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RØJLESKOV KIRKE FYLDER 100 ÅR
Af Jes Rønn Hansen, sognepræst

Gennem alle årene har der været mange kirkegængere til den lille hyggelige kirke i Røjleskov. Folk er rejst til gudstjeneste i Røjleskov fra nær
og fjern, fordi kirken ligger så smukt på bakken med udsigt over Lillebælt. Den holder godt øje med indsejlingen og våger over alle os, der
sejler på havet eller gennem livet. Der er udsigt fra Røjleskov Kirke.
Men der er også udsigt inde i kirken. Ikke til noget jordisk eller umiddelbart synligt. Men til det skjulte rige, som er Guds eget og som kun
kommer til syne der, hvor den kristne menighed forsamles.
Det er ikke noget menneskes fortjeneste, at udsigten er god. Hverken
udenfor eller indeni. Det er et Guds eget underværk. Må det underværk altid forblive iblandt os, udtrykt gennem en trofast menighed og
kirke i Røjleskov.
Her er så det lille jubilæumsskrift for Røjleskov kirke. Det er ikke skrevet af professionelle forfattere. Og måske kan man godt mærke det.
Men tingene er i Røjleskov altid blevet fortalt over en kop kaffe i stuehuset eller ved mødet med naboer på vej, mark og i skov . Og det er
det ægte. Det er skrevet af ægte ”Røjleskovere” på den måde, de skriver på. Det skal man ikke lave om på.
Hvis man ikke er klar over det, skal man for resten vide, at det er fint
og enestående at være ”Røjleskover”. Det er ikke mange forundt. Men
selv om du ikke er ”Røjleskover”, skal du ikke fortvivle. For du er altid
velkommen til Røjleskov sogn og kirke.
Og du er velkommen til her at få et lille indblik i deres historie og deres
lille kirke. Fortalt på deres måde. Om en vidunderlig plet på verdenskortet, Røjleskov, mellem Brændeskov og Abrahams Skød.
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KIRKENS TILBLIVELSE
Her er der en gennemgang af Røjleskov kirkes historie i korte træk.
Teksten er skrevet af Jørgen Lundsgaard og Lise Hakala med hjælp
fra Villy Andersen og Bent Jørgensen, Kasmose.
Hvis man skal fortælle historien om Røjleskov kirkes tilblivelse, skal
man tilbage til ca. 1894. Da begyndte medlemmerne i sognerådet at
tale om, at der skulle bygges en kirke i den vestlige del af Vejlby sogn.
Men der gik 17 år før det blev en realitet.
Først blev der nedsat et udvalg med medlemmer både fra Strib og
Røjleskov. De skulle bl.a. blive enige om, hvor den nye kirke skulle
placeres.
Medlemmerne fra Røjleskov foreslog, at kirken skulle ligge midtvejs
mellem Strib og Røjleskov, mens medlemmerne fra Strib ønskede den
tæt ved Strib. Man kunne ikke blive enige, og det endte med, at både
biskop, provst og sognepræsten i Vejlby anbefalede, at der skulle
bygges to kirker, en i Strib og en i Røjleskov.
I 1907 blev udvalget opløst, og i stedet blev der nedsat to kirkekomiteer, en fra Strib og en fra Røjleskov. På grund af afstanden til Vejlby var
der i nogen tid blevet afholdt gudstjeneste i laden på Stutterigården
hver tredje søndag.
Der blev nedsat en kirkekomite bestående af: Niels Jørgen Bertelsen,
Lundsgaard, Rasmus Hansen, Søborg, Niels Jørgen Nielsen, Bøgelund,
Anders Sørensen, Røjleskov, og pastor Johannes Vibe Petersen fra
Vejlby kirke.
Efter en del skriverier med ministeriet blev der givet tilladelse til at
bygge en kirke i Røjleskov.
Grunden blev skænket af proprietær Branth, Kathrinebjerg. Han solgte
imidlertid Kathrinebjerg året efter til J. P. Jensen-Saltø. I kontrakten
stod der, at den nye ejer af gården var forpligtet til at forære et areal
på 10.000 kvadratalen til kirke og kirkegården.
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Grundlovsdag 1914 blev grundstenen lagt. Mens mange tog til grundlovsfest, samledes der ved 17-tiden et par hundrede mennesker for at
overvære højtideligheden. Blandt deltagerne var arkitekt N.P. Jensen,
der havde tegnet kirken.
Efter at forsamlingen havde sunget ”Foragter ej de ringe dage”, holdt
provst Knudsen en kort tale, hvorefter han foretog grundstensnedlæggelsen. Derefter sang man ”På Jerusalem det ny”, og efter yderligere
et par taler bad provsten Fadervor og lyste velsignelsen.
Ved kirkens opførelse var det murermester Nielsen, Strib, der havde
hovedentreprisen sammen med tømrermester Jørgensen, Middelfart.
De øvrige entrepriser var overtaget af stedlige håndværkere.
Kirken er opført af lyse kalksten og tækket med røde tegl. Vinduerne
er buede med blyindfattede ruder.

