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Omfattende renovering
og tilbygning til kirken
Allerede før 100 årsjubilæet arbejdede det daværende menighedsråd med en tilbygning ved
kirkens våbenhus, som skulle indeholde dåbsværelse/konfirmandundervisningslokale/mødelokale m.m. i den ene side.
I den anden side skulle der være handicaptoilet
og køkken og depot.
Menighedsrådet arrangerede en sognetur til kirker hvor man kunne se hvordan det evt. kunne
blive.
Allerede i 2005 lavede Arkitektfirmaet Thomas
Medom Bech fra Viborg et forslag til tilbygning.
Men der skulle faktisk gå 10 år inden menighedsrådet fik det igennem provstiet. I 2014 fik
vi godkendelse i provstiet, som kunne sendes
videre til Ribe Stift.
I mellemtiden havde vi en energikonsulent på
for at se på varmeforbrug m.m., og det viste
sig at oliefyret var alt for dyr i drift og skule erstattes med en anden form for opvarming. Det
gav anledning til at menighedssrådet i 2014
tog beslutning om at
kirken indvendig skulle
have en gennemgribende renovering bl.a. med
fjernvarmeanlæg, og der
blev etableret gulvvarme
i hele kirken.
Da vi gik i gang i
2015, fik vi en aftale
med kunstneren Anita
Houvenaghel om at lave
en ny altertavle og være
behjælpelig med farve4

sammensætning og udsmykning af kirken. Det
nye alterbillede som bærer Titlen »lysvæld bagved lysvæld i himlen« ind.

Altertavlen er todelt og på bagsiden, når altertavlen er lukket fremkommer der et skønt maleri af julenat, som også er designet af Anita
Houvenaghel.
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Denne side af altertavlen er fremme fra 1. søndag i advent og til Helligtrekonger.

Kirken fik også helt nyt
inventar ved denne restaurering. Knæfald, alterbord, kirkebænke og
talerstol. Inventaret er
tegnet af arkitekt Thomas Meedom Bech Viborg.
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Lampetterne og lysekronerne blev bevaret, dog
sådan at lampetterne blev vendt om, så de lyser
opad. En detalje som blev rigtig god. Kirkeskibet, som indtil restaureringen hang imellem lysekronerne, blev sat i en glasmontre og sat op i
det gamle våbenhus.

