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Klip fra protokoller fra Menighedsrådet i Pederstrup Sogn 1912 – 2000. 
 

 

Umiddelbart kan det vel forventes, at det er ret søvndyssende at gå på vandring i gamle 

menighedsrådprotokoller. 

Når jeg alligevel har fundet det spændende, skyldes det afgjort et 30 årigt kendskab til sognet og 

ikke mindst en indføring i sognets liv via Niels og Grethe Christensen, som vi overtog vores 

ejendom efter.  Ekstra god var indføringen i sognets liv, fordi Grete var datter af den såkaldte 

”Peiter”, Jens Kristian Nielsen, som var født i ”Fællesskov” i Vrå og senere købte jord og byggede 

ejendommen ”Nederskov” i Vrå. ”Peiter” var afgjort en ener, en original, men han var en 

velbegavet mand, der i en periode sad i sognerådet, og han var desuden meget historisk interesseret 

og deltog i indsamlingen af Folkeminder fra egnen. Han skrev i notatform dagbog og regnskabsbog, 

så vi fra 1889 til 1951 ved temmelig meget om hans gøren og laden i hjemmet og i  sognet. Det er 

ikke det kirkelige liv i sognet, man kan finde oplysninger om hos ”Peiter”, og han figurerer kun i 

menighedsprotokollen, da han 1937 klager over, at der er plantet en hæk for tæt på hans gravplads. 

Han deltog vist aldrig i opstillingsmøder og kan ikke findes som hverken stiller eller suppleant ved 

menighedsrådsvalgene. Men Peiters notater har været nyttige, når jeg har forsøgt at lave nogle 

sammenligninger mellem disse og protokollernes oplysninger.       

En anden læser ville sandsynligvis fremdrage andre iagttagelser og ”pudsigheder” end dem, jeg er 

faldet over, men så er interessen måske skærpet, så man ved, hvor man kan søge. 

Direkte referater eller citater fra protokoller er skrevet med kursiv.  

 

Husstande og befolkningstal i Pederstrup Sogn 

 
Folketælling Antal indbyggere Antal husstande 

1787 100 20 

1801 107 24 

1834 165 24 

1840 158 28 

1845 159 28 

1850 168 29 

1901 235 ? 

1921 230 50 

1970 114 ? 

1983 136 ? 

1995 102 43 

 

 

Al begyndelse er svær og så gik dokumentationen tabt  
 

På 1. side i den ældste  protokol står der: 

 

”Da den tidligere Forhandlingsprotocol  gik  tabt ved Ildsvaaden som overgik Præstegaarden, 

autoriseres denne Bog til at være Forhandlingsprotocol for Pederstrup Menighedsraad. 

Rødding 20/2 1905 , Wald. Berg.” 

 

Protokollen starter herefter først i 1912. 

 

Constituerende Møde holdtes i Pederstrup Lærerbolig  Søndagen den 15/12 1912. 

Følgende Erklæring blev afgivet: 
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Vi undertegnede Menighedsraadsmedlemmer for Pederstrup Sogn erklærer herved på Ære og 

Samvittighed, at vi vil udføre det os betroede Hverv i Troskab mod den Danske evangelisk-lutherske 

Folkekirke, så den kan byde gode Vilkaar for den kristne Menigheds Liv og Vækst. 

 

Fmd. præsten Præsten, J. Nellemann 

Næstfmd.   Niels Nielsen Kallestrup 

  Jens Steffensen 

Niels Thomsen 

  Kirsten Marie Johansen 

 

Kirkebøssen  7,81 kr. 

   Jens Iversen, Vraa  3,90 kr. 

   Jens Christensen, Pederstrup   3,90 kr. 

 

 

Minighedsrådsmøde afholdtes 21. December 1914 

 

Fordeling af Kirkebøssens indhold  11 kr. 38 Øre. 

 

De fordeltes saaledes: 

   Jens Christian Andersens enke 5 Kr.50 Øre. 

   Lauge Tranbæk, Løvelbro  5 Kr.50  Øre. 

      11 Kr. 00 Øre 

Resten 0,38 Kr lagdes i Bøssen 

 

Julen 1915 Indeholdt Kirkebøssen 

 

Overskud 1914  

   0, 37 Kr 

Indsamlet i Aarets Løb 11,,83 Kr. 

  12, 20 Kr. 

 

   S. P. Larsen, Vraa    5 Kr. 

   Jens Christensen, Pederstrup 7 Kr.  

Kassebeholdning 0,20 Kr. 

   Rødding 21/12 15 

   J. Nellemann 

 

 

Kirkebøssen  1916 4,99 kr. 

   Der købes varer til husmand P. Bøjsen for 4,99 Kr. 

  

Menighedsraadet holdt Møde i Skolen  den  20/10 16 i Anledning af det kommende 

Menighedsraadsvalg. 

 

Valgbestyrelse m.v. 

  Valget fastsættes til 23.nov. 1916. 
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Ingen oplysninger om dette valg eller møder herefter  

Der er ingen referater fra menighedsrådsmøder inden  

4. juni 1920, hvor man igen vælger valgbestyrelse    

 

Pederstrup Menighedsraad holdt Møde i i Præstegaarden 8. december. 1920 

 

fmd. Præsten, H. Juhl 

næstfmd. Johannes Mortensen 

 Peder Kjærsgaard, Pederstrup 

 Mette Marie Jensen, Vraa 

 Kirsten Marie allentoft   

 

Kirkeblokken tømtes 24.dec. 1920 4,30 kr. skænket til Husmand Jens Christensen, Pederstrup  

 

Kirkebøssen /Kirkeblokken 
 

Som det fremgår af ovenstående har en stor del af menighedsrådets  arbejde i starten bestået i, at 

tage stilling til, hvad pengene i ”kirkebøssen” eller ”kirkeblokken” skulle bruges til. I alt fald har 

man ikke skrevet om så meget andet. 

Det er sandsynligt, at der også  i denne periode skete indsamling, høstoffer eller kollekter  i kirken, 

men først i 1949 nævnes det, at der kan foretages ”6 aarlige Indsamlinger” 

Menighedsrådet vurderede ved juletid, hvem i sognet der var havde størst behov for hjælp. 

Datidens socialhjælp, fattighjælp eller menighedspleje  

Pudsigt nok spillede det geografiske også en rolle her, for de to mest ”trængende” var vist nok altid 

fra henholdsvis Pederstrup og Vrå. Dette forhold – med geografien - vender jeg tilbage til senere. 

Hvad der var årsagen til, at  den sidste ”uddeling” finder sted i 1920, har jeg ikke på nuværende  

kendskab til, men  der blev på dette tidspunkt gennemført sociallove, som godt kan have haft 

indflydelse på dette forhold. 

Dog sker der det, at menighedsrådet i 1929, hvor kirken netop er overgået til selveje, vurderer, at 

der er så mange penge, at  ”Det vedtoges at anvende 100 kr. af de Kirketiendeejeren betalte Midler  

til Menighedspleje . Kristen Mogensen fik Undertøj for ca. 75 Kr. og Jens Kristiansen for 25. Kr.” 