Postkort med Røjleskov kirke,
udgivet omkring indvielsen i 1914.
Som man kan se på kortets bagside,
blev det også brugt til julehilsner.
(privateje)
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KIRKENS INDVIELSE
Dagen efter indvielsen kunne man i den lokale avis læse følgende
referat (omskrevet til nudansk):
”Den 20. december 1914 blev kirken indviet. Det var en stor festdag for
sognet. Rundt ved gårde og huse vajede flagene, og ad alle veje strømmede folk til kirke. Kl. 10 begav den gejstlige procession, bestående af
biskop Balslev og egnens præster – der bar kirkens hellige kar – sig af
sted fra gårdejer Anders Sørensens nærliggende gård, hvor man
havde samlet sig. Fra tårnet lød klokkens dybe malmtoner. Da processionen trådte ind i den fyldte kirke rejste alle sig. Indvielsen overværedes af
kulturminister Keiser-Nielsen - stiftamtmand Simony - folketingsmand
Slengerik - herredsfoged Stephensen - provst Knudsen - provst Vibe
Pedersen - præsterne Larsen, Vejlby - Karstofte, Gamborg - Kjærgaard,
Kauslunde - og Larsen, Asperup. Menigheden sang salmen ”Fader milde
lad din rige nåde.” Derefter talte biskop Balslev over en tekst fra Lukas
evangeliet. Han sluttede talen med ordene: ”Lad os takke Gud for det
nye kirkehus, som har været imødeset med længsel af mange, som der
har været arbejdet flittigt
på og som vel også vil blive
brugt flittigt, og lad os bede om, at hans helligheds
lys må skinne, når menigheden samles til gudstjeneste. Herre lys du din hellige
fred over dette sted og
dem, der træder ind her.
Gud ske tak, at han lod
værket lykkes. Og tak til de
Indrammet fotografi af Røjleskov kirke,
mennesker, der arbejder
brugt som indvielsesgave til familier i sognet.
med, til kongen, der gav sit
minde til kirkens opførelse, til regering og rigsdag der skænkede bidrag og
til enhver, der var med i arbejdet for at bygge dette hus. Jeg overgiver det
til Guds barmhjertighed og nåde, at det må blive mennesker til livsalighed og Guds hellige navn til ære.”
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Efter at fire af præsterne havde oplæst skriftsteder, fremsagde biskoppen
indvielsesbønnen og lyste velsignelsen over kirken. En højtidelig stemning betog alle og da biskoppen oplæste bønnens ord: ”Herre lad dit lys
skinne over os”, gled en sky bort fra solen og lyset væltede ind gennem
de små blyindfattede ruder og fyldte kirken.
Efter salmen ”Gør døren høj, gør porten vid” talte provst Vibe-Petersen.
Han gik ud fra ordene fra evangelisten Markus: ”Glæd eder! Herren er
nær.”
”Hver morgen, når vi står op, og om aftenen, når vi lægger os på vort leje,
lyder det til os: Herren er nær. Dine synder er dig forladt! Det mildner de
hårde hjerter: de uretfærdige og syndefulde, for når fristelsen vil løbe af
med os: da er ordene: Herren er nær! Den Sordine, der lægges på den
stærke brusen i vort indre. Og vor bevidsthed om, at Herren er nær, er et
stærkt værn mod de fjender, der hedder bekymringer. De kan ikke få lov
til at bygge rede i vort hjerte, når vi søger Herren, mens han er nær, og vi
vil få en uforståelig fred, der kun kan erfares.”
Gudstjenesten sluttede på sædvanlig vis, og til tonerne af orglets postludium forlod man kirken. Efter gudstjenesten samledes ca. 30 deltagere til
en sammenkomst på Strib Badehotel, hvor der blev holdt tale af biskoppen og kulturministeren.”

Den første alterudsmykning, 1914.
6

KIRKENS INVENTAR
Den samlede pris for opførelsen af kirken androg kr. 30.000. Staten
gav kr. 15.000, og resten blev samlet ind blandt folk i sognet. Kirkens
indre er lyst, venligt og enkelt i stilen.

Altertavle
I 1914, da kirken blev bygget, boede der i den nærliggende sommervilla ”Højskred” en komtesse Bardenfleth. Hun boede i villaen om sommeren og i København om vinteren. Familien havde tidligere været
ejer af herregården ”Harritslevgård” ved Bogense samt Skovby kirke,
hvor hun ligger begravet.
Hun blev hurtigt meget engageret i Røjleskov kirkes udsmykning, og
hun skænkede ved indvielsen et alterbord og et udskåret krucifix, der
fungerede som altertavle med indskriften: ”Han er såret for vore overtrædelser”.
Da Strib/Røjleskov i 1918 blev et selvstændigt sogn, skænkede hun
en ny altertavle til kirken med en kopi af kunstneren Carl Blochs
”Opstandelsen”. Tavlen bærer indskriften: ”Jeg er opstandelsen og
livet”. Det er den altertavle, der stadig er i kirken.
På grund af en del brevveksling mellem provst og kirkeministerium,
kom altertavlen først på
plads i 1920. Krucifikset blev
derefter flyttet til nordvæggen mellem to vinduer.
I starten var der kun to store
lysestager på alteret. Senere
er der føjet en syvarmet lysestage til.

Den første altertavle, 1920.
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Prædikestol
Prædikestolen, der er anbragt i den sydlige side
af kirken, bærer følgende indskrift: ”Guds ord er
levende”.

Kirkeskib
Ved kirkens indvielse skænkede en gruppe bådejere et kirkeskib til kirken. Skibet er en tremastet
bark, der bærer navnet ”Haabet”. Det er 150 cm langt og 110 cm højt.
Sejlene er givet op, og galionsfiguren er en guldbronceret kvindeskikkelse. Det er bygget af buntmager Osvald Clausen, Nyborg. Skibet
blev hentet i Nyborg af en af giverne P. Chr. Clement, som kørte hele
turen frem og tilbage med hest og vogn.

Kirkeskibet ”Haabet” med giverbrev (kopi fra familiearkiv).

I skibet ligger det originale giverbrev, og teksten lyder:
”Undertegnede Baadejere i den nordlige Del af Vejlby Sogn, tillader sig
herved at skænke dette Skib til den nu opførte Kirke i Røjle Skov med
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ønsket om, at Kirken må blive til Lykke og Velsignelse for nuværende og
kommende Slægter, og beder vi Herrens Velsignelse maa lyse over Kirken.” Givernes underskrifter: Niels Jørgen Nielsen, Nyskov, Niels
Nielsen, Nyskov, Knud M. Larsen, Kasmose, Lars P. Olsen, Kasmose,
Hans Christiansen, Røjleskov, Rasmus Carl Christiansen, Marius
Christiansen, K Eriksen, Røjleskov, Jørgen Kristian Knudsen, Simon
Konrad Knudsen, Hans Chr. Hansen, P. Chr. Clement, H.J Clement,
Johannes Hansen, Anders Jørgen Jensen, Røjleskov, Jens Jensen, Vejlby Skov, Niels Martin Nielsen, Røjleskov og P. Pedersen, Bøgelund.

