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  Dåb og bryllup: 

Henvendelse sker til præsten. 

 

  Dødsfald: 

Alle dødsfald skal snarest anmeldes til 

sognepræsten i bopælssognet - også 

hvis dødsfaldet sker uden for sognet, 

og hvis begravelsen skal finde sted 

uden for sognet. 

 

  Kirkebil: 

Der kan bestilles kirkebil hos Nyborg 

Taxa på tlf.: 70103320. Kirkebilen kan 

benyttes ved alle gudstjenester og kir-

kelige arrangementer i Vindinge Sogn. 

Det skal oplyses, hvis man benytter 

rollator eller kørestol og eventuelt skal 

transporteres siddende i kørestolen. 

 

  Kirkeblad: 

Deadline for næste kirkeblad er d. 27. 

juli 2022. Kontakt sognepræsten, som 

er ansvarshavende redaktør. 

Vindinge Pastorat: 
 

www.sogn.dk/Vindinge-Nyborg 
Facebook: Vindinge Kirke - Fyn 
 

Adresse: Bøjdenvej 116 
   5800 Nyborg 

 
 

Sognepræst: 

Kristina Løvenstrøm 
Mail: kl@km.dk 
Kan træffes på tlf.: 65 31 04 82 
Fridag: mandag 
 

Graver: 

Jesper Jørgensen 
Mail: v.kg@mail.dk  
Kirkegården, tlf.: 51 51 56 90 
 

Menighedsrådsformand: 

Knud Bjørn 
Sulkendrupvej 9 
5800 Nyborg 
Tlf.: 65 31 08 99 
 

Sognemedhjælper: 

Birgitte Kjær 
Mail: birgitte.kjaer13@gmail.com 

Hvor henvender 
man sig? 

  

 

KIRKENYT 
 

Mindesten for G. I. Geleff 

 

September - Oktober - November 

Årgang 49 nr. 4, 2022 

mailto:v.kg@mail.dk
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Når ferien er forbi ... 

Når ferien er forbi, og man måske 
har været en af de heldige, der har 
haft mulighed for at rejse ud og 
opleve verden i fuldt flor, er det tid 
til at fordøje! I præstegården på 
Bøjdenvej misser præstekonen 
Rasmus i den henseende ikke 
chancen for at hive det efterhån-
den godt krøllede Europakort fra 
bilen frem en gang mere og fortæl-
le begejstret til Gud og hver mand, 
der kigger forbi, om kirkerne, om 
kunsten og de mange veje med 
endnu flere gode og store oplevel-
ser, han desværre ikke nåede at 
køre ned ad i denne omgang! Jeg 
har været med på turen – og jeg 
har nydt den. Men det går til sta-
dighed op for mig, hvor lidt jeg har 
forstået af den storhed, jeg har væ-
ret vidne til, når jeg i fordøjelsens 
time hører Rasmus fortælle om 
turen. Jeg har ringe forstand på 
kunst, det indrømmer jeg! Jeg kig-
ger gerne med – men er også altid 
glad for de store kunstmuseers ca-
fé, hvor jeg kan sidde roligt og ob-
servere menneskers ofte glade og 
ferieramte ansigter. Og nogle gan-
ge skal der ske noget uventet og 
særligt, før tingene vender og no-
get går op for en.  

For mig og kunsten skete det en 
halvmørk eftermiddag i januar må-
ned, da jeg på et kursus mødte min 

gamle studiekammerat Martin 
Herbst. Martin var inviteret med i 
sidste øjeblik på et corona-afbud, 
og han skulle slet ikke tale om Pe-
ter Bastian, som kurset ellers hand-
lede om., men derimod om Bibe-
len, om kunsten og om kærlighe-
den. Oplevelsen kan ikke beskrives 
– måske kan den bedst sammenlig-
nes med fortællingen om Alice i 
eventyrland. Da Alice åbner bogen, 
kommer hun ikke kun til at læse i 
den – hun bliver suget ind i fortæl-
lingen, oplever den. Bliver en del 
af den. Så levende og legende, som 
var bogen virkeligheden selv. Jeg er 
ikke Alice i eventyrland – men på 
bare et par timer har jeg oplevet at 
få åbnet for kunstens verden, så 
den giver mening også i min egen 
verden 