(Der kunne købes relativt meget undertøj for 75 kr. i 1929. Til sammenligning jfr. ”Peiters” 

regnskab anno 1929: strømper 2,35 kr. træsko 3,35 kr., hat og sko 3,15 kr. - solgt 2 lam 76 kr. ) 

I det hele taget vil man i det efterfølgende kunne iagttage, at en stor del af menighedsrådenes 

arbejde bestod i at administrere de midler, som kirketiendeejeren ofte undlod at betale. 

 

Ejerforhold til Pederstrup Kirke. 
 

Kirkerne i Rødding, Løvel og Pederstrup har alle hørt under Sødal Hovedgaard.  Da baronen på  

Sødal dør  i 1919 kommer ejendommen ret hurtigt i økonomisk uføre. Pederstrup og Løvel kirker 

bliver i perioden 1920 –22  afhændet til Dommerfuldmægtig Holger Hansen, Odense.  Han 

figurerer herefter som kirketiendeejer.  

Allerede i 1925 overtager Peder Tougaard Løvel Kirke (se omtale under Løvel Kirke) 

Hvorvidt  dette ”ejerforhold” medfører, at han reelt er ejer af kirkerne – altså har skødet på 

ejendommene – er lidt uklart for mig, men et faktum er, at han kan tilkomme at få renterne af den til 

kirkerne indbetalte ”kirketiendeformue” som kirkeministeriet/stiftøvrigheden administrerer. 
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Sagt med andre ord, så kan Holger Hansen altså årligt hævet et vist beløb ( i 1929 690, 05 kr.)  For 

disse penge er han forpligtet til at vedligeholde Pederstrup Kirke. 

At renteindtægten ikke var større kan man måske forstå, hvis det vises, hvad ”Peiter” betalte i 

”Præstekorntiende”   

 
År  1910 1911 1912 1913 1914 1915 
Præstekorntiende 3,77   5,11   4,99   5,69  5,16   7,15   

 

”Peiter” havde ca. 18 ha., hvoraf noget var eng og andet lyngbakker. Jorden var  i 1905 jfr. 

nedenstående  ansat i hartkorn og præstetiende: 

Hartkorn   

4 skæppe, 2 fjerdingkar, 2 album   ca. 58,25 kg 

Pålagt tiende: 

Præstetiende  2 skæppe, 3 ¾ fjerdingkar  ca.  36,7 kg 

Kongehavretiende 2 skæppe, 2 ½ fjerdingkar  ca. 32,8 kg 

Præstekvægtiende ½ fjerdingkar byg  ca. 1,50 kg 

Byg til præsten 3 fjerdingkar   ca. 9,375 kg 

Byg til læreren 1 1/3  fjerdingkar  ca. 4,15 kg 

Den kvikke læser kan herefter regne ud at kornprisen i 1915 var ca. 19,50 kr. pr. tdr. 

  

Som det kan ses af de efterfølgende referater, så havde menighedsrådene et hyr med at få udført 

vedligeholdelsesarbejdet. 

Som det vil fremgå var det måske også en noget tvivlsom forretning at være kirketiendeejer, og det 

er jo ikke uden grund, at Holger Hansen i 1928 betaler 3115,40 kr. for at slippe af med kirken.  

  

Menighedsrådsmøde i Rødding Præstegaard d. 8. maj 1922 kl. 6 

Fru Allentoft og Fru Jensen var ikke mødt. 

 

Ifølge kirkeministeriets Cirkulære af 11/2 1922 omreguleres Vederlagene for afløst Højtidsoffer og 

Accidenser fra den 1. April 1921. Da Folketallet er uforandret i Pederstrup Sogn, bliver 

Vederlagene de samme som tidligere. 

Betalingen for de til Pederstrup Kirke hørende Bestillinger fastsættes således: 

Ringning og Renholdelse af Kirken 110, 00 kr. 

Fyring    110,00 kr. 

Gravning for en Pris af henholdsvis 10 og 12 kr. efter Gravens størrelse. 

 

Kirkesyn 14. juni 1922 

Nye mangler: 1) Taget repareres grundigt ved indsætning af nye Tagsten og 

understrygning   30,00 kr. 

 2) Vindekæret på Kirkens sydvestlige Side fastgøres  5.00 kr. 

 3) Kakkelovnen istandsættes og efterses 5,00 kr.  

Manglerne afhjælpes inden 1. oktober   

 

 

Menighedsrådsvalg  30. nov.1922 

 

fmd.  præsten, H. Juhl 

næstfmd.  Johannes Mortensen, Pederstrup 

  Kirsten Marie Allentoft, Pederstrup 
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  Peder Kjærsgaard, Pederstrup 

Kirsten Marie Johansen, Pederstrup 

Kristian Sørensen, Pederstrup 

  Mette Marie Jensen, Vraa 

 

Pederstrup Menighedsraad holdt Møde i Pederstrup Forsamnlingshus d. 6. December 1922. Kl. 6 

 

Da Kirketiendeejeren trods Opforodring fra Menighedsraadet endnu ikke har ladet udføre de 

Reparationer, der var udsatte ved Pederstrup Kirke, vedtog Menighedsrådet at indberette det til 

Provstiet. 

 

 

Pederstrup Menighedsraad holdt Møde hos Gaardejer Johannes Mortensen Pederstrup d. 3. april  

1923. Kl. 5 

 

Renholdelse af Kirkegaarden har været udbudt til Bortlicitering. Der var indkommet eet Tilbud paa 

35 Kr. fra Jens Christian Ladefoged, hvem det vil blive overdraget. 

Efter Opfordring fra Kirkeejeren vil Menighedsraadet lade de udsatte Reparationer ved Kirken 

udføre på Kirkeejerens Regning efter at Menighedsraadet forinden har forhandlet nærmere om det 

med Kirketiendeejeren. 

Der forhandledes om Muligheden af, at Kirken gik over til Selveje. 

 

Den 11. Juni 1923 afholdtes det ordinære Syn over Pederstrup Kirke. 

 

   Ældre Mangler 

Alle uafhjulpne, maa afhjælpes inden 1. September, dog maa Mangel Nr. 1 af 1922 afhjælpes 

snarest muligt, i hvert fald inden en Maaned. 

   Nye Mangler  

Herefter følger 6 fyldige punkter, hvorefter det indskærpes om de nye mangler: 

 

”Afhjælpes inden 1. Oktober. 

Den almindelige Vedligeholdelsesstand er ikke god. 

Kirketiendeejeren havde ikke sendt  nogen bygningskyndig Mand ligesom han heller ikke har nogen 

befuldmægtig i Sognet. Der maa uopholdeligt  træffes Foranstaltning til, at Lovens Krav i begge 

Henseender kan ske Fyldest. 

Det af Menighesraadet valgte Udvalg var til Stede og havde intet yderligere at bemærke.” 

    H. N. Højgaard 

 

Pederstrup Menighedsraad holdt Møde hos Gaardejer Johannes Mortensen Pederstrup d. 27. 

Marts 1924. Kl. 2 

Alle var mødt undtagen Fru Jensen, Vraa.  

Ringning, Rengøring af Pederstrup Kirke og Gravning havde været til Bortlicitering. 