Døbefonten
Af hensyn til kakkelovnens placering var døbefonten i begyndelsen
anbragt i den nordlige side af koret, men blev senere flyttet ned til
dens nuværende plads. Døbefonten er fremstillet
af stenhugger A. M. Swaner, Middelfart.
Indskriften er følgende: ”Han bevarer din udgang
og indgang.”

Orglet
Kirkens første orgel blev indkøbt for midler, der
var indsamlet blandt sognets beboere. Vejlby
sogneråd ville give kr. 25 årligt til bælgtrædning.
Den foreløbige kirkebestyrelse valgte imidlertid at låne kr. 400
i Nr. Åby Sparekasse til indkøb af en el-motor, der skulle trække bælgen til orgelet. De personer, der var med i kirkebestyrelsen, var personlige garanter for lånet.
Da orgelet trængte til udskiftning, rettede man henvendelse til provst
With om tilladelse til at købe et nyt. Der stod et færdigbygget orgel,
som passede til kirken, hos en orgelbygger i Haderslev. Det var fra
1986 og bygget af Bruno Christensen. Orglet har 6 stemmer.
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Frobeniusorglet fra 1986
med udvidet pulpitur.

Provsten ville ikke uden videre give tilladelse til køb. Han fik organisten ved Domkirken i Odense med
for at spille på det og for at få hans
accept.
Man fik provstens tilladelse til at købe orgelet og til at låne pengene,
hvis man de kommende 5 år afstod fra at bruge større pengebeløb.
Ved hjælp af to slisker, der blev anbragt fra kirkegulvet til gelænderet
ved pulpituret, lykkedes det med håndkraft at få orgelet trukket op på
plads.
De gamle orgelpiber blev solgt på en auktion i Røjleskov Missionshus.

Belysning
Kirken var fra starten oplyst af
elektriske lysekroner. Men på en
menighedsrådsudflugt fik man
inspiration til nye lamper i kirken.
Man fik arkitekten til at lave et
forslag til belysning i Røjleskov
kirke, og det blev med "kogler" i
mellemstørrelse midt i kirken og
små PH lamper i siden af kirken.
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Kirkeklokken
Kirkeklokken har samme alder som kirken.
Den er fremstillet af firmaet M. Seest.
Det fortælles, at en anonym giver sørgede
for, at der kom ekstra malm i klokken, for
at den kunne få en dyb klang. Klokken har
en indskrift, der lyder ”Klokken slår, Tiden
går, Evigheden forestår”.
Klokken var manuelt betjent indtil den
20. april 2009. Derefter blev den drevet
elektrisk, enten automatisk eller fjernbetjent.
Kirken har altid haft blyindfattede ruder, men de er blevet skiftet undervejs, da de var utætte. Men man fik dem lavet magen til de gamle.

Øvrigt inventar
Indvendig har kirken også den samme farve, som den havde, da den
blev opført. Den blev malet om i slutningen af 1970’erne, men man beholdt den samme farve.
På den sydlige mur hænger en præstetavle med navnene på alle de
præster, der har været tilknyttet kirken.
I starten blev kirken opvarmet med en stor kakkelovn. Det var først i starten af tresserne, der
blev indlagt centralvarme.
I den forbindelse blev kapellet udvidet, så der
blev plads til et oliefyr i den ene ende og toiletter i den anden. Man gjorde det på den måde,
at man flyttede de to valmgavle ud over de nye
tilbygninger, og så satte man et par nye spær
op i midten. Det er sådan kapellet ser ud i dag.
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KIRKEKOMITEEN
Den 18. februar 1915 samledes på ”Søborg” Røjleskov kirkes kirkekomite. Provstiet havde givet tilladelse til, at ovennævnte komite dannede en midlertidig bestyrelse, indtil der var valgt et menighedsråd.
Sognepræsten provst Vibe Pedersen var inviteret til mødet og blev
opfordret til at indtræde i den midlertidige kirkebestyrelse som
medlem og formand, hvilket han indvilligede i.
På ovennævnte møde vedtog man følgende priser (omskrevet til
nudansk):
”Ringer lønnen ved begravelse og bryllup fastsættes til 2 kr. pr. gang.
Lønnen til ekstra fyring og ekstra renholdelse fastsættes til 2 kr. pr. gang,
hvilket må være tilstrækkeligt, da prisen i øjeblikke er kr. 1,75.
Godtgørelse for ekstraordinær benyttelse af orgelet fastsættes foreløbig
til 2 kr. pr. gang, da orglet er nyt og ikke trænger til reparation. Til årlig
stemning af orgelet betales 15 kr.
Betaling for et enkelt gravsted fastsættes til 4 kr.”
I 1915 ansøgte man sognerådet om midler til opførelse af et kapel både
ved Strib og Røjleskov kirker. Der blev først bygget et i Strib, og senere
blev der bevilliget 1035 kr. til et lignende kapel i Røjleskov, hvor der
allerede var påbegyndt en bygning med tilhørende retirade.
Kirken skulle nu have sit eget
menighedsråd. Valget foregik i Røjle Tårup skole tirsdag
den 28. november 1916 fra
kl. 4 til kl. 7 aften.
Resultatet af valget blev bekendtgjort i kirken 2. søndag
i advent.

Kapellet ved Røjleskov kirke.
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Kirkens første menighedsråd bestod af følgende medlemmer:
Gårdejer Niels Jørgen Nielsen, Nyskov.
Gårdejer Niels Jørgen Bertelsen, Lundsgaard.
Gårdejer Rasmus Hansen Jørgensen, Kasmose.
Gårdejer Rasmus Hansen, Søborg.
Endvidere valgtes følgende suppleanter: Gdr. Niels Hansen Nielsen,
Røjleskov, Husmandskone Annine Mathiesen, Billeshave Skov, Forvalter Anders Peter Andersen, Gdr. Rasmus Jørgen Larsen, Røjleskov.
Den 8. februar 1918 blev Strib-Røjleskov sogne udskilt fra Vejlby. Den
12. august samme år indsattes P. A. V. Hermann som den første præst
i de nye sogne.

