VEDSTED KIRKE

KIRKENS HISTORIE
I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå,
steget så meget, at der blev behov for en kirke.
Byen var i rivende udvikling. Købmand N. P. Nielsen, der startede en lille høkerforretning
i Vedsted i 1870, fik frem til århundredskiftet opbygget én af de største købmandsforretninger mellem Aalborg og Thisted. De sidste 15 år af 1800-tallet blev byen beriget med
et forsamlingshus, en ny skole på Vedsted Kær , en grundtvigsk friskole,
en jernbanestation (Aalborg-Thisted-banen) og en kirke.

Kirken blev opført 1899.
Arkitekt var Hans V. Ahlmann, Århus.
Arkitekt Ahlmann stod bag flere af de såkaldte ”20.000 kroners kirker”, som byggedes på
landet omkring år 1900 (navnet antyder formentlig den nødvendige byggesum).
Statstilskuddet til Vedsted Kirke var 18.500 kr., dertil kom lokalt indsamlede midler).
Vedsted Kirkes byggesum blev på 22.331 kr.

1899—1974

I 1974 gennemgik kirken en
større renovering med tilbygning af præste– og dåbsværelse, samt toilet og vaskerum. Ved den lejlighed
stod det klart, at maler Jens
Olesens dekorationer på
hvælvinger og bagvæg var i
så ringe stand, at de ikke
stod til at redde, og de blev
derfor malet over.

1899—1974

1974—2014

Ved renoveringen i 2014 fik kirken ny altertavle malet af Arne Haugen Sørensen. Desuden
blev der lagt nyt gulv af høvlede Ølandsklinker, der blev indsat forsatsvinduer, og der kom
nyt varmeanlæg, nye lamper og ny farvesætning.

1974

6. juli 2014

”OPSTANDELSE”
af Arne Haugen Sørensen, malet til Vedsted Kirke

Et alterbillede bliver til
Arne Haugen Sørensens første kirkeudsmykning (Immanuelskirken i Kolding, 1983) er en
glasmosaik, der forestiller korsfæstelsen. Arne Haugen Sørensen fortæller i sin erindringsbog, at han senere opdagede et tomrum på begge sider af figuren på korset. Et fravær. Noget, der manglede: Guds hænder.
Mange mennesker har stået i svære situationer med samme følelse: Her mangler Guds
hænder! Det berømteste eksempel er nok Jesu ord på korset: ”Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forladt mig?”
Guds hænder
Siden har Arne Haugen Sørensen malet mange billeder af netop Guds hænder.
Herom skriver han: ”Måske er kristendommen ikke den endelige sandhed, men det er i det
mindste et tankesæt, der hjælper os til at være mennesker. Derfor har jeg valgt at tro, i den
forstand at jeg har tillid til Gud, også selv om han måske slet ikke eksisterer, for det gør verden smukkere og mere spændende. Frygt ikke! Derfor har jeg udstyret Gud med store, gode hænder.”
Fra Arne Haugen Sørensen: Landskabet bag mig. Erindringer i løs vægt. Thanning & Appel 2007.

Første forsøg
Det første udkast, menighedsrådet modtog fra Arne Haugen Sørensen, var en ”Gylden opstandelse” over en meget mørk jord med en tydelig sort grav. Menighedsrådet var glade
for de gyldne farver, men kunne ikke genkende sig selv på den mørke jord—så trist er jordelivet da heller ikke, sagde vi. Desuden kunne det se ud som om, de store hænder først
og fremmest var der for at lægge mennesket i graven, ikke for at drage det op i lyset.
Arne Haugen Sørensen var meget lydhør og prøvede sig frem med andre udtryk, indtil han
langt om længe var tilfreds, og menighedsrådet med spænding kunne modtage den færdige tavle. Nu var jorden ikke længere mørk og tom, men derimod fyldt af en masse små huse, som måske er Birkelse by—eller måske—med de markerede spidse gavle—kan ligne
bedende hænder, der rækkes mod Gud. Og den sorte grav? Den er nu placeret mellem
Guds hænder! Stærkere kan opstandelseshåbet næppe forkyndes.
Om Vedsted-tavlen
skriver Arne Haugen Sørensen: ”Motivet er Guds kærlige hænder, der løfter et lille menneske op fra det liv og det fællesskab, det har levet i. Altså en slags nutidig opstandelse, der
har det lokale landskab som baggrund. Vendsyssel-sommerens lyse nat, hvor husene sover
og kun enkelte våger og andre er ved at vågne…” ”Budskabet er: Frygt ikke, du er i gode
hænder. Men livet er heller ikke det værste, man har.”

Prædikestolen med ny farvesætning
Billedfelterne er maler Jens Olesens illustrationer af Jesu lignelser (1918)

I vinduesnicherne ses de fire
evangelist-symboler:
Mattæus: Mennesket
Markus: Løven
Lukas: Oksen
Johannes: Ørnen
Symbolerne blev malet i 1918
af maler Jens Olesen, Birkelse.

Marmor-fonten er
kirkens oprindelige
døbefont fra 1899

Lysgloben blev erhvervet i
2006, så både kirkegængere og
besøgende har mulighed for at
tænde et lys som tegn på bøn
og forhåbning:

AT TÆNDE ET LYS
i bekymring
i håb
i taknemmelighed

ER OGSÅ EN BØN
Kirkeskibet

Kirkeskibet ”Haabet” blev ophængt i kirken i
1934 til minde om købmand N. P. Nielsen og
hustru Christine Nielsen, skænket af deres 15
børn. Skibet er bygget hos skibsbygger H. C.
Petersen i Svendborg.

Kirkesølvet
Altersølvet med kalk, kande, patene og brødæske blev udformet af
guldsmed Bent Exner i 1974. Sølvskeen til vin var en gave fra Bent
Exner.

Silkeservietten, der dækker kalken, er broderet af Ellen Mumgaard. Vi har også en kniplingsserviet, kniplet af Dagny Justesen.