Der var kun indkommet eet Tilbud, nemlig fra Thomas Johansen, der tidligere havde haft dem. 

Thomas Johansen fik dem igen for følgende Betaling: 

   Ringning 125 Kr. 

   Rengøring 125 kr. 

   Gravning for 10 eller 12 Kr. efter Gravens Størrelse. 
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Pederstrup Menighedsråd holdt møde i Pederstrup Forsamlingshus den 3. august 1925 Kl. 7 

Alle Medlemmer var mødt med Undtagelse af Gårdejer Peder Kjærsgaard, der var forhindret på 

Grund af Mund og Klovsyge. 

Til Menighedsrådets Erklæring forelaa et Andragende fra Kirkeministeriet om Kirkens Overgang til 

Selveje. 

Menighedsrådet vedtog at kunne give nævnte Andragende sin Tilslutning på følgende Betingelser: 

Hele Tiendesummen henlægges til Kirkens Vedligeholdelse og Drift, og udsatte Mangler afhjælpes 

forinden og Kirketiendeejeren anskaffer en ny Kakkelovn til Kirken. Idet der henvises til  

Kommissionsforretningen af d. 6. Februar 1924, må Menighedsraadet fastholde Kravet om, at 

Kirketiendeejeren foruden Tiendesummen betaler Erstatningssum for den Forringelse, der er sket 

med Kirken ved den utilstrækkelige Vedligeholdelse i aarene 1922 og 1923, og da 

Kirketiendeejeren tilmed i de nævnte Aar har haft en direkte Besparelse f.eks. ved ikke at lade 

Kirken kalke, mener Menighedsraadet, at Erstatningssummen må sættes til 120 kr. 

 

 Pederstrup Menighedsraad holdt Møde hos Gaardejer Thorvald Lyngsø Pederstrup d. 7. 

December  1926. Kl. 3 

Da Kirketiendeejeren ikke har udført de i de sidste tre Aar udsatte Mangler ved Kirken forhandles 

der om Menighesraadet skulle indsende Andragende om at Kirken skulle gaa over til Selveje. 

Menighedsraadet ville ikke være uvillig til at overtage Kirken, når forinden de udsatte Mangleer 

var afhjulpne. Dog ønsker man forinden endelig Beslutning blev taget, at indbyde Menigheden til et 

Møde til Drøftelse af Spørgsmålet. 

 

Pederstrup Menighedsraad holdt Møde i Pederstrup Forsamnlingshus  d. 13. December 1926. Kl. 

4 

I Anledning at Spørgsmaalet om Kirkens Overgang til Selveje var Menigheden sammenkaldt til et 

Møde, hvor Sagen blev fremlagt. 

Menigheden gav Menighedsraadet enstemmig sin Tilslutning til Kirkens Overgang til Selveje. I 

Henhold hertil vedtog Menighedsraadet at indsende et Andragende om Kirkens Overgang til 

Selveje. 

 

Aar 1927 den 29 Marts afholdt Pederstrup Sogns  Menighedsraad  Møde hos Just Allentoft, 

Pederstrup underskrevne Medlemmer var mødte og følgende forhandledes: 

 

1. Fra Kirkeministeriet fremlagedes en Skrivelse af 11. feb. 27, hvori Ministeriet meddeler, at det 

har fremsendt Menighedsraadets Andragende til Kirketiendeejeren Hr. Holger Hansen, Odense 

og udbedt sig hans Erklæring om, hvorvidt han i Henhold til den den 11 Juni 1925 afholdte 

Kommissionsforretning ønsker Pederstrup Kirkes Overgang til Selveje. En Genpart af 

Kirkeministeriets Skrivelse til Kirkeministeriet desangaaende var vedlagt. Til Efterretning. 

2. Efter indgaaet Bekendtgørelse var indkommetn to Tilbud paa Ringning og Rengøring af Kirken. 

Arbejdet blev overdraget P. Andersen, Pederstrup for 215 Kr. 

Kirkegaardens Pasning samt Kastning af Grave:  Martin Andersen Løvel  Kirkegaarden 45 kr. 

Gravene 10 og 12 Kr henholdsvis lille og stor Grav. 

Fra N.S. Sørensen var Tilbud paa Fyring for 160 Kr og 5 Kr for ekstra Dage. 

Det vedtoges at søge Underhandling om at få Tilbuddet nedsat, da man syntes det var for høj. 

 

Menighedsraadet holdt Møde hos Gaardejer Just Allentoft, Pederstrup den 24. November 1927.   
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Da der skal anskaffes en ny Kakkelovn til Pederstrup Kirke forhandledes der om i Stedet for at faa 

et Varmeapparat. Det vedtoges, at hvis kirketiendeejeren Hr. Dommerfuldmægtig Holger Hansen 

vil betale Menighedsraadet det Beløb  en ny Kakkelovn ville koste, ville Menighedsraadet søge at 

skaffe det manglende Beløb ved en Indsamling blandt Sognets Beboere.  

 

Menighedsraadet holdt Møde hos Gaardejer Johannes Mortensen, Pederstrup den 14. December 

1927.  Kl. 9. 

Formanden meddelte, at Kirketiendeejeren havde betalt den ham idømte Mulkt (for 

Forsømmelighed overfor Kirken) ialt  285 Kr. 

Da Kirketiendeejeresn stadig ikke lader Kakkelovnen i Kirken gøre i Stand eller sætter en ny, 

vedtoges det at ansøge om Tilladelse til paa særlig kolde Dage at henlægge Gudstjenesten til 

Forsamlingshuset. 

 

Aar 1928 d 28 Marts holdt Menighedsraadet Møde hos Lauge Trangbæk.    

 

Efter udsendt Bekendtgørelse var indkommen følgende Tilbud på Ringning, Rengøring, Fyrbøder 

og Gravtjeneste. 

P. Andersen, Ringning 210,00.  Martin Andersen, Gravtjeneste kr. 75,00 Thorvald Lyngsøe, samlet 

Tilbud kr. 385,00.  Thorvald Lyngsøes Tilbud antages saaledes at Ringning og Rengøring ansættes 

til Kr. 200,00 , Fyrbødertjeneste med Tillæg af Brændsel kr. 115,00 og Kirkegaardens Pasning kr. 

70,00. 

Fra Kirkeministeriet var fremsendt Regulativer, som vedkommende må underskrive. 

 

 

Menighedsraadet holdt Møde i Præstegaarden d. 25. September 1928 Kl 2. 

 

Kirketiendeejeren er gaaet ind at betale Menighedsraadet, hvad de udsatte Mangler var sat til ved 

Synsforretningerne naar at Menighedsraadet sørger for deres Afhjælpning.  Alle de udsatte 

Mangler  

er tilsammen sat til 3115,40 Kr. og Kirketiendeejeren har forpligtet sig til at betale denne Sum i 3 

Rationer i Juli, August og Oktober. (De to første Rationer er indbetalt)  Menighedsraadet har nu 

paabegyndt Udførelsen af Udsættelserne og har indsendt en Ansøgning til Ministeriet om at faa  et 

Varmeapparat, idet der blandt Sognets Beboere er bleven indsamlet, hvad et Varmeapparat koster 

mere end en Kakkelovn, som Kirketiendeejeren er forpligtet til at anskaffe. 