Røjleskov kirke i rapsmarkernes blomstringstid.
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KIRKELIV
Der foregik en masse omkring kirken i Røjleskov. Allerede samme aften som kirken blev indviet, var der orgelkoncert ved orgelbygger
Sørensen fra Horsens. Der var selvfølgelig gudstjeneste, så ofte det
var muligt. Det var ikke hver søndag, da man jo delte præst med Vejlby
og Strib. Var der gudstjeneste om formiddagen, var det kl. 10.
Dengang var der altid skriftemål før en gudstjeneste, og det var, som
der står i bøgerne, kl. 9 1/2. Der var heller ikke altergang ved hver
gudstjeneste. Hvis der var, blev det meddelt søndagen før, og man
blev bedt om at tegne sig ind til altergang hos læreren på skolen senest torsdagen før, så man vidste hvem og hvor mange, der skulle til
alters. De første mange år drak man alle af en fælles kalk, når der var
altergang. En af beboerne i sognet fortæller, at han blev konfirmeret i
1948, og søndagen efter var alle konfirmander og forældre til alters, og
man drak af den samme kalk. Så det var altså først efter den tid, man
fik særkalke.
Der blev selvfølgelig også lyst for kommende brudepar. Tre gange
skulle der lyses inden brylluppet.
Der blev faktisk holdt rigtig mange børnegudstjenester dengang.
Rigtig tit står der f. eks., at næste søndag er der børnegudstjeneste
kl. 3 1/2. Så blev det også tit meddelt, at de voksne også var velkomne,
men man skulle give de øverste pladser til børnene. Man holdt også
specielle børnegudstjenester til jul og påske, og om sommeren blev de
holdt i haven på Billeshave.
Man holdt f.eks. også en gudstjeneste om aftenen, da 1. verdenskrig
gik ind i sit tredje år. Da bad man for verdensfreden og ringede ekstra
med kirkeklokkerne.
I 1940’erne var der pigehjem på Billeshave. De var meget tit i kirke,
ledsaget af forstanderinden frk. Petersen. De nederste bænke i kirken
var reserveret til de unge piger derfra.
Af andre sjove ting kan nævnes, at i 1970’erne, da der var oliekrise, og
søndagskørsel med bil blev forbudt, blev det vedtaget, at hver anden
søndagsgudstjeneste blev henlagt til mandag aften.
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HISTORIEN OM EN JORDHANDEL
Niels Erhard Sørensen har følgende lille historie at berette om Røjleskov
kirke:
En del har sikkert bemærket, at kirkegårdsskellet mod syd, altså
den side af kirkegården, der vender over mod gården Kathrinebjerg,
danner et lille knæk netop bag kapellet. Det lille trekantede areal
(ca. 60 m2), som i dag er udlagt som græsplæne, har sin egen historie.
I 1960 blev Røjleskov menighedsråd enige om at forsøge at tilkøbe et
mindre areal til at henlægge haveaffald fra kirkegården, da der på det
tidspunkt ikke var et egnet sted til dette.
Da de tre sider grænsede op mod gården Kathrinebjerg, var det derfor
nærliggende at rette henvendelse til proprietær J.P. Jensen-Saltø, som
på det tidspunkt var gårdens ejer.
Menighedsrådet bad om et møde med Jensen-Saltø og fik det. På mødet, som foregik på Jensen-Saltøs kontor på Kathrinebjerg, forelagde
en delegation fra menighedsrådet sit ønske om tilkøb af et mindre areal for proprietæren.

Areal ved kapellet tilkøbt af menighedsrådet af Kathrinebjerg
til grønt affald fra kirkegården i 1960. Nu græsplæne.
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Røjleskov kirke set fra Kathrinebjerg, 1992.

Jensen-Saltø var meget forstående og imødekommende og tilbød
straks at afstå det lille areal bag kapellet. Men hvad skulle jordstykket
så koste, ville menighedsrådet så gerne vide.
Efter at have tænkt sig om et øjeblik, svarede Jensen-Saltø: ”Prisen for
det hjørne bag kapellet er, at jeg, når den tid kommer, kan blive begravet i det syd-østligste hjørne af kirkegården, altså længst over mod
Kathrinebjerg.”
Det skal i den forbindelse nævnes, at den østlige ende af kirkegården,
ca 1/3 dengang, slet ikke var taget i brug, men henlå som græsplæne.
I april 1962 døde Jensen-Saltø kun 71 år gammel. Han blev begravet fra
Røjleskov kirke, og hans kiste blev jordfæstet på det gravsted, som var
aftalt med menighedsrådet længst over mod hans elskede Kathrinebjerg, som havde været hans hjem og arbejdsplads i 47 år.
Der blev på et senere tidspunkt fra gården købt endnu et stykke jord ,
som blev lavet til parkeringsplads. Da der senere kom krav om bedre
graverfaciliteter, blev det besluttet at bygge et hus på det ledige jordstykke ved siden af parkeringspladsen.
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1948-1959
Esther Ludvigsen fortæller om kirkegang og konfirmation
i Røjleskov kirke.
Som barn var en gudstjeneste nok ikke det mest spændende at være
med til. Der var meget stive rammer for os, og vi blev rost meget af de
voksne, fordi vi kunne sidde stille. Prædikenen var lang, nok ikke længere end i dag, men vi syntes tiden føltes meget stillestående. Der var
jo ikke legetøj og bøger som i dag, så vi måtte finde andre metoder til
aktiviteter. For pigernes vedkommende var det en sport at lave bogmærker af strikkede huer, handsker og halstørklæder. Vi trak ulden ud
af dem, og der blev skam flotte bogmærker ud af det. Dog var vores
mødre nok ikke begejstrede for vores lille hobby... det kunne vel ses på
striktøjet, at vi havde været i gang.
Hvad vi lavede om
sommeren, ved jeg
ikke. Men jeg husker,
at kirken altid var rar,
varm på denne årstid
og køn med solen,
som skinnede ind
gennem de blyindfattede ruder.
Da jeg blev ældre, fik
jeg lov til at sidde
oppe ved orglet, som
Anna Bertelsen
Lundsgaard spillede
på. Så havde man
overblikket, også til
"globryllupper", som
var en stor attraktion.
Vi kunne være musestille deroppe....