Martin Herbst fortæller ikke på 
samme måde som så mange andre 
om Bibelen, kunsten og kærlighe-
den. Han gør den levende, selv for 
mig, der ikke forstår mig lige så 
godt på især kunsten, som mange 
andre gør. Kristendommen hand-
ler blandt andet om at dele ud af 
det, man selv får givet – ikke 
mindst når det er godt! Og derfor 
har jeg inviteret Martin Herbst til 
Vindinge – for naturligvis skal også 
I have muligheden.  
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Dato Klokken Handling Sted 

23. 10.30 Højmesse Kirken 

25. 9.00-12.30 Menighedsrådsmøde Konf.stuen 

26. 16 - 20 Halloween i samarbejde med 
Landsbyråd og Forsamlingshus 

Gårdsplads og 
Kirken kl. 17.00 

30. 9.30 Gudstjeneste v. Mads Davidsen Kirken 

November 
   

6. 19.00 Allehelgensgudstjeneste Kirken 

9. 10.00 Plejehjemsgudstjeneste Vindinge 
Landsbycenter 

13. 10.30 Højmesse v. Rasmus Markussen Kirken 

19. 10 - 16 Julemarked Konf.stuen 

20. 9.30 Gudstjeneste Kirken 

20. 10 - 16 Julemarked Konf.stuen 

22. 9-12.30 Menighedsrådsmøde Konf.stuen 

27. (1. søn-
dag i advent) 

14.00* Gudstjeneste med Vindingekoret 
(Æbleskiver i kirken bagefter) 

Kirken 

 

* Stjernen markerer, at der er kirkekaffe. 
 

Højmesse er gudstjeneste med prædiken og altergang 
Gudstjeneste er med prædiken og uden altergang 
Andagt er en kort kirkelig handling uden prædiken og altergang 

 
Hvor ikke andet er anført, er Kristina Løvenstrøm præst. Kontaktoplys-
ninger findes på bagsiden af dette blad. 
 
Sognepræst Rasmus Markussen kan træffes på mail RMA@MK.DK 
eller telefon 65 33 11 04. 
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Dato Klokken Handling Sted 

September       

4. 14.00 Gudstjeneste og sensommermøde Kirke og 
Konf.stue 

7. 10.00  Dåbskludestrik Konf.stuen 

11. 10.30 Højmesse Kirken 

14. 10.00 Dåbskludestrik Konf.stuen 

18. 9.30 Gudstjeneste v. Rasmus Markussen Kirken 

21. 10.00  Dåbskludestrik Konf.stuen 

25. 10.30* Højmesse Kirken 

27. 9.00-12.30 Menighedsrådsmøde Konf.stue 

28. 10.00  Dåbskludestrik Konf.stuen 

30. 17.00 Koncert med Ålborg Filharmoniske 
Kor - entré betales ved indgangen 

 Kirken 

Oktober 
      

2. 9.30  Gudstjeneste  Kirken 

4. 19.00  Foredrag ved Martin Herbst Konf.stuen 

5. 10.00  Dåbskludestrik Konf.stuen 

9. 10.30 Højmesse v. Rasmus Markussen Kirken 

12. 10.00 Plejehjemsgudstjeneste Vindinge 
Landsbycenter 

12. 10.00  Dåbskludestrik Konf.stuen 

13. 19.00 Sangaften Konf.stuen 

16. 9.30* Gudstjeneste Kirken 
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Det kan være, du har det som mig. 
Eller det kan være, du er helt mod-
sat mig. Uanset hvad, kan jeg 
varmt anbefale alle, der vil vide 
mere om Bibelen, kunsten og kær-

ligheden at være med i oktober, 
når Martin Herbst gæster Vindin-
ge.  