I anlednign af Sognepræstens Forflyttelse (H. Juhl)blev det overdraget Næstformanden Gaardejer 

Just Allentoft, Pederstrup at fungere som Formand og til Næstformand blev valgt Niels Pallesen.     

 

 

Kirkens ansatte 
Som det fremgår af ovenstående referater, har menighedsrådet i alt fald fra 1922 (se referat 8. maj 

1922) brugt en del ressourcer på at vurdere indkomne tilbud på diverse opgaver omkring kirken. 

Hvordan man inden dette tidspunkt har betalt for kirkebetjeningen, står lidt hen i det uvisse. 

Pasningen af kirkegården har naturligt hørt under de enkelte ejendommes eller familiers opgave.  

Da befolkningstallet var dobbelt så stor som i dag, ville antallet af grave jo selvsagt også være 

betydeligt større. Hvis hver familie holdt området omkring deres gravplads, hvad skulle man så 

ansætte folk til? 

Man kan forestille sig, at man på skift sørgede for at tænde op i kakkelovnen før søndagens 

gudstjeneste. 
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Opgaven har nok ofte været noget kompliceret for menighedsrådet, idet det jo oftest var naboere 

eller familiemedlemmer, der gav tilbud på arbejdet. 

Det er vanskeligt at forholde sig til prisniveauet, men da solen skal ringes op og ned hver dag, og 

klokken  om søndagen og ved begravelser også skal i sving, ja, så skal klokkeren da nok have fat i 

snoren mindst 750 gange årligt.  

Priserne eller lønnen skal selvfølgelig sættes forhold til datidens øvrige priser og lønninger, men 

som det efter disse referater kan ses, så har menighedsrådet nok ikke fråset med kirkens midler. 
 

referat fra d. 27. Marts 1924. fremgår 

Thomas Johansen fik dem igen for følgende Betaling: 

   Ringning 125 Kr. 

   Rengøring 125 kr. 

   Gravning for 10 eller 12 Kr. efter Gravens Størrelse. 

 

 referat fra d,. 28. marts 1928 fremgår 

Thorvald Lyngsøes Tilbud antages saaledes at  

Ringning og Rengøring ansættes til Kr. 200,00 , 

Fyrbødertjeneste med Tillæg af Brændsel kr. 115,00 og 

Kirkegaardens Pasning kr. 70,00. 

   

 referat fra 24. marts 1935 

Der var indkommet 2 Tilbud:  

1) fra Jens Chr. Ladefoged på Rengøring for 70 Kr og 

Fyring for 2 Kr. 50 øre pr. Gang.  

2) fra Anders Andersen på Rengøring 70 Kr., Fyring 2 Kr. 

50 øre pr. Gang, Renholdelse af Kirkegaarden 40 Kr. og 

Gravning af Grave: 8 Kr. for den store, 4 Kr. for den lille. 

Det vedtoges at antage sidstnævnte Tilbud.  

 

  

referat fra den 17. dec. 1947 

 

kirketjenerens løn fastsættes til ialt gældende fra ¼ 1947 

som følger: 

Ringning   120 Kr. 

Rengøring   120 Kr. 

Kirkegaardens Renholdelse  100 Kr. 

   Bælgtrædning    75 Kr. 

   Fyring pr. Gang      5 Kr. 

 

 

Man vil af ovenstående kunne iagttage, at lønudviklingen i perioden fra 1924 til 1947 har været 

præget af de gængse mekanismer vedr. udbud og efterspørgsel.  Det kan i alt fald være svært at 

forstå, hvorfor det i de 23 år kunne blive billigere at få ”ringet” og rengjort, og hvorfor prisen på 

små og store grave kunne nedsættes fra henholdsvis 10 og 12 kr. til 8 og 4 kr. 

Forklaringen på bælgtræning for 75 kr. vil fremgå af afsnit om orgel. 
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Landmanden kunne    i   1924   i   1947 

til sammenligning  få  for et svin   ca. 150 kr.  350 kr. 

  for en ko   ca.  250 kr.  600 –800 kr. 

  for en kalv fra  40  - 80 kr..                ca. 300 kr. 

  

 

Kimer i klokker 

Sognets beboere vil vide, at man ind til for nylig skulle klatre op ad en stige inde i kirken, når der 

skulle ”kimes” ved f.eks. højtider. Selv om Ulla Møller kunne klare opgaven, kunne det måske godt 

kræve sin mand, at bestige denne stige. Referat fra 17. maj 1952: 

”Kirketjenerstillingen, der er blevet ledig ved Anders Andersens død, overdrages til hans Enke Ane 

Andersen. Det tillades Hende foreløbigt for et Aar at undlade at kime, saafremt hun ingen kan faa 

dertil, mod at der i Stedet  for ringes med Klokken i den Tid, der efter Regulativet skal kimes.” 

 

Dyrtidsreguleringer  
I 1948 synes der – også hvad kirkebetjeningen angår – at komme ordnede forhold. Som det  vil 

fremgå af følgende uddrag fra protokollen 1948, så har dyrtidsreguleringen fundet indpas også i 

Pederstrup: 

”Uddrag af Protokollen for Rødding Menighedsraad. Den 22. Jan. 1948 holdt Pastoratets 3 

Menighedsraad Fællesmøde i Præstegaarden. 

Kirkebetjeningens Lønninger drøftedes pg for Pederstrup vedtoges følgende gældende fra 1. April 

1948: 

Grundsatserne for Kirkesangerstjeneste hæves fra 300 Kr til 350 Kr  _______ pr. 100 Indb. hæves 

fra 25 Kr til 30 Kr. Organisthonoraret holdes fortsat på Minimumssatserne. 

Kirketjenestens (Graverens) Honorar fastsættes fra 1. April 1948 med følgende Grundbeløb: 

Ringertjenesten samt Kirkens alm. Renholdelse  180 Kr. 

Bælgetræden        65 Kr. 

Kirkegaardens Renholdelse m.m.samt Gravkastning 175 Kr. 

I alt  420 Kr. plus Dyrtidstillæg f. Tiden 40% 

Fyring 5 Kr. 25 Øre pr. Gang. 

 

Brændselsmangel i Pederstrup 
 

Menighedsraadsmøde afholdtes hos Gdr. Johs. Mortensen, Pederstrup Onsdag den 22. Februar 

1940. 

I anledning af en Henstilling fra Biskoppen om at spare paa Brændslet i Kirken paa Grund af en 

uoverskuelig Brændselssituation. Man vedtog at lade Eftermiddagsgudstjenesterne bortfalde og i 

Stedet henvis til Løvel Kirke indtil og i Paasken.   

 

Menighedsraadsmøde afholdtes  hos Gdr. L. Tranbæk Torsdag d. 6. Juni.  

Det vedtoges at anskaffe 10 Rummeter Brænde og 5000 Tørv til Vinterens Brændselsforbrug.  

