen 40 78 81 37
Kasserer: Jens Knudsen 25 42 83 00

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Lars Strandby 25 42 82 33

Morten J. Lysdahlgaard 28 74 76 58
Ditte Nørskov 20 51 97 60
Per Kjølby 61 79 92 98
Theis Nielsen 26 39 24 28

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI ESPORT 
Formand: Peter Floor Kousgaard 28 15 02 37

peter_fk@hotmail.com
Næstformand: Tonya Andersen 30 66 37 26

tonya.nicole.andersen@gmail.com
Kasserer: Kasper Vestergaard Rasmussen 60 29 86 43

kvra@outlook.dk
Overwatch træner: Kasper Andersen 29 91 28 70

kasperkarl@hotmail.com
CS træner: Phillip Muff Førrisdahl 42 52 00 42

philipmuff@gmail.com
Fortnite træner Martin Bloch Hansen
Best. medl.: Jesper Rubin 27 87 59 48

www.facebook.com/sgiesport

SGI BORDTENNIS
Formand: Bent Christiansen 50 42 72 39

bentchristiansen8@gmail.com

SGI HÅNDBOLD
Formand: Gert Laustsen 23 66 06 19

Mail: formand.sgi@gmail.com
Næstformand: Jens Kristensen 21 74 25 25

Mail: sgi-haandhold@bbsyd.dk
Kasserer: Stefan Dracea 21 41 60 81

Mail: kasserer.sgi@gmail.com
Sekretær Karin Hodde Karlsen 24 64 80 65

Mail: hottehodde@hotmail.com
Talentchef Mark Bendixsen 26 17 31 72

Mail: markbendixsen@msn.com
SGI Café Pernille Møller 22 22 71 79

Mail: pernille4715@hotmail.com
Du kan også finde os på: www.sgi-haandbold.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix

Graver Søren Brydsø Graver Søren Brydsø 
fortæller om den gamle fortæller om den gamle 
døbefonds tidligere døbefonds tidligere 
funktion s om vandtrug, funktion s om vandtrug, 
inde fonden vendte  inde fonden vendte  
tilbage til kirken.tilbage til kirken.



16. september 2020   15Hjerting Posten

Spændende personligheder under mulde

kens murværk tog alvorlige 
skader, og efter reparatio-
nerne indsattes relieffet.

Guldager Kirke omtales 
første gang i 1290, men der 
har sandsynligvis været en 
kirkebygning på stedet al-
lerede i i 1160. 

Historien om et af kirke-
skibenes ophav fra 1831 

blev naturlig-
vis også 
omtalt. Ski-

bet er skænket af tidligere 
omtalte kaptajn Jens Han-
sen, der som kanonbådsfø-
rer under Englandskrigen 
måtte en tur i ’Prisonen’. Da 
han efter en flugt fra Eng-
land og via Norge kom til-
bage til Guldager, byggede 
han skibet, som en tak til 
Gud for hjælpen undervejs.

Kírkens dåbsfad har 
flere interessante re-
lieffer med folk 

i typiske arbejdssituatio-
ner fra det tidligere, me-
get store sogns landsbyer, 
ligesom Brian Bannerholt 
muntert omtalte et par af 
de træskårne figurer i al-
tertavlen fra 1670. Især den 
lille sæbebobleblæsende, 
tydeligvis en han-engel, er 
en af sognepræstens favo-
ritter.

Bannerholts spænden-
de fortælling om kirken 
omhandlede naturligvis 
også arbejdet med reno-
veringen, som havde stået 
på i perioden august 2018 
til februar 2019, hvor kir-
kegængerne havde været 
henvist til kirkerne i en-
ten Hostrup, Hjerting eller 
Sædding.

Hyggeligt samvær
Sogneeftermiddagen slut-
tede med et meget hyg-
geligt samvær i Guldager 
Forsamlingshus, hvor vær-
terne, Tina og Thomas Lil-
lerøj, trakterede med kaffe 
og både frisk- og hjemme-
bagte boller, inden alle igen 
skiltes og gik hver til sit ef-
ter nogle både spændende 
og hyggelige eftermiddags-
timer.

 

Tekst og foto:  
Claus Brinch-Danielsen

To sogne – ét pastorat
Kirkerne i Guldager og Hostrup er to sogne, med 
hvert sit menighedsråd, med med fælles pastorat.  
Sognene huser samlet ca. 5.400 borgere.

Sognepræster er Mette Præstegaard Friis og Brian 
Bannerholt

Skibsfører Sørensens 
familiegravsted med 
skibsførerens indmurede 
sekstant.

Kirkegårdens største, og fredede gravsted er kaptajn Hansens Kirkegårdens største, og fredede gravsted er kaptajn Hansens 
familiegravsted med de mange børnegravsten.familiegravsted med de mange børnegravsten.

Brian Bannerholt fortæller om dåbsfadets historie og reliefferne 
med motiver fra de mange småbyer, sognet tidligere bestod af.