 

Kristina Løvenstrøm, sognepræst  

Biblen, kunsten og  
kærligheden 
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.00 i konfirmandstuen 

Man kan vanskeligt overbetone 
Bibelens betydning for kultur og 
dannelse. Bibelen er uomgængelig, 
hvis man vil forstå vores historiske 
fundament. Men der er mere. De 
bibelske beretninger rummer en 
skatkiste af erfaringsbåren visdom, 
der besidder tidløs aktualitet.  

På denne aften vil vi lytte til et ud-
valg af Bibelens mest fascinerende 
og kraftfulde tekster. Vi vil se, 
hvordan deres budskaber er blevet 
illustreret og fortolket af historiens 

største billedkunstnere. Og vi vil 
blive klogere på, hvordan Bibelen 
og kunsten beriger vores opfattelse 
af menneskets værdighed og kær-
lighed.   

Velkommen til en aften, hvor øre 
og øje, hjerne og hjerte, historie og 
nutid går op i en højere enhed. 

Martin Herbst er cand.theol., for-
fatter, rejseleder, kursusleder og 
foredragsholder på Folkeuniversi-
tet og i mange andre sammenhæn-
ge. Se mere på www.martinherbst.dk. 

Michelangelo Buonarroti, Skabelsen  af Adam, 1508-12,  
Det Sixtinske Kapel, Rom. 

http://www.martinherbst.dk
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Farvel og goddag  
til både nye  
kirketider og til  
fælles organist 
 

Lige siden september 2019, hvor 
vi blev ’skilt’ fra Kullerup Sogn, 
har vi kunnet sove længe søndag 
morgen og stadig nå gudstjene-
sten kl. 10.30. Men tiderne æn-
drer sig – også de kirkelige. Fx 
har vi måttet sige farvel til vores 
dygtige organist, Frede Thorsen, 
og vi skal sige goddag til en ny 
organist. Organister hænger ikke 
på træerne. Slet ikke, når vi kun 
kan tilbyde en halvtidsstilling. 
Derfor forsøger vi os fremadret-
tet og i samarbejde med Ørbæk 
Kirke, der står i samme situation 
som Vindinge, at ansætte en orga-
nist på fuld tid, der skal dække 
både Vindinges og Ørbæks guds-
tjenester, aktiviteter og kirkelige 
handlinger. En organist på fuld 
tid, der dækker to kirker, kræver 
samarbejde og fleksibilitet både 
for personalet ved kirkerne og for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menigheden, der skal deles om 
deres organist – ikke mindst søn-
dag morgen. I efteråret 2022 vil 
søndagens kirketid derfor skifte 
mellem gudstjeneste kl. 9.30 og 
højmesse med altergang kl. 10.30. 
Du kan følge med i kalenderen her 
i bladet. Vi håber, I vil tage godt 
imod både nye ansatte og nye ti-
der, og I er selvfølgelig altid vel-
komne til at kontakte os, hvis I 
har spørgsmål eller tanker, I vil 
dele med os. 

 

Menighedsråd og præst  
ved Vindinge Kirke   

Sangaften 
Torsdag den 13. oktober kl. 19 - 21 i konfirmandstuen 

Kom og møde vores nye organist  

Denne aften skal vi synge! Men vi har også fået en ny organist i Vindinge 
Kirke - og i dag får du mulighed for at møde organisten og høre lidt om, 
hvem han er.  
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Efter den store succes med julemarkedet sidste år glæder vi os til at gen-
tage arrangementet her i  2022. Dørene slås op for bugnende borde med 
al verdens effekter, som du bare må have til jul - ikke mindst den gode 
julestemning. 

Du finder alle herlighederne i Vindinge Kirkes konfirmandstue den 19. 
og 20. november kl. 10.00 - 16.00. 

Kay Lund, gravermedhjælper, kan kontaktes på kay@lund.mail.dk eller 
sms til tlf. 40 50 26 17, hvis du har spørgsmål til begivenheden. 

 

Vel mødt 

 
 

 

Julekoncert og julemarked 
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Så kører sommeren på sidste vers, 
og efteråret begynder at banke på 
døren. 