 

Orgel, Organist og Kirkesanger   
 

Den 11. Nov. 1941 holdtes Menighedsraadsmøde hos Gdr. Anders Møller Andersen, Pederstrup 

Hos Orgelbygger Sachariasen, Aarhus købte Menighedsraadet i Februar Maaned dette Aar et 

brugt Kirkeorgel for 900 kr. Ved en Indsamling blandt Sognets Beboere var der indkommet 1185 

Kr. hertil. 
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Menighedsraadet har herfra en Kassebeholdning paa 191 Kr. + andre 40 Kr.  Man vedtor herfor at 

indføre Særkalke til Kirken, når man har afholdt et Menighedsmøde om Sagen og her faaet dets 

Tilslutning.  
 

Den 1. Oktober 1948 holdes Menighedsraadsmøde hos Carl Nielsen, Pederstrup  

 

Dagsorden  

1. Fastsættelse af Kirkesanger- og Organisthonoraret ved Pederstrup Kirke, da Lærer Hansen, 

der fra 1. Sept. er kaldet til Skolelærer ved Pederstrup Skole, kun kan påtage sig Kirkesang og 

ikke Orgelspil. 

ad. 1 I Forstaaelse med Lære Hansen, hvis Hustru spiller Orglet, fastsættes fra 1. Sept. saavel 

Kirkesangerhonoraret som Organisthonoraret til de i Lønningsloven fastsatte Minimumnssatser, 

hvor Kirkesang og Orgelspil ydes af to Personer. 

Bælgtræderen 
Bælgtræderen forventes nok at være kirkegænger. I 1947 kunne man om året tilkomme 75 kr. og  i 

halvtredserne  prisen 3,50 kr. pr. gang . Dog ”Fra 1. April 1959 fastsættes honoraret til 80 kr. + 

dyrtidsregulering”  

Det var almindeligt, at det var piger fra sognet, der trådte bælgen, og ind til 1947 har man nok ikke 

ment, at de skulle have løn for for at træde lidt under salmesangen.. Hvis pigen så tillige havde – 

som det i en periode var tilfældet – en god og kraftig stemme, ja, så kunne såvel orgel som 

menighed næsten miste pusten, hvis hun forlod sognet. 

I 1965 kunne Annette Haugaard afløses af et elektrisk blæsebælg til 2300 kr. ekscl. oms. Hvorvidt 

antallet af kirkegængere af den grund blev reduceret med en, vides ikke. 

 

Lyset blev tændt i Kirken 
 

Menighedsraadsmøde d. 13´Juni 1929 

Alle tilstede 

I anledning af Kirkeministeriets Skrivelse af 27´ Marts  1929, hvori meddeles, at de oplagte 

Tienderenter 690 Kr. 05 øre tilfalder Menighedsraadet, vedtog man at anmode Ministeriet om at få 

Denne Sum udbetalt til Anvendelse af Belysning i Kirken. 

Man vil indhente Tegninger og Tilbud fra Niels Kalhave i Viborg og Knud Viby i Odense. 
 

Der skulle dog gå et par år og megen snak, inden lyset blev tændt. 

 

d. 13 Juli 1931 afholdtes Menighedsmøde for Pederstrup Sogn i Pederstrup Sal.  

Der var mødt 16. Til Forhandling var Spørgsmålet om Ligning på Menigheden af Anlægsudgifter 

ved Indlæg af elektrisk Lys i Pederstrup Kirke.  Der var indhentes Tilbud fra Philipsen og co, 

Viborg, som tilbød at udføre hele Arbejdet (incl. Ommontering af de 2 forhaandenværende Kroner 

fra Stearinlys til elektrisk Lys) for Kr. 534,55. 

Efter en Forhandling vedtoges det med 8 Stemmer imod 5 at søge Sagen fremmet ved et lån blandt 

Stiftets offentlige Midler, der forrentes og afdrages ved Ligning på Menigheden       

 

Nødtørftshus ved kirken 
Et af de enkeltemner, der i protokollerne fylder mest er opførelse af  en såkaldt ”Nødtørftshus” eller  

”Velfærdsbygning”, som det i nyere tid vist også blev kaldt. 
 

Menighedsrådsmøde d. 18´September 1929. 
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Alle tilstede undtagen Nielsine Mortensen. 

Der forhandledes om man ved opførelse af et Nødtørftshus ved Kirken også skal bygge Staldplads, 

hvilket antages at forhøje Byggeudgifterne fra 450 Kr. til 800 Kr.  Man vedtog foreløbig kun at 

opføre Nødtørfts- og Redskabshuset, som opføres med en Størrelse af 5 x 6 m og dækkes med et 

Halvtag (Asbest) Ydermuren sættes med en Enkeltmur. Det overdrages Anders Møller og Allentoft 

at forhandle med Håndværkerne.  

 

Hvor meget man herefter har snakket om et sådant nødtørfthus evt.  med staldplads vides ikke, men 

den første gang et sådant hus igen figurerer på dagsordenen er i 1950. Der skulle altså gå 21 år, 

inden man igen tog sagen op, og da var det nok knap så aktuelt med hestestald. (Hastværk er 

lastværk, og man behøver just ikke ride samme dag, som man sadler.)  

Det skal dog siges, at man ikke lå på den lade side i de mellemliggende år, idet man allerede i 1936 

tager fat på en gennemgribende restaurering af kirken. 

(Se bemærkning herunder)  

 

Den 26. Maj 1950 afholdtes Menighedsraadsmøde hos Carl Nielsen.   
Alle Medlemmer var tilstede. Endvidere Gaardejer Søren Andersen, Pederstrup og Murermester 

Østergaard, Løvel. 

----  Endvidere drøftedes at lade indrett Nødtørftsrum og Brændselsrum underjordisk udenfor 

Kirkegaarden ved dennes Nord.Vestlige Hjørne. 

Gaardejer Søren Andersen tilbød at skænke Kirken det nødvendige Jordareal. 

Man vedtog at lade Bygmester Lambertsen, Skals udarbejde de nødvendige Tegninger og derefter 

lade Murermester Østergaard , Løvel give Tilbud paa Arbejdets udførelse. 

 

Herefter bliver placering  og indretning af  nødtørfts- og brændselsrum diskuteret på mange møder. 

Placeringen af bygningen blev ofte ændret. 

 

3. Juni 1950 

Provst Exner foreslog at lægge Rummet i Kirkegaardens sydøstlige Hjørne og opført delvis i 

Jorden, hvilket menighedsraadet tiltræder. 

 

9. Juni 1950 

Da opførelsen indenfor Kirkediget betyder en Fordyrelse af Arbejdets Udførelse vender 

Menighedsraadet tilbage til Beslutningen fra 26. Maj om, at lade Rummet udføre underjordisk 

udenfor Kirkegaardens Nordvestlig Hjørne.  

 

Den 13. Juli 1950 samledes Menighedsraadet ved Kirken for at drøfte Muligheden for at få indlagt 

Vand paa Kirkegaarden. 

----  

Underskrevne Johs. Johansen, Pederstrup giver Pederstrup Menighedsraad Tilladelse til at tage 

Vand fra Vældet Øst for Pederstrup Kirkegaard i 15 Aar. 

-----   

Ovenfor anførte Arbejdes Udførelse anslaas at ville koste 400 Kr. der søges udredt af den 

efterbetalte Kirkeskat.  