En gammel Degnebænk, som var på
loftet blev restaureret
og sat op i den nye
indgang til kirken.
Den gamle indgangsdør til kirken blev flyttet, så den nu sidder,
som indgangsdør til
selve kirkerummet.
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Pulpituret blev også udvidet og fik glas omkring,
så det nu fremtræder let og enkelt rundt omkring
orglet.
Efter restaureringen blev kirken genindviet den
1. maj 2016. Biskoppen over Ribe Stift var forhindret. Derfor blev genindvielsen foretaget af
Provst Poul Ivan Madsen Skjern provsti.
Forinden havde menighedsrådet fået lov til at
holde konfirmation i kirken den 22. april 2016,
selvom kirken ikke var blevet genindviet.
Ved genindvielsen den 1. maj var tilbygningen
med menighedslokalerne ikke helt færdigt, men
kirkerummet var færdigt.
I dag fremstår Troldhede Kirke, som en smuk og
gennemrestaureret kirke med flotte omgivelser
og med en velplejet kirkegård.
Financeringen af byggeriet er blevet til ved at
menighedsrådet igennem dette årti havde opsparet en del midler til restaureringsarbejdet.
I gennem årene var der opsparet 2.194.000
kr., 919.127,39 kr. fra kirke- og embedskapitalen, som Troldhede menighedsråd havde fået
ved salg af præstegården i Sdr. Felding, et lån
i stiftsmidlerne på 1.500.000 og ligningsmidler
på 1.200,000 kr. Tilbygning og renovering kostede i alt kr. 5.580.884 kr.
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Historisk
tilbageblik
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En kirke rejses
Af et gammelt, håndskrevet og udateret skrift
fremgår bl.a. at: på grænsen af Hammerum herred og Bølling Nørre herred, der hvor 4 sogne støder sammen, fandtes i mange år et stort
kirketomt rum/område (såvel som mange andre
steder i Jylland).
Der var på disse egne en tynd befolkning og
først ved Herning-Skjern banens bygning og
åbning i 1881 begyndte der at komme gang
i udviklingen, der byggedes jernbanestation i
Troldhede, hvor en lille by voksede op, samtidig
med at der hist og her blev bygget en ny landbrugsejendom.
Den nye Troldhede station fik i sine første år en
for jernbanestationer temmelig usædvanlig funktion, idet der af mangel på egnede lokaler blev
holdt bibellæsninger i stationens ventesal ved
sognepræst Hammer, Vorgod-Nørre Vium.
I året 1897 opførtes så Troldhede missionshus,
her holdt C. V. Poulsen regelmæssige gudstjenester, efter at han var blevet sognepræst i Nørre
Vium-Herborg i 1899.
Efterhånden modnedes imidlertid tanken om at
få bygget en kirke i Troldhede, for vel kunne man
holde en gudstjeneste i missionshuset, men ville
man til alters, eller skulle man have dåb, vielse
eller begravelse, måtte man tage de lange veje
til Assing kirke, Sønder Felding kirke eller for de
flestes vedkommende til Nørre Vium kirke.
Straks efter århundredskiftet blev kirkespørgsmålet drøftet ved et velbesøgt møde, hvor man
valgte en kirkekomite med stationsforstander
Wellendorf som formand for komiteen, der iøvrigt kom til at bestå af træhandler I. Chr. Christensen, Troldhede, samt gårdmændene Knud
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Prædikestol og et enkelt,
men meget smukt stoleværk.

Knudsen, Assing, Chr. P. Jensen, Lille Viumkrog
og Niels Nielsen, Fusgaard.
På lokal plan blev der indsamlet 2.000 kr. til vedligeholdelsesfond, beløbet blev indbetalt til stiftsøvrigheden i Ribe. En grund på en tønde land
til kirkebygning og kirkegård blev skænket af
landpost og gårdejer Morten Madsen, dermed
havde man et fint grundlag for en ansøgning til
regeringen.
2 personer fra kirkekomiteen foretog en rejse
til kirkeministeriet sidst i januar måned 1905.
Daværende kirkeminister og lærer fra Hee, I.
C. Christensen var stærkt optaget af at få rejst
kirker i de kirkeøde områder i Vestjylland. Det
vakte forundring og glæde, at man allerede i
begyndelsen af februar samme år i de stedlige
blade kunne læse, at der på finanslovens tillægsbevilling var opført 18.500 kr. til opførelse af
Troldhede kirke, Nørre Vium sogn.
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Dermed var behandlingen af kirkesagen her
koblet sammen med den mere end 20 år gamle
Ilderhede-sag. De to kirkesager kørte derefter
smukt parløb helt frem til december 1907, hvor
de to kirker indviedes den samme søndag.
Det hurtige og positive resultat skabte travlhed,
og der blev omgående rettet henvendelse til arkitekt Hans Vilhelm Ahlmann, København, der
også projekterede Ilderhede kirke. Fra det sædvanlige Ahlmann-mønster med kor, skib og tårn
med spir, røde mure og skiftertag og indvendigt
fladt bjælkeloft, gik han nye veje i Troldhede.
Her lod han skib og kor gå i èt, og indvendig
opbyggede han en efterligning af middelalderkirkernes hvælvinger, de såkaldte monierhvælvinger, der fremkommer ved, at et lag cement
lægges på et skelet af tynde jernstænger. Desuden opførtes et pulpitur til orgelet.