Bryllup i Røjleskov kirke, 1955.
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Præsten, som vi havde til konfirmationsforberedelse, hed Tiedemann,
og undervisningen foregik i Strib præstegård. Han var en utrolig rar
præst og tacklede os umulige, larmende unger rigtig godt. Jeg havde
engang medbragt en avis og kunne ikke vente med at læse sportsnyhederne. Præsten rejste sig dog ganske roligt og tog avisen, uden at
sige noget, og lagde den væk. Jeg blev nok lidt flov, men fik dog avisen
med mig hjem.
Vi skulle lære salmevers, men det var vi jo så vant til fra skolen, så det
var ikke noget problem. Så var det ellers katekismus, vi læste i. Husker
slet ikke vi læste fra Bibelen, men det må vi jo ha´ gjort. Sammenlignet
med nutidens konfirmandundervisning, var det jo en noget anderledes
forberedelsestid. Vi deltog i gudstjenesterne, men ikke med
"klippekort" som i dag.
På konfirmationsdagen skulle vi sige Trosbekendelsen i kor. Heldigvis
skulle vi ikke fremsige skriftsted enkeltvis, som ellers var blevet brugt i
nabokirken tidligere. Det gav nogle nervøse konfirmander, husker jeg.
Da vi var blevet konfirmeret og havde fået vores skriftsted, kom vi alle
op til alteret. Desværre husker jeg ikke, om der var nadver, men det
mener jeg. Det var jo noget, vi ikke deltog i, før vi var konfirmeret, også noget andet end i dag, hvor det er en naturlig del af konfirmationsforberedelsen.

Postkort med Røjleskov kirke, udgivet af Brugsforeningen i 1960’erne.
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HANS LUNDSGAARDS BARNDOMSMINDER
Niels Erhard Sørensen genfortæller Hans Lundsgaards barndomsminde
om organist Anna Bertelsen.

Den uofficielle gæst ved kirkens indvielse
Da Røjleskov kirke skulle indvies med pomp og pragt, var det kun for
voksne. Anna Bertelsen var dengang en ung pige og ville gerne med til
indvielsen. ”Det kan der ikke være tale om, fordi det ikke er for børn og
unge”, var svaret fra forældrene og dermed basta.
Men Anna var fast besluttet på, at hun ville med. Derfor tog hun sagen
i egen hånd. På den store dag gik hun i god tid op til kirken og gemte
sig i tårnet. Således kom hun alligevel med til indvielsen af kirken.

Organist Anna Bertelsen og børnene
I mere end 25 år var Anna Bertelsen ansat som organist ved Røjleskov
kirke. Anna Bertelsen overtog embedet efter lærer P.G.Jensen Hornbek fra Røjle Tårup skole. Anna Bertelsen boede på Lundsgaard. Ud
over at være musikalsk var hun også god til børn, og dem var der fire af
på Lundsgaard, den gang i halvtresserne. Om søndagen mødte Anna
Bertelsen op i kirken, i god tid før gudstjenesten,
for at øve sig på dagens salmer. Som regel havde
hun et eller flere af børnene fra Lundsgaard med.
Deres opgave var at vende nodeblade og give hende signal, når det var sidste vers i en salme. Det var
andet end salmer , der blev ”øvet” inden gudstjenesten. Det skete, hun lod sig overtale af børnene til
at spille bl.a. ”Finsk Rytteri March”. Men inden var
et af børnene blevet placeret ved tårnvinduet for at holde øje med
degnen og præsten. I det øjeblik, de var på vej op af kirkebakken, blev
der givet signal til Anna Bertelsen, og så var det slut med narrestregerne. Omgående blev der slået over i dagens repertoire, og børnene sad
igen pænt ved siden af Anna for at vende nodeblade.
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EN KONFIRMATIONSBERETNING FRA 2010
Her fra nyere tid fortæller Kristina Hakala om sine oplevelser med
Røjleskov kirke.
Hele mit liv har jeg glædet mig til min konfirmation. Ikke blot på grund
af festen med familien, ikke blot på grund af den store, hvide tyl kjole,
som jeg kunne gå rundt og blafre med. Heller ikke kun på grund af min
i forvejen stærke tro. Men på grund af kirken.
Med en mor, som har arbejdet som graver, så længe jeg kan huske, har
jeg hele min barndom været vant til tit at komme med i kirke om søndagen, hvor jeg hjalp til med at rydde op efter gudstjenesten, eller bare var der. Ikke af tvang, men af egen fri vilje. Jeg husker også mange
år, hvor jeg altid var med hende oppe at ringe med klokken, dengang
inden det blev automatiseret. De mange gange, hvor jeg har været
med oppe i klokketårnet med høreværn på. Den, dengang lange tur op
ad de knirkende trapper, op i det magiske og mystiske kirketårn. Eller
alle de gange jeg i stedet har siddet nede i kirken på de to trin op til
alteret, leget med mine legesager, vandret op og ned ad kirkegulvet
og lyttet til de beroligende slag fra klokken.
Jeg har altid glædet mig til at skulle være den, der gik op ad gulvet i
Røjleskov kirke; den kirke jeg næsten er vokset op i.
Jeg skulle egentlig have været konfirmeret i Vejlby kirke sammen med
min daværende klasse, men siden jeg, som sagt, var helt lille, har det
altid stået soleklart for mig, at jeg ville vælge at blive konfirmeret i Røjleskov. Så da tiden kom, da jeg begyndte i syvende klasse, havde jeg
allerede alt fuldstændig planlagt i forhold til mine klassekammerater.
Jeg gik til konfirmationsforberedelse i Strib sognegård ligesom resten
af min klasse, og gik dermed også ved præsten, som ikke skulle konfirmere mig, da hun jo fulgte med derhen, hvor resten skulle konfirmeres. Jeg har altid vidst, at jeg ikke ville konfirmeres med min klasse. Jeg
har aldrig brudt mig om det koncept med, at man er så mange, og at
man så kun kan få forældre, søskende og bedsteforældre med.
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For nogle virker det helt normalt og rigeligt. Men for mig, som har set,
hvordan man kan holde sin konfirmation i Røjleskov, virker det helt
forfærdeligt kun at kunne have så få med.
For det meste er der jo kun en, som vælger at blive konfirmeret i Røjleskov, da det ikke er en af de kirker, der "normalt" bliver brugt til det.
I mit tilfælde var vi så to, men det gjorde mig ikke så meget. Vores
familier fik hver deres side af kirken, og vi kunne have alle gæster med.
Det at kunne have alle gæster med var nemlig noget af det vigtigste
for mig. Og det virker da også mest rigtigt, at alle gæsterne ser én blive konfirmeret. Og det kan altid lade sig gøre i Røjleskov.
Fordi jeg og den anden
konfirmand var de eneste,
som skulle konfirmeres
der i Røjleskov, så havde
vi mulighed for nærmest
at få skræddersyet netop
den gudstjeneste, vi ville
have, altså hvad angår salmer og så videre.
Vi mødtes begge hver for
sig med Jes, som var den
præst, der skulle konfirmere os. Der fik vi hver
især lov til at vælge netop de salmer, som vi gerne ville have sunget
(hvilket jeg jo også har haft planlagt, siden jeg var lille). Og dog, så
måtte vi ikke vælge helt frit, da Jes med et smil på læben måtte afslå
ønsket om en af mine yndlingssalmer, som kun
synges langfredag. Men ud over det, så var der frit valg på alle hylder,
og det er noget, som er anderledes fra de andre kirker, hvor man er et
helt konfirmandhold om at stemme om salmerne. Han forklarede også, hvordan konfirmationen ville komme til at foregå; hvornår man
skulle knæle og rejse sig op igen og den slags.
Da dagen for min konfirmation kom, mødte vi op i våbenhuset, hvor
Jes kort atter forklarede os om, hvordan tingene kom til at foregå.
21