Sommeren har i år været meget tør 
så alle de vilde blomsterfrø, der 
skulle have prydet skråningerne 
ned mod vejen blev desværre ikke 
til så meget i år. Men vi prøver igen 
næste år 

Efteråret byder på megen travlhed 
på kirkegården. I september måned 
vil alle kirkegårdshække omkring 
gravstederne blive klippet, og de 
sidste gravstedshække i afd. B-C-
D. håber jeg at få udskiftet før 
grandækning går i gang. 

Efter løvfald, som jo også giver en 
del arbejde, vil gravstederne så 
småt blive klargjort til grandæk-

ning, der kan påbegyndes allerede 
midt oktober og vil være færdig til 
1 søndag i advent. Grandækning 
er en af de helt store opgaver i 
årets gang på kirkegården, og i 
lighed med sidste år vil der blive 
lavet grandekorationer foran grav-
stenene. 

Til dem der ikke har en aftale om 
at få gran på gravstedet, og som 
ønsker det, lyder opfordringen: 
Kom blot forbi graveren, så laver 
vi en aftale eller ring på telefon 51 
51 56 90. 

Efteråret er også en rigtig god tid  
til at plante nyt. Så anlæg og om-
lægning af gravsteder kan med for-
del udføres i denne periode.  

Jesper Jørgensen, graver 

Graverens klumme 

 
 

Kristen meditation 
 

Hver onsdag kl. 17.00 er 
der kristen meditation i 
Vindinge Kirkes dejlige 

kirkerum.  
 

Alle er velkomne! 
 

Alle med eller uden 
erfaring kan meditere. 

Julemarkedet 2021 
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Nye tider 

Farvel og goddag til 
præster ved Vindinge 
Kirke  
 

Ikke helt så højt som i himlen, men 
i hvert fald højere oppefra i syste-
met er det blevet besluttet at om-
strukturere i området omkring Vin-
dinge Sogn og kirke. Det betyder, 
at vores mangeårige samarbejde 
med Aunslev-Bovense-Hjulby og 
sognepræst Louise Schousboe des-
værre ophører fra 1. september 
2022.  

I fremtiden vender vi os mod mid-
ten af øen og samarbejder med 
sognepræst Rasmus Markussen i 
Ørbæk og sognepræst Anasia Sjø-
stedt-Elnef i Herrested - Refsvin-
dinge  -  Kullerup. 

Til sognepræst Louise Schousboe 
skal der lyde et stort og varmt 
TAK for mange års tro og god tje- 

 

 

neste ved kirken fra både menig-
hed, personale og præst i Vindinge. 
Tak for glade smil, hjertevarme og 
ikke mindst gode og opbyggelige 
ord ved både søndagenes gudstje-
nester, bryllupper og begravelser. 
Alt godt til dig, Louise.  

Til sognepræsterne Rasmus Mar-
kussen og Anasia Sjøstedt-Elnef 
skal der lyde et velkommen til. Vi 
glæder os til at hilse på jer ved 
gudstjenesterne i efteråret og frem-
adrettet.  

 

Menighedsråd og præst  
ved Vindinge Kirke   

 

Konfirmation 2023 
Har du endnu ikke fået skrevet dit barn op til undervisning i efteråret 
2022 og konfirmation i 2023, kan det nås endnu. Vi henviser til vores 

midlertidige hjemmeside: https://sogn.dk/vindinge-nyborg  

https://sogn.dk/vindinge-nyborg


6 

 

Sensommermøde 
Søndag den 4. september kl. 14.00 

Livsglæden er det, der gør livet 
levende. Livsmod består af det, 
vi løbende får sat ind på sin 
glædeskonto. Ved at leve livet, 
erfares det, men ved at elske 
livet forklares det. Vi må gerne 
græde over livet, men ikke be-
græde det. Det handler mit fore-
drag om, siger Erik Lindsø. 

 
Erik Lindsø har gjort den erfaring, 
at glæden bedst forklares af dem, 
der har prøvet at miste den.  
”Sorg er en glæde, man ikke kan 
komme af med. Hvis vi ikke kend-
te glæden, kendte vi ikke sorgen. 
Det er i sorgen, jeg forstår, hvor 
stor glæden var til den, jeg mistede 

den”, forklarer Erik Lindsø og 
fortsætter med et citat af teologen 
K. E. Løgstrup: "Vi tror, det er så 
nemt at være glad - men der ikke 
noget, der er nemmere at lade være 
med."  