 

Den 11. Sept. 1950. 
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Man drøftede Kgl. Bygningsinspektør E Packness´ Forslag om i Stedet for det underjordiske 

Brændselsrum at bygge et overjordisk Brændselsrum (Hus) paa Kirkegaardens sydvestlige Hjørne 

som evt. senere kan udbygges til Lighus. 

Menighedsraadet fastholder, væsenligst af økonomiske Grunde, Planen med det underjordiske Rum 

undenfor Kirkegaarden. 

  

1. December 1950 

 

Ministeriets svar  drøftedes. Da Menighedsraadet ikke er glad for at gaa ind paa kgl. 

Bygningsinspektør Packness´ Forslag om et overjordisk Hus inde på Kirkegaardens sydvestlige 

Hjørne, tager man imod Tilbuddet om lejlighedsvis at faa en Drøftelse paa Stedet af Sagen med 

Kgl. Bygningsinspektør Packness og Provst Exner, Hald. Sidstnævnte i Egenskab af at denne 

arbejder med Fredninger af Kirkegaardens Omgivelser.  

 

Den 30. Maj 1951. 

 

Man vedtog at henstille til Niels Møller , Løvel snarest at faa anlagt vandværket paa Kirkegaarden, 

selv om det bliver nødvendigt at bruge sorte Rør. 

Endvidere drøftedes igen øpførelse af det ønskede Nødtørfts- og Brændselsrum. Telefonisk havde  

Provst Exner meddelt Formanden, at kgl. Bygningsinspektør Packness kunde gaa med til at opføre 

Huset underjordisk, naar blot det sker paa Kirkegaardens Syd-vestlige Hjørne.  

Menighedsraadet fastholder stadig, at det er mest praktisk og billigst at bygge i Skrænten uden for 

Diget ved Hovedingangen. Man overdrog Formanden og Chr. Andersen at rejse til Aalborg for 

mundtligt at drøfte Sagen med Bygningsinspektøren.    

 

 

 

1. September 1951. 

Møde med Provst Exner. 

Langt referat 

---  Efter henstilling fra Provst Exner kan Menighedsraadet derimod tiltræde, at Brændsels- og 

Nødtørftshuset blev anbragt inde i Beplantningen paa bakket Terrain ca. 22 Meter Vest for vestre 

Kirkegaardsdig, at huset bliver forsænket og forsynet med Betontag med eventuel Beklædning af 

Græstørv alt efter godkendt Tegning. 

-----  Foranstaaende vedtagelse er afhængig af de kirkelige Myndigheders Godkendelse. 

 

14. Dec. 1951 

Dagsorden 

5. Tilladelse fra Ministeriet til Opførelse af Brændsels- og Nødtørftshus. 

6. Tilbud fra Søren Andersen og Johannes Johansen om at ville skænke Kirken et Jordareal rundt 

om Kirken 2 m. ud fra Diget samt Parkeringspladsen foran Hovedlaagen. 

 

Ad. 5 Ministeriets Meddelelse tages til Følge -----  forinden samles Raadet  - - for at drøfte 

Enkeltheder ved Arbejdets Udførelse. 

 

Ad. 6  Menighedsraadet tager med tak imod Tilbuddet. Det overladet til Landinspektør Nauntoft 

snarest at udskille Arealet. 
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10.1 1952 godkender Provstiudvalget husets opførelse på det af Provst Exner anviste sted efter 

bygmester Lambrectsens tegninger og beskrivelser. 

 

Juli 1953 var parkeringspladsen tilskrevet Pederstrup Kirke Matr. nr 5 d, 5 f og 15 d. 

 

Udgifterne har været følgende: 

Vandindførelse, vandrør, pumpe, brøndrør m.v.   502,75 kr. 

 

Husets opførelse m.v. 

Murermester Østergaard, Løvel   2774,90 kr. 

Løvel maskinsnedkeri (Rode)     406,00  ” 

Brugte døre m.v. fra Løvel Skole       60,00  ” 

Honorar til bygmester Lambrectsen       75,00  ” 

Landinspektør Nauntofte, Viborg     248,00  ” 

Landsretssagfører Jensbye & Graversen     267,30  ”   

    I alt 3831,20 kr. 

 

 

Næste gang man i protokollen kan læse om en redskabs- og toiletbygning er i 1987 

 
Punkt 5. Arne Grud vil kontakte Provsten om hvordan vi skal starte bygning af redskabsrum og om 

der skal være arkitekt på. 

 

Jeg vil ikke gå nøjere ind i denne sag, men det kan nok være at menighedsrådet fandt ud af, at det 

også i 1987 var en ret kompliceret sag at bygge på kirkens grund.  

Menighedsrådet holdt utrolig mange møder om sagen, hvor repræsentanter fra diverse instanser  

deltog. Uenigheden om placering og udformning voldte problemer, men i endnu højere grad var der 

uenighed om licitationen. Menighedsrådet meddelte provstiudvalget, at man samlet ville forlade 

menighedsrådet, hvis ikke man fik sin vilje, og ved et fællesmøde, hvor provsten udtrykte sig på en 

– for menighedsrådet – uheldig måde vedr. sagen, forlod de Vammen Forsamlingshus i protest. 

Jo, det kan nok være at kampviljen har været stor de to gange, hvor der skulle bygges ved 

Pederstrup Kirke, så der er måske  blandt de gejstlige skabt en vis respekt for menigheden i 

Pederstrup, eller ... 

Velfærdsbygningen, som den til tider blev kaldt,  kom til at koste ca. ½ mill., så det blev ca. 130 

gange mere end bygningen i 1953, men så var den også kommet over jorden. 

     

Restaurering af Pederstrup Kirke 

 

1936, 30 Januar holdtes der Menighedsraadsmøde på Pederstrup Østergaard. 

Til forhandling var Provstesynets Udsættelse 1935, Nr. 6 : Altertavle og Prædikestol restaureres 

ved Nationalmuseets Foranstaltning. 

Der framlagdes den af Nationalmuseets i 1926 fortagne Undersøgelse af Pederstrup Kirkes 

Inventar; Museets Beregning over Arbejdets Bekostning androg da for Restaurering af Altertavle 

800 Kr og af Prædikestol 1100 Kr. Siden da er den mod Kirkevæggen vendende Felt af 

Prædikestolen blevet angrebet af Fugt, desuden skal også Præstens og Degnens Stole i Koret 

restaureres; derved vil Bekostningen ved Restaureringen blive større. 

Til Arbejdets Udførelse oplyste Kirkeværgen, at man disponerer over følgende Midler: 
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Dagmulkten fra Kirkens tidligere Ejer, Dommerfuldmægtig Hansen, Odense 980 Kr, Indvundne 

Renter 520 Kr, Ligning på Pederstrup Menighed i 1931 og 32  700 Kr,; I alt 2200 Kr. Yderligere vil 

Menighedsraadet i Sognet ombære Lister til frivillig Tegning af Bidrag; man venter ad den Vej at 

kunne samle 200 Kr. 