Han instruerede os også kort om, hvordan vi skulle stå, når vi skulle
ind. Først kom Jes, så kom jeg, og til sidst den anden konfirmand. Jes
havde bevidst valgt, at vi ikke skulle gå ved siden af hinanden, da vi så
ville ligne et ægtepar lidt for meget, hvilket jeg er ret enig i og glad for,
at han kunne se.
Hvis ikke jeg havde sommerfugle flyvende og kriblende rundt overalt i
min mave, da vi stod der i våbenhuset og ventede, så fik jeg det i hvert
fald, da dørene gik op, og jeg kunne se alle menneskene og høre orglet
spille, denne gang for mig.
Det var nervepirrende at gå op ad gulvet fulgt af blikkene fra hver en
gæst i kirken. Det var noget, jeg havde ventet på hele mit liv, og endelig var det min tur. Og på trods af min konstante, sikkert typisk teenage-agtige frygt for at træde Jes i hælene, så lykkedes det mig stadig at
nyde øjeblikket.
Da jeg så kunne sætte mig på den forreste bænk sammen med mine
forældre, var hele min krop fyldt med mindst hundredetusinde kriblende sommerfugle. Og som jeg sad der, begravet i tyllen fra min kjole,
kunne jeg ikke lade være med at kigge mig omkring og tænke på alle
de gange, jeg har vandret op og ned ad de gamle kirkegulve, den måde
både jeg og kirken har fulgt hinandens liv på så tæt hold.
Og jeg fik den der lette, mærkelige mavefornemmelse og var helt sikker på, at det måtte være Guds hus.
Prædikenen var meget flot. Min del var personlig, og Jes fortalte om,
hvordan jeg altid havde været en del af kirken, eftersom det også var
ham, som døbte mig, selvfølgelig i Røjleskov kirke. Og det betød meget for mig, at han havde gjort sin prædiken personlig.
Jeg var nervøs, da jeg skulle op til altret. Nu var vi kommet til den mere
alvorlige del af ceremonien. Jeg huskede, hvor meget jeg altid havde
elsket altertavlen; den smukke altertavle med Jesus og de to smukke
engle. Jeg tror, at den altertavle, helt ubevidst, har påvirket mig gennem mit liv. Jeg har altid set op til den, både bogstavelig talt, og senere, som jeg blev ældre (og højere) også mentalt. Den måde Jesus står,
genopstået. Og de to engle, som i mine øjne, altid har været symboler
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på en vis styrke, som jeg aldrig selv har kunnet identificere mig med.
Plus at jeg altid har undret mig over de terninger, som også er i billedet. Jeg har altid undret mig over, hvad deres betydning er, men det
tror jeg aldrig, at jeg får svar på.
Men alt gik godt, og da gudstjenesten var forbi, skulle vi have taget
billeder oppe foran altret (man følte sig jo næsten som stod man på
den røde løber. Man kunne ikke engang finde ud af hvilket kamera,
man skulle kigge ind i). Derefter kunne vi slå de gamle døre op og gå
udenfor, hvor vi blev mødt af en kølig forårsbrise og den vidunderlige
udsigt.
Efter min mening, så er Røjleskov helt klart en meget undervurderet
kirke. Jeg forstår ikke, hvorfor flere ikke får øjnene op for, hvilken fantastisk kirke, den er. Røjleskov er lidt "den stille" i klassen. Den, som
man aldrig rigtig hører så meget om, og som mange måske undervurderer, ser ned på eller bare ignorerer. Men som når man virkelig lærer
den at kende, er den mest fantastiske af dem alle, med så mange
historier og så mange bånd mellem sognets beboere.