Døbefont af granit med messingfad og dåbskande.
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Arbejdet blev udbudt i licitation og efter denne
overgivet til murermester Rønnow og tømrermester Mortensen, begge Herning.
Allerede den 30. september 1905 kunne provst
Vilstrup nedlægge grundstenen. Byggeriet skred
rask frem og inden årets udgang var kirken under tag. I slutningen af 1906 stod kirken færdig.
Ialt kom kirken til at koste godt 21.000 kr., så
statstilskuddet slog ikke til, men det manglende
beløb blev hurtigt skaffet til veje blandt beboerne, der nu glædede sig over snart at kunne
samles i den nye kirke.
På kirkens alter står ligesom på de store messingstager anført 1906, men der skulle gå mere
end et år, inden kirken kunne indvies. Det skyldtes især, at det trak ud med pastorale ændringer. Det stærkt voksende Assing sogn adskiltes
fra sin forbindelse med Sønder Felding, og der
skulle opføres præstebolig i Assing, ligesom det
nye embede heller ikke var opslået. Dertil kom,
at sognepræst R. Helms, Sønder Felding, søgte
forflyttelse, og biskoppen i Ribe ville ikke indvi
kirken, før han havde sikkerhed for, at der var
præster til at betjene den.
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Det nye Troldhede kirkedistrikt omfattede dele
af Nørre Vium, Assing, Sønder Felding og Borris
sogne.
Først pr. 1.1.1980 ændredes kirkedistriktet til
Troldhede sogn. Tilhørsforholdet stiftsmæssigt
var i 1907 til Ribe stift, blev så i 1964 ændret
til Viborg stift, og er igen fra 1980 henhørende
under Ribe stift og Skjern provsti.
Indvielse af kirken fandt sted tredie søndag i
advent 1907 af biskop Kock, Ribe. Det var en
glædesdag i Troldhede, hvor kirken i starten
blev betjent af pastor Rossen, Nørre Vium, indtil sognepræst J. F. V. M. Kelstrup blev kaldet til
embedet i 1908.
Kirkegården var indviet og taget i brug et års tid
før kirken.
Henset til økonomien var inventaret enkelt og
ikke særligt kostbart.

Altertavlen
Altertavlen blev ved kirkens restaurering i 1990
ændret. Arkitekt Jens Vilhelmsen og en lokal
håndværker, Holger Andersen udførte dette arbejde.
Ændringen blev særdeles godt modtaget. »Overbygningen« el. det, der blev taget af, henligger
på kirkens loft, såfremt kommende generationer,
måtte ønske altertavlen tilbage til det oprindelige.
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Altertavlen indtil 1990

Altertavlen efter 1990
Altertavlen er forsynet med et alterbillede, forestillende den korsfæstede Kristus, malet af Axel Hou.
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Orglet
Kirkens første orgel havde kun tre stemmer, men
i 1946 foretoges en ombygning af orglet med
fire stemmer.
I 1976-1977 arbejdedes med planer om et nyt
orgel med 12 stemmer, Bruno Christensen og
sønner, Tinglev blev involveret, men det viste
sig at blive vanskeligt at få tilladelse til et orgel
af den størrelse. - Det lykkedes dog, således at
man kunne benytte det gamle orgels piber. Ved
en festgudstjeneste den 9. september 1979
indviedes det nye orgel.
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Kirkeskibet
- en 4-mastet bark, er en gave fra konsul Eli Jepsen, Herning. Kirkeskibet er ophængt i år: 1964
el. 1965 og er i 1978-1979 flot restaureret af
Bjarne Rasmussen, »Lysgård« i Troldhede.

Kirkeklokker
Den oprindelige klokke fra 1906 var ikke særlig
stor og ligeledes spinkel i klangen, derfor vedtog man i 1968 at anskaffe en ny kirkeklokke.
Året før var der skænket ca. 5.000 kr. til kirken, og efter en henvendelse til alle husstande i
kirkedistriktet øgedes gavebeløbet, så resten af
udgiften til den nye klokke blev dækket ind ved
indsamlede midler.
Klokken blev bestilt til levering fra »Thubalka« i
Vejle og skulle klinge sammen med den gamle,
som ingen kunne tænke sig at komme af med.
Det er iøvrigt muligt senere at tilføje endnu en
klokke med slagtone F.
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Kirkeur
Fra en anonym giver modtog kirken i 1972 en
gave på 3.000 kr. til udsmykning og senere igen
en anonym gave på 10.000 kr., derfor besluttedes det at anskaffe et ur med timeslag.
Arkitekt Olaf Brusch fra Thisted forestod arbejdet og »Thubalka« skulle levere uret.
Samtidig med anskaffelsen af tårnuret blev der
installeret automatisk ringning.