 

 

Den 10. August 1936 afholdtes Menighedsraadsmøde hos Gdr. Axel Gaardsted, Vraa  

Det vedtoges at indsende en Anmodning til Nationalmuseet om Restaurering at Altertavle og 

Prædikestol i Overensstemmelse med Museets Forslag af 1926. 

Endvidere bestemtes det at lade afholde et Menighedsmøde og om muligt at faa Maler Poul Jensen, 

der i Efteraaret skal restaurere Vorde Kirke, til at overvære Mødet, ved hvilket Menigheden skal 

forespørges om man ønsker den nuværende Altertavle restaureret eller uforandret ophængt nede i 

Kirken og en ny Altertavle ansakffet, forsaavidt det kan gøres til samme Pris. 

 

Menighedsraadsmøde afholdtes i Rødding Præstegaard den 10. Nov. 1936. 

Man drøftede Tilbud fra Nationalmuseet --------   

Man vedtog at lade afholde Menighedsmøde i Pederstrup Forsamlingshus Tirsdag den 17. Nov. for 

at give Folk Lejlighed til at udtale sig om Sagen og for at faa Tegnet frivillige Bidrag, foruden dem 

der er Tegnet.  

 

Menighedsmøde afholdtes i Pederstrup Forsamlingshus d. 17. Nov. 1936. 

Foruden fem Menighedsraadsmedlemmer var der mødt 10 Mænd og ingen Kvinder. 

Det var et ensstemmigt Ønske at faa Restaureringen gennemført, og der tegnedes nogle Bidrag. 

 

Menighedsraadsmøde afholdtes hos Jens Chr. Ladefoged, Pederstrup Fredag den 18. Juni 1937  

Der var bleven indhentet to Tilbud paa Maling af Bænke m.m. i Kirken, et fra Maler Edv. Knudsen, 

Løgstrup paa 294 Kr, et fra Maler Larsen, Møldrup paa 240 Kr.; det sidste antages. 
 

 

Menighedsraadsmøde afholdtes hos Ejnar kallestrup, Vraa Fredag den 30. Juli 1937. 

-------   

Man besluttede at lade anskaffe et Skab til opstilling i Kor og Stol til Præsten. 

Man bestemte at lade afholde en Sammenkomst i Forsamlingshuset med fælles Kaffebord efter 

Genaabningsgudstjenesten Søndag den 22. August Kl. 2 ved Pastor Scheller- Nielsen. 

 

 

 

 Menighedsraadsmøde afholdtes hos Anders Møller Andersen, Pederstrup Mandag den 22. 

November 1937 Kl. 7½. 

Regnskabet for restaureringen blev forelagt Menighesraadet. Udgifterne var følgende: 

Kunstmaler Bagger   2300 Kr. 

Maler Larsen, Møldrup for maling af Stolene   240 Kr. 

Skab m.v. malet       24 Kr. 

Snedkerarbejde   472,16 Kr. 

Murerarbejde   102,93 Kr. 

Smedearbejde     58,55 Kr. 

Ialt    3197,64 Kr. 

Disse udgifter var alle dækket og tilbage var et Overskud paa 107,44 Kr., som anvendes til 

Præstens Stol og Hovedrengøring efter Restaureringen. 
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Man vedtog endvidere at anskaffe en zinkspand til Fyring, og at Kirken skulde staa aaben fra 

Solopgang til Solnedgang.     

 

Næste restaurering af Pederstrup Kirke fandt sted i 1980-81. 
 

I kirkebladet stod der for april-maj 1980. 

Pederstrup Kirke er lukket indtil videre. Der har længe været  planer om, at kirken skulle gennemgå 

en højst nødvendig restaurering, som skulle påbegyndes sidst på sommeren. – Men sidst i januar 

kvitterede det gamle oliefyr med en solid afskedssalut, så hele kirkens indre blev alvorligt tilsodet, 

og kirken blev ubrugelig for en tid. ---  arbejdet vil vare en 5.6 måneder. 

I kirkebladet December- januar 1980-81. 

Pederstrup kirke bliver genåbnet efter den lange hovedrestaurering ved en festgudstjeneste søndag 

den 7. december kl. 19.30 – Biskop Johs. W. Jacobsen foretager åbningen  

 

Udgifterne ved denne restaurering var 170 gange større end i 1937. 

 

Tirsdag den 31. marts 1981 holdtes offentlig møde i Pederstrup gl. skole. 

Dagsorden 

Byggeregnskab pr. 23/-1981: 

Indtægter (lån) 600.000 kr. 

Udgifter  543.592,84 kr. 

 

 

Forskellige familiers repræsentation i menighedrådene 
 

 

Familien Allentoft, Pederstrup 

  

Kirsten Marie Allentoft  1920 - 1926 

Just Allentoft   1926 – udgår på grund af sygdom i 1936 

P. Allentoft  1949  - udgår 1959 ved sin død  

Tove Allentoft 1984  - 1992 

 

Familien Mortensen, Pederstrup  

Johannes Mortensen, Pederstrup   1916 – 1926 

   1938  -  1947 ( udtrådte på grund af sygdom). 

Nielssine Mortensen, Pederstrup  1926 – 1930 

 

Familien Gaardsted, Vrå 

Mette Marie Jensn  1916 - 1926 

Axel Gaardsted,  1926 – 1938 

   1945 -  1953  

1957 – 1969 

Peter  Gaardsted   1969  -  1984 

1988 2000 
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Familien Pedersen, Pederstrup 

Harald Pedersen  1954 – 1966 

   1970  - 1974 

Dorrit Pedersen  1981  -  2000  

 

Carl Nielsen, Pederstrup  1946 – 1954 

   1962 – 1978 

 

Familien Kallestrup, Vrå 

 

Niels N. Kallestrup  1912 – 1916 

Ejner Kallestrup  1930 – 1938 

   1946 – 1962 

Richard Nielsen  1978 – 1984 

Esther Nielsen  1984 – 1994  (flytter fra sognet) 

 

 

Peder Th. Pedersen  1962 – 1974 

Erna Pedersen  1974 – 1978 

Peder Th. Pedersen  1978 – 1989  (udgik p.gr.a. død) 

 

Jens Steffensen  1912 – 1916 

Sine Steffensen  1938 – 1946 

   1954 – 1958 

Jens Steffensen  2000 -  

 

 

 

 

Deltagere ved opstillingsmøderne til menighedsrådsvalgene 
 

1949 40 deltagere,  

1953 44 

1957 32 

1961 27 

1965 20 

1969 17 

1973 14 

1977 16 

1980 15 

1984 15 

1992 9 

1996 Ud over 5 menighedsrådsmedlemmer, der medbragte to ægtefæller var Karl Nielsen til 

stede. Karl, der tidligere havde været medlem i 24 år ønskede ikke genvalg, så den 6. 

kandidat blev ”hentet” pr. telefon.    

     

Flere år har de fremmødte ved opstillingsmøderne krævet, at der var personlige stedfortrædere. 
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I 1949 var der f.eks. for de seks personer på fælleslisten seks stedfortrædere for hver – altså i alt 36 

stedfortrædere. Trods de personlige stedfortrædere var der ikke noget i vejen for, at husmoder 

Petrine Lyngsø, Pederstrup kunne være 1. stedfortræder for tre kandidater: Axel Gaardsted  og 

Ejner Kallestrup fra Vrå og Karl Nielsen fra Pederstrup.   