Regnbue over Røjleskov kirke, set fra ”Møllebjerg”.
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BARNEDÅB I RØJLESKOV KIRKE
Marc og Gitte fra ”Møllebjerg” fortæller om mødet med Røjleskov kirke.
På opfordring af menighedsrådet og Bente Luise Toft skriver vi denne
fortælling om vores oplevelser i forbindelse med vores brug af kirken
og vores barnedåb.
For at beskrive
det, må vi starte
et helt andet sted–
nemlig da vi i slutningen af 2005
flyttede til området og overtog
”Møllebjerg” på
Røjleklintvej –
hvorfra vi for
øvrigt har den dejligste udsigt til
Røjleskov kirke både dag og nat. Om aftenen ser vi ofte kirken som en
flot silhuet med en smuk måne i baggrunden.
Vi kom fra en mindre lejlighed i Kolding, hvor vi igennem 5 år ikke havde den store kontakt til de andre beboere i opgangen – det blev vist til
en enkelt kop kaffe... En noget anderledes gæstfrihed og naboskab
findes i Røjleskov.
Magen til godt naboskab skal man lede længe efter – og vi fortæller
med stolthed vores forundrede venner, at vi rent faktisk kalder indbyggerne i omkring en kilometers afstand for naboer…
Naboer, dem man dropper ind hos og får en kop kaffe. Naboer, dem
man snakker med over hækken. Naboer, dem man kan spørge til råds.
Naboer, dem man kan låne det, man lige står og mangler, af. Naboer,
dem der kan komme med underholdende fortællinger om Røjleskov
før og nu.
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Blandt andet lærte vi hurtigt, at ret få rent faktisk bor i deres eget hus–
der er smedens, Maren Dot’s, Nis P. og så videre.
Naboskabet gør også, at en gudstjeneste i Røjleskov kirke opleves på
en noget anden måde end tidligere gudstjenester. Her kender man
rent faktisk mange af de mennesker, der møder op og – ud over vores
dygtige præsters prædikener – er det, som om man her får et glimt af
tidligere tiders sociale liv. At det var i forbindelse med gudstjenesterne, man fik ugens nyheder og sladder. Gudstjenesterne må næsten
betegnes som at være datidens svar på Facebook, Twitter etc. Kirken
kunne besøges oftere. Det hører man jo ofte, og det samme er gældende for os. Det er lidt en skam faktisk, da det er vores indtryk, at
netop vores kirkers præster er dygtige, aktive og følger med tiden. Der
arrangeres lidt forskelligt i løbet af året i kirkerne, i sognegården, i missionshuset med videre.
Tilbage til dåben – i november 2011 kom vores dejlige datter til verden.
Det satte selvfølgelig gang i tankerne omkring dåben. Først og fremmest navnet (Sif) – det er slet ikke så let. Derefter spørgsmålet om hun
skulle døbes, eller om hun selv skulle have lov at bestemme, når hun
bliver gammel nok. Vi fandt et navn og vi besluttede, at hun skulle døbes – og det selvfølgelig i vores ”egen” Røjleskov kirke. Ved en nabos fødselsdag fik vi
spurgt Bente Luise, om det mon kunne blive
Bededag – det var så sent som muligt, så vi
kunne nyde dåben i solskin og vise gæsterne
Røjleskov i forårsantrækket. Uden tøven fik
vi svaret, at de da bare kunne lægge en ekstra gudstjeneste i Røjleskov kirke Bededag –
hvilken service! Desværre havde Bente Luise
selv orlov da tiden kom, men heldigvis var vi
overladt i gode hænder hos den vikarierende
præst.
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Som førstegangsforældre
havde ingen af os viden
om, hvorledes en dåb forløb ”bag tæppet”. Men med god vejledning fra vikaren, som kom på
hjemmebesøg, blev vi guidet godt igennem både beslutninger og forløbet. Så var der blot tilbage at planlægge dåbsfesten.
Selve dåbsdagen gik over al forventning. Tidspunktet midt på formiddagen var perfekt, så der var tid til både at få os selv klar og ikke
mindst montere dåbskjolen på Sif. Den smukke dåbskjole blev syet til
Sif af hendes farmor. Vejret viste sig fra den gode side, så vi kunne gå
til og fra kirken og nyde det smukke forår og Røjleskov-morellernes
blomsterflor. Så dejlig vores udsigt er TIL Røjleskov Kirke, så er udsigten FRA kirken, ud over marker og Lillebælt jo ganske mageløs!
Kirken var godt besøgt denne Bededag – med både bededagskirkegængere og to dåbsbørn med følge. Gudstjenesten og dåbshandlingen
forløb uden al for megen protest fra dagens to små hovedpersoner, og
vores vikarierende præst gjorde sit til, at den kirkelige handling forløb
fint. Den efterfølgende dåbsfest skulle selvfølgelig holdes hjemme –
med udsigt til vores smukke kirke. Hjemmet var i dagens anledning
lavet om til et mindre forsamlingshus, og nogle af vores altid hjælpsomme naboer sørgede for serveringen, så vi kunne koncentrere os
om gæster og guldklump. Alt i alt en skøn dag – og vi ser nu frem imod
at skulle fejre konfirmationen.
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FREDNINGSUDSIGTEN

"Nær Katrinebjerg, der
med sine 71 meter er
halvøens højeste punkt,
ligger Røjle kirke, hvor
der i 1953 - ligesom det
efterhånden har været
tilfældet med ca. 90 pct.
af landets rundt regnet 2000 landsbykirker - blev gennemført en fredning af kirkens
omgivelser. Som regel omfatter disse fredninger ret små arealer (under 5 ha), for at blot
den nærmeste udsigt til kirken ikke skal skæmmes af iskageboder og lignende
bebyggelse. Enkelte fredninger er dog af større format. Det gælder således Røjle kirke,
hvor fredningen omfatter ca. 20 ha mellem kirken og kysten og sikrer den meget smukke
udsigt til landskaberne på begge sider af Lille Bælt." (fra "Nordfyn", Gyldendals
Egnsbeskrivelser, Red. Bent Rying, side 41)
"Vejen drejer mod Røjleskov kirke, der ligger ensomt på en bakketop med en storslået
udsigt over havet. Ved den fredning, der blev foretaget af kirkeomgivelserne, er her den
mest omfattende 20 ha mellem kirken og kysten" (fra ”VEST og NORDFYN”,
Turistårbogen 1982, Udgivet af Samvirkende Danske Turistforeninger, side 119)
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MENIGHEDSRÅDSVALG I RØJLESKOV

Røjleskov Menighedsråd, 2004.