"Glæden kommer ikke af sig selv. 
Den kræver opsøgende virksom-
hed. Hvis der ikke er noget at glæ-
de sig over, er der noget at glæde 
sig til. Man må bøvle for glæden, 
og uden bøvl ingen begejstring," 
lyder de kloge ord fra dagens gæst. 

 

I et muntert og livgivende fore-
drag sætter Erik Lindsø ind på 
fælleskontoen! 

Gudstjeneste og foredrag ved Erik Lindsø 

 
Erik Lindsø er forfatter og kulturjournalist og en af  landets mest efter-
spurgte foredragsholdere og fortællere, der med muntre historier og humo-
rens bid sætter tilværelsen under lup. Han har været højskoleforstander på 
Rønshoved Højskole, programmedarbejder i Danmarks Radio og redak-
tør for Højskolebladet og Magasinet Grænsen. Han er i dag tilknyttet 
Rødding Højskole, hvor han i 2019 udgav jubilæumsbogen "Viljen til 
Rødding".  

 

LIVSGLÆDENS  NØDVENDIGHED 
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Kom og vær med ved en stem-
ningsfuld aftengudstjeneste, hvor 
tankerne er rettet særligt mod dem, 
vi har måttet tage afsked med si-
den sidste allehelgen. Undervejs i 
gudstjenesten vil der være mulig-
hed for at tænde lys, og igen i år vil 
musikgruppen Me and Maria være 
med i kirken med sange og musik 
til lejligheden. 

      Alle er velkomne 

Ønsker du navnet på en afdød læst 
op i løbet af gudstjenesten, kan du 
rettet henvendelse til sognepræst 
Kristina på mail: kl@km.dk senest 
dagen før.  

ME AND MARIA  
Duoen består af Maria Anna Rosenberg på vokal 
og keyboard og Johannes Pehrson på bas og vokal. 

De to sangskrivere kommer fra vidt forskellige 
steder i musikken – Maria med baggrund i 

musicalen og Johannes i rocken. 
Det var derfor ikke en selvfølge, at deres veje skul-
le krydses. Men efter en periode i det samme kø-
benhavnske øvelokale blev tanker, og løse ideer 

vekslet til nye sange og et fælles ønske om at skabe 
enkel og nærværende musik blev til virkelighed.  

Allehelgensgudstjeneste  
Søndag den 6. november kl. 19.00 

 

Første søndag i advent 
Søndag den 27. november kl. 14.00 

Julen er traditionernes tid, og i 
Vindinge Kirke er det efterhånden 
blevet en tradition, at vi markerer 
begyndelsen af Advent-tiden med 
en eftermiddagsgudstjeneste, hvor 
vi kan se frem til igen at synge nog-
le af vores dejlige julesalmer sam-
men med Vindingekoret. Efter 
gudstjenesten kan vi sammen nyde 
gløgg og æbleskiver samt kaffe i 
kirkerummet.  

mailto:kl@km.dk
http://www.mariaannarosenberg.dk/
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Dåbsklude 
Onsdage fra d. 7. sept. til d. 12. okt. 
hver gang kl. 10.00 - 11.30 
 
Der døbes mange børn i Vindinge Kirke, og de dåbsklude, som blev lavet 
i foråret, er ved at være brugt op. Derfor byder vi igen ind til dåbsklude-
strik eller -hækling og rigtig hyggeligt samvær. Den første gang vil der 
være rundstykker, og ellers er der kaffe og en småkage på bordet.  
Er du kun til snak og ingen strik/hækling, er du også meget velkommen. 