I visse tilfælde kunne det være geografien og i andre det  kirkelig tilhørsforhold, der begrundede 

placeringen. Men da der kun var 106 valgberettigede i Pederstrup Sogn og 40 fremmødte til 

opstillingsmødet, så  ville man naturligt blive nødt til at være suppleant for flere.  

 

Kirkelig tilhørsforhold: 

Uden at have en klar fornemmelse af familiernes kirkelige tilhørsforhold var Pederstrup Sogn nok 

ikke atypisk for en landkommune her på egnen. Flere af de kirkeligt aktive familier tilhørte Indre 

Mission. En anden gruppe ville man nok kalde Grundtvigske, og så var der vel som normalt en pæn 

gruppe, som var hverken eller, men som ifølge datidens traditioner besøgte kirken ved kirkelig 

højtider, og når familien havde behov for kirken. Den sidst nævnte gruppe var sjældent  

repræsenteret i menighedsrådet.   

Man kunne dog godt være stedfortræder for missionsmand, selv om man var grundtvigianer, men så 

skulle man i alt fald  helst være fra samme lokalområde. Der var ikke langt fra Vrå til Pederstrup, 

men alligevel spillede lokalpatriotismen en vis rolle.         

 

 

En stor familie 

Den omtalte  Petrine Lyngsø, som var suppleant for tre personer på listen, havde i Pederstrup tre 

søstre, som alle tilhørte den Indre Missionske retning, så man kunne jo vanskeligt undgå, at også 

familiemæssige forhold kunne have en vis indflydelse på listernes udformning.  

 

De fire familier var i mange år meget aktive i det kirkelige liv. Ofte var to af de fire familier 

repræsenteret i menighedsrådet. 

 

Anne Ladefoged  Jens Christian Ladefoged 

Petrine Lyngsø  Thorvald Lyngsø 

Nielsine Mortensen  Johannes Mortensen 

Marie Møller    Anders Møller Andersen 

 

 

Diverse små pudsigheder fra protokollerne 
 

Den 10. Dec. 1948 afholdt Menighedsraadet Møde hos P. Haugaard Sørensen. 

Dagsorden: 

 

4. Eventuelt 

Ad. 2. 

De gamles Juletræ drøftedes. Det vedtoges at støtte dette, som tidligere Aar, men da nogle gamle 

ikke ville være med, naar de ikke maa være med til at afholde Udgifterne, enedes man om, at der 

skal være Mulighed for at støtte med frivillige ’Bidrag ved Festen.   

 

Pederstrup Menighedsraad holdt Møde den 11. December 1924 kl. 2 hos Johannes Mortensen, 

Pederstrup. 
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Til behandling forelaa Spørgsmaal om Kvindelig Præster i to Spørgsmaal (for det første) må 

Kvinder faa Adgang til Præsteembeder i almindelighed. (for det andet) Maa Kvinder blive Præst 

hvor særlige forhold taler for det.  

Bege Spørgsmålene blev besvaret med Nej af alle Medlemmer, med undtagelse af Formanden som 

ikke var til Stede. Et Andragende om Lønforhøjelse til Præstestanden blev henlagt. 

Johannes Mortensen, Peder Kjærsgaard, Kristian Sørensen 

Mette Marie Jensen, Marie Allentoft, Kirsten Marie Johansen,  

 

 

Menighedsraadsmøde afholdtes hos Ejnar Kallestrup, Vraa Fredag den 30. juli 1937 

 

Der forelaa en Klage fra Jens Kr. Nielse, Nederskov, hvori han anmoder om at faa en Hæk fjernet, 

som Menighedsraadet havde ladet plante ved hans Gravstykke for at skaffe en Gang til Jeppe 

Pedersens Gravplads.  

Man vedtog enstemmigt et Svar, som findes her i Afskrift. 

 

Hr. Jens Kr. Nielsen, Nederskov. 

Som Svar paa Deres Klage til Menighedsraadet af 4. Juni dette aar, hvor De anmoder om at faa 

den Hæk fjernet, der er plantet ved Deres Gravstykke, meddeles, at Menighedsraadet ikke kan 

efterkomme denne Henvendelse. 

Ganske vist indrømmer vi, at der burde have været talt med Dem om Sagen, inden hækken blev 

flyttet, og at dette ikke skete, beklager vi; men De maa ogsaa vide, at vi ikke lod den plante for at 

genere Dem, men for at skaffe en Gang till Jeppe Pedersens Gravstykke. Nu har Jeppe Pedersens 

beplantet deres Gravstykke efter den nye Gangs Beliggenhed, og denne er efter Menighedsradets 

Mening den mest naturlige Vej til Jeppe Pedersens Gravstykke i Øjeblikket. Menighedsraadet 

haaber at udfærdiget en Vedtægt for Kirkegaarden og at faa den reguleret og kortlagt, og saa vil 

der maaske kunne blive forandret noget ogsaa ved dette Forhold. 

 

  30/7 – 1937   P. U. V. 

                  F. Rosager – Hansen 

 

22. november 1937 
 

Paa en Henvendelse fra Jens Kr. Nielsen gav M. følgende Svar: 

Som Svar paa Deres Forespørgsel af 8. ds. giver M. Dem herved Tilladelse til at fjerne de Planter, 

De selv har plantet, idet vi iøvrigt henviser til vor tidligere Skrivelse. 

  

 

Den 10. Dec. 1948 afholdt Menighedsraadet Møde hos P. Haugaard Sørensen. 

 

Dagsorden 

 

2. Eventuelt. 

Ad. 2. Kvitteringer for de i Kirkerne indsamlede Kollekter fremlagdes og godkendtes. Ligeledes 

Indsamlingslisterne for Fornyelse  af de finske Fadderskaber. 

Man drøftede, hvor ofte de to store Alterlys skal være tændt. Der var stemning for, at de er tændte 

ved alle Gudstjenester saavel Formiddags – som Eftermiddags – og Søgendagsgudstjenester.   
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Aar 1928 den 21. December afholdt Menighedsraadet Møde  hos Just allentoft. 

 

2. Fra Enke marie Sørensen forelaa en Klage, hvori hun besværer sig over at et Piletræ, der staar   

      paa Niels Nybros Gravsted skygger over hendes Gravsted, saa der intet kan gro. Det vedtoges   

     at udsætte Sagen og indhente Provstens Erklæring. 

3. Da Niels Nybro  har anlagt Gitterværk omkring sit Gravsted uden at indhente Tilladelse,   

      vedtoges  det at sende nybro en Skrivelse hvori han gøres opmærksom paa nævnte Forhold, 

samt at  - da han ikke har holdt sig inden for Gravstedets Grænser at der muligvis, i Tolfælde af at 

Naboerne vil have anlagt et lignende Gitterværk, kan blive rettet Krav om at lave Gitterværket 

omkring. Foreløbig foreløbig forlanger man Laagen flyttet om paa Sydsiden af Gravstedet, da man 

agter at anlægge en Gang der.    