Tysk flyver rammer
kirkespiret
Under den tyske besættelse fra 1940-1945
fløj en tysk flyver over Troldhede den 28. april
1941, kom for langt ned og stødte mod kirkespiret, så det brækkede af. Fly og spir styrtede ned
på kirkegården og de
omliggende marker,
men på mirakuløs vis
reddede piloten livet.
Kirkearkitekt S. Fritz,
Århus, forestod arbejdet med spirets
genrejsning, der kom
til at andrage 9.716
kr. og var færdigt
allerede i september
1941. Beløbet blev
betalt af den tyske
værnemagt.
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Restaureringer af kirken
I 1941 blev kirken restaureret, man samlede ind
i menigheden hertil, hvilket indbragte ca. 1.700
kr. til hjælp til maling og reparation af kirken
(gulvet i sydsiden blev fornyet og sikret). Arkitekt S. Fritz, Århus forestod restaureringen.
I 1970 påbegyndtes igen restaurering af kirken,
denne gang stod arkitekt Søren Jensen, Herning,
for dette arbejde.
Ved denne restaurering skete det bl.a. at døbefonten blev flyttet, og der blev fjernet de øverste
bænke. Endvidere blev der lagt nyt gulv i våbenhus, midtergang og koret med keramiske fliser
15x15.
Et ønske om et nyt gulv af travertin kunne ikke
godkendes og de oprindelige sort/hvide betonfliser blev ikke fremstillet mere.
Der blev også opsat nye lampetter i kor og skib,
ligesom kirken blev malet.
I 1990 blev kirken restaureret igen. Arkitekt Jens
Vilhelmsen, Århus forestod ændring af altertavlen, som er nævnt foran i skriftet. Boligkonsulent
Elisabeth Hyldig, Vejen, forestod farvesætningen.
Det viste sig, at murværket indvendigt var dårligere end først antaget, specielt hvælvingerne,
der blev således isat stålbuer i hjørnerne. Efter
genpudsning og kalkning fremstår de igen smukke og stilrene.
Der blev installeret boks og skabe med lås bag
alteret.
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Alt - prædikestol, orgelpulpitur, alterskranke, altertavle, bænke, døre m.v fremstod flot og nymalet, da kirken igen ved en festgudstjeneste
blev taget i brug den 29.7.1990. Midlerne til restaureringen var opsparede, dog modtog man et
beløb fra provstiets dispositionsfond på 30.000
kr. til delvis dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med restaurering af hvælvingerne.
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Kirkegården
Kapellet blev bygget i 1934 og overdraget til
menighedsrådet i januar 1935.
Kirkegården trængte i 70´erne til en udvidelse
- og i 1979 købtes ca. 2.050 kvm. agerjord af
Christian H. Jensen, ca. 648 kvm. havejord af
Anders Olesen. Kristian Madsen skænkede ca.
462 kvm. agerjord til formålet. Jorderne er beliggende ind til den nuværende kirkegård.
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- En dejlig sommersøndag i august 1982 kunne den nye del af kirkegården indvies. Der er
efterfølgende i 1991 blevet udlagt et areal til
ukendte begravelser og et areal til kendte plænebegravelser og der er rejst en mindesten ved
disse begravelsespladser. I perioden fra 2012
- 2017 er kirkegården blevet ændret meget så
den fremadrettet svarer til de behov der bliver
for de næste generationer.