Niels Erhard Sørensen fortæller om opstillingsmøder i Røjleskov.

Som bekendt er der valg til menighedsrådet hvert 4. år og således
også i Røjleskov. Man havde her en helt særlig tradition, som er værd
at nævne.
Til det orienterende møde i forbindelse med menighedsrådsvalget
mødte alle interesserede op i missionshuset, uanset kirkelig observans
og holdning. Efter det lovbefalede orienterende møde, hvor formanden redegjorde for, hvad menighedsrådet havde givet sig i kast med i
den forgangne valgperiode, gik de forskellige grupper i hvert sit lokale
for at opstille deres kandidater til det kommende menighedsrådsvalg.
Efter at grupperne havde færdiggjort opstillingslisterne i fred og fordragelighed og i respekt for hinanden, drak alle kaffe i store sal, og her
blev verdenssituationen løst på vanlig vis.
Nogle vil måske mene, at det gik, fordi vi kun havde et sted at mødes.
Men jeg tror, at traditionen var rundet af respekt og forståelse for hinanden, og det kommer man langt med.
I Røjleskov menighedsråd har der altid været et godt samarbejde, hvor
man har forsøgt at løse opgaverne på bedste vis.
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TIL LYKKE MED JUBILÆET…
Af Bente Luise Toft, sognepræst
Kan man ønske et hus til lykke? Ja, når det drejer sig om kirken i Røjleskov, så tror jeg godt, man kan. Mest fordi det altid har stået klart for
mig, også herude, at kirken er dannet af de mennesker, der fylder den.
Derfor er det, man kommer til at holde af et sted, på grund af det, der
fylder det med liv og ånd.
I sommeren 2002 blev jeg indsat som sognepræst i kirken, og en af
mine stærkeste erindringer fra den dag, det er sangen. Den var kraftig,
klar og levende og gav mig en fornemmelse af at være omsluttet af et
stærkt fællesskab. Både med de mennesker, der var omkring mig den
dag – og den store sammenhæng, som hedder kirke og som strækker
sig over al tid og alle steder.
Den fornemmelse har jeg haft mange gange siden. Året rundt, når vi
har været få eller mange, så har den ånd af fællesskab – og sang –
været det, der bærer Røjleskov som kirkehus. Med en stille puls,
søndag efter søndag – pyntet til højtid eller til begravelser.
Mange mennesker føler, at Røjleskov er deres kirke, ved jeg. Nogen
fordi de bor tæt på den og hører til det lille sogn, andre fordi de kommer for at finde ro og plads til eftertanker, andre igen fordi kirken er en
del af deres families og dermed deres egen historie.
Nogen kommer forbi ved et tilfælde og standser op, måske i første
omgang mest, fordi her er så smukt, oppe på bakken, hvor blikket kan
finde helt ud over bæltet. Men går de ind og er med ved en gudstjeneste, så er fællesskabet også til for dem, så er sangen også deres. Og så
går det måske sådan, at Røjleskov også bliver til deres kirke. Ligesom
den er vores.
Hjerteligt til lykke – og Guds velsignelse over Røjleskov kirke og
menighed de næste 100 år.
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RØJLESKOV KIRKE OG SOGN I DAG
Af Svend Aage Jensen, menighedsrådsformand
Røjleskov kirke er i dag en af kirkerne i 3-sogns pastoratet Vejlby-StribRøjleskov, og Røjleskov sogn er en del af de samarbejdende sogne i
pastoratet.
Samarbejdet mellem sognene blev formaliseret i 2004 med indgåelse
af en samarbejdsaftale om fælles menighedsråd. Dengang var der kun
2 sogne, nemlig Vejlby sogn og Strib-Røjleskov sogn med Røjleskov
som et kirkedistrikt. Kirkedistriktet blev ændret til Røjleskov sogn den
1. okt. 2010 – ligesom alle andre kirkedistrikter ud over landet blev til
sogne. Dermed blev 3-sogns pastoratet en realitet.
Det etablerede samarbejde har vist sig bæredygtigt og er kommet for
at blive. Den permanente sammenlægning af menighedsrådene blev
stadfæstet af Stiftsøvrigheden i 2012.
Samarbejdet er blandt andet kommet til udtryk ved fælles personaleressourcer og samdrift af kirkegårdene, og samarbejdet udvikler sig
fortsat positivt.
Røjleskov sogn må betegnes som et landsogn og er sammen med Vejlby sogn en pendant til det hastigt voksende bysogn i Strib. Det giver
mangfoldighed i de kirkelige aktiviteter, omend opbrudstendenser i de
gamle landsogne er ved at udviske forskellen mellem land og by.
Når vi skal i kirke på søndag, er kirken på bakken, Røjleskov kirke, altid
et godt valg. Udsigten er enestående, ligesom fællesskabet er det, og
selv på de mest stormomsuste dage holdes traditionen med en god
snak efter gudstjenesten i hævd - inden vi kører ned ad bakken igen.
100 år er gået – var det så strukturændringen i det kirkelige landskab?
– eller ville kirkekomiteerne i dag have placeret og bygget kirkerne
anderledes i det gamle Vejlby sogn?
Det ved vi ikke, men min kirke skal der i hvert fald ikke røres ved.
TILLYKKE med 100 års jubilæet.
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