Herrup kirkes tilblivelse
I Herrup har vi i 2015 bygget og indviet vores nye Kulturhus. Der var et ønske i lokalbefolkningen,
der var et stort forarbejde, og der var et byggeudvalg, der gik foran. Sådan kort fortalt.
For 100 år siden sad der et andet byggeudvalg i Herrup. Dette udvalg arbejdede med planer om at
bygge en kirke i Herrup! I 1911 boede der kun 390 personer i Sevel Søndersogn, som området
herude kaldtes. Men der var en stærk befolkningstilvækst, dels pga. den begyndende
hedeopdyrkning og dels pga. kalkværket i Bjergby. Og der var et stort ønske om en kirke. Der var
langt at gå – eller køre med hestevogn - til Sevel fra Herrup, ikke mindst fra Bjergby og Bjørnkjær.
Og det var ikke uden risiko, når et spædbarn ved vintertid skulle døbes.
Hvor længe ønsket har ulmet vides ikke, men i marts måned 1913 holdtes et beboermøde i Niels
Chr. Nielsens gård (Skolegade 25), og mødet mundede ud i, at der blev nedsat et byggeudvalg på 5
personer. Det blev et langt og sejt træk for dette udvalg. Det var udelukkende bønder, der ikke var
vant til at skrive ansøgninger og samarbejde med arkitekter, myndigheder og ministerier. Og der
blev mange udfordringer og forhindringer undervejs i de godt 9 år processen kom til at vare. Bl.a.
gik det hele i stå nogle år mens 1. verdenskrig stod på. Skriverier med myndigheder trak i langdrag,
og langt hen i processen opstod der uenighed om kirkens beliggenhed. Den var i første omgang
placeret sydvest for skolen.
Kirkens indvielse fandt sted d. 27. august 1922, - med efterfølgende festmiddag i et stort telt, der
var rejst bagved den nye brugsforening (Skolegade 15).
Alt i alt har det været et kæmpe arbejde for et lille landsogn som Herrup at få bygget en kirke! Der
har jo ikke – som i gamle kirker – været en herremand til at bekoste og forestå byggeriet. Men vi
er taknemmelige for, at de holdt ud, så der i dag står en smuk og dejlig kirke her i Herrup.
Og så er der jo det gode ved kirken, at om man kommer sjældent eller ofte, så er man altid lige
velkommen. Til gudstjeneste, dåb, konfirmation, bryllup, begravelse, andre arrangementer – eller
til bare at sætte sig ind i kirkerummet og nyde den særlige ro og stilhed til hverdag, når der ikke
foregår noget. Det gælder jo i øvrigt alle kirker.
Herrup kirke har ikke nogen lang historie. Til gengæld kender vi historien om kirkens tilblivelse, og
vi mærker forbindelsen til de mennesker, der kæmpede for den. Historien er godt og grundigt

beskrevet i bogen ”Herrup Kirke 75 år”, som på opfordring af menighedsrådet blev skrevet af
Gunnar Hallum og Gunnar Mundbjerg i 1997. Også dette store arbejde er vi taknemmelige for, at
nogen har påtaget sig!
Kirkegården.
Vi er glade for kirken, men vi er bestemt også glade for at have en kirkegård! Vi har kendt mange
af dem, der er begravet her, og selv om vi kan savne dem, så er det trods alt en glæde at gå en tur
på kirkegården, se deres navne og mindes de relationer, vi havde til dem.
Kirken er jo bygget på heden, og den første tid truede kirkegården med at springe i lyng. Det er der
vist ingen fare for mere! Kirkegårdens velplejethed er i høj grad medvirkende til, at det er en
glæde at færdes der.
Børge og Kristiane Mundbjerg Nielsen

NB. Bogen ”Herrup kirke 75 år” kan købes på ”Herrup museum” i Kulturhuset.