Graverfaciliteter
I 1991 blev bygget mandskabs- og redskabsbygning ved kirken. Huset indeholder bl.a. handicaptoilet, baderum, kombineret køkken/spise
og kontorlokale samt god plads til maskiner og
redskaber. Foruden opsparede midler måtte menighedsrådet til dette byggeri optage et lån på
400.000 kr. i stiftsmidlerne.
Troldhede Kirkegård fremstår til alle årstider som
en utrolig smuk kirkegård.
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Gaver
Der er i årenes løb ydet større og mindre gaver
til kirken, ligesom »flittige hænder« har fremstillet
forskellige kirketekstiler. I 2013 fik vi en gave
til Kirken fra en borger i Troldhede på 500.000
kr. som blev anvendt til udsmykning af kirken i
2016 og til at lave en kobling til Plejehjemmet
så man kunne følge med i gudstjenesten her.
Efter den seneste bibeloversættelse i 1992
forærede menighedsrådet et eksemplar af det
illustrerede nye testamente til alle husstande i
sognet. Det var en gave, der blev godt modtaget - og uddelt af rådets medlemmer lige op til
julen 1992.
Skiftende menighedsråd har i årenes løb - uanset kirkelig retning - haft en stor kærlighed til
deres kirke og har således levet op til menighedsrådsløftets ord om at ville medvirke til »at
byde gode vilkår for den kristne menigheds liv
og vækst«.
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Søndag den 16.
december 2007
kunne menigheden i Troldhede fejre kirkens
100 årsjubilæum. Det skete med en festgudstjeneste hvor Biskop Elisabeth Dons Christensen
prædikede og et nyt klokkespil blev indviet. Efter
gudstjenesten blev jubilæet fejret ved et samvær i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

Klokkespil
I årene op til jubilæumsåret 2007, arbejdede menighedsrådet - efter opfordring fra nogle ildsjæle i menigheden - med at få indsamlet
midler til et klokkespil, som blev indviet ved 100
års jubilæet.
Ved en stor indsats af de førnævnte ildsjæle,
lykkedes det menighedsrådet, at få fremskaffet
de nødvendige midler til klokkespillet.
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Der er en del borgere I Troldhede Sogn, og folk
som har haft en særlig tilknytning til sognet, som
har givet et større eller mindre beløb til klokkespillet.
Familien Hjort har givet en stor gave og fra A.P.
Møller og hustru Chastine MC-Kinney Møllers
fond er der skænket en gave på 250.000 kr.
Klokkespillet består af 8 klokker og med følgende indskrift:
På den største klokke:
TIL TROLDHEDE KIRKE STØBTES DETTE KLOKKESPIL AF EIJSBOUTS ÅR 2007.
På øvrige klokker:
Indskrift øverst på klokken (om halsen)
TROLDHEDE KIRKE 2007.
På 2. største klokke:
SKÆNKET AF FAMILIEN HJORT.
På 3. største klokke:
SKÆNKET AF A. P. MØLLER OG HUSTRU CHASINE MC-KINNEY MØLLERS FOND.
På 4. største klokke:
SKÆNKET AF BORGERE I TROLDHEDE.
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Ny dåbskande
og dåbsfad
I anledning af 100 års fødselsdagen fik kirken
en ny dåbkande og et nyt dåbsfad, begge lavet
i messing. Motivet i bunden af dåbsfadet er det
motiv som ses her nedenunder.
Det er samme kors, som
også findes på disken
(sølvtallerkenen, som
anvendes ved nadveren), som netop
stammer fra kirkens
indvielse. Der bliver
således en smuk,
symbolsk sammenhæng
mellem nadverbord og
døbefond.

Præster
J. F. V. M. Kelstrup, 1908-1915
O. E. Madsen, 1915-1920
J. C. Poulsen, 1921-1923
A. H. Zeuthen, 1923-1931
W. F. Johansen, 1931-1946
A. F. N. Pedersen, 1946-1951
E. A. Kroghøj, 1952-1954
A. K. Jensen, 1954-1966
B. Woller, 1966-1981
Orla Villekjær, 1981-
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Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu,
morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud o du milde Fader,
min skaber, Gud!