Kirkens Hjemmeside 
Menighedsrådet har indtil april i år 
benyttet sig af 
http://www.vindingekirke.dk  
som sin hjemmeside. Siden eksiste-
rer fortsat, men bliver ikke opdate-
ret. Baggrunden er, at vores tidlige-
re webmaster ikke ønskede at fort-
sætte med denne opgave, hvorfor 
menighedsrådet skulle finde en ny 
løsning. Det blev, at vi – for en pe-
riode – valgte at gøre brug af 
Sogn.dk. (søg på https://sogn.dk/
vindinge-nyborg/). 
Sogn.dk er obligatorisk for alle me-
nighedsråd. Denne side rummer 
mange faktuelle data og kan sup-
pleres med menighedsrådets egne, 
hvilket menighedsrådet gør i øje-
blikket. 
Her ses bl.a. kalender med gudstje-
nester og arrangementer (ses også i 
dette blad), kontaktpersoner, øko-
nomi, fakta om sognet mv. – disse  
menuer er obligatoriske. 

Derudover kan der tilføjes supple-
rende menuer. Vindinge Menig-
hedsråd har på Sogn.dk bl.a. tilføjet 
menuer med historiske data (som 
også var på den tidligere hjemme-
side), kirkebladet, menighedsrådets 
virke inkl. referater mv. På forsiden 
er der også en rubrik med ”Sidste 
nyt”. 
De fleste menighedsråd har en indi-
viduel hjemmeside. Aktuelt har me-
nighedsrådet ikke taget stilling til, 
om der skal bekostes oprettelse af 
en individuel hjemmeside – bl.a. 
under indtryk af at mange henter 
informationer fra de sociale medier. 
Menighedsrådets ønske er – med 
udgangspunkt i det kristne liv – at 
være et aktivt samlingspunkt for 
sognets beboere. 

 
Knud Bjørn, formand  

for menighedsrådet 
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P. I. Geleff   
En mindesten med en helt særlig historie 

På Vindinge Kirkegård har vi en 
samling af bevaringsværdige grav-
sten, der står op ad kirkegårdsdi-
get ret over for præsteboligen. 
Iblandt er der et markant monu-
ment omgivet af en fint klippet 
takshæk - afbilledet på forsiden af 
dette kirkeblad. 

På stenen står der P. I. Geleff, læ-
rer og dannebrogsmand. Det sid-
ste er forkortet Dbmd. Men ingen 
ved rigtig, hvem han var, og hvor-
for han og hans kone ligger her. 

Folk undrer sig og spørger, og når 
man får et sådant spørgsmål, er 
der jo ikke andet at gøre end at 
google det. 

Straks dukker der et udskrift fra 
justitsministeriet op fra 1873, hvor 
man redegør for Slaget på Fælle-
den i København året før og be-
grunder, hvorfor initiativtagerne 
bag demonstrationen, Pio, Brix og 
P. I. Geleff, skulle have henholds-
vis 6,4 og 5 års fængsel for at have 
opildnet til omstyrtelse af staten. 

- Jamen, Slaget på Fælleden var jo 
mere eller mindre starten på soci-
aldemokratiet, og Pio kender man 
da som en af grundlæggerne af 
den socialistiske bevægelse. Og 
sammen med ham var altså vores 

P. I. Geleff. Utroligt! Skulle vi ha-
ve en sådan historisk personlighed 
liggende her på en landsbykirke-
gård? Og han er ovenikøbet ridder 
af Dannebrogsordenen, - hvordan 
harmonerer det i øvrigt med en 
længere fængselsdom? Jeg var no-
get forundret. Lige indtil jeg så 
fødselsårene. Den ene P. I. Geleff 
var født i 1842 og vores P. I. Ge-
leff var født i 1826. 

 

Altså var det bare at søge videre! 

 

 

Der findes et register over folk, der 
har fået ordner, og her fandt jeg en 
Peter Jensen Geleff, født 1826 og 
gift med Ingeborg Marie, som der 
står på gravstenen. Han var født i 
Bredebro Sogn, Tønder Amt og 
havde været lærer i Kogsbølle. Så 
giver det pludselig mening, at han 
ligger her, og at stenen er rejst af 
venner og elever. Folketællingsli-
sterne dokumenterer, at han var i  

http://www.vindingekirke.dk/
https://sogn.dk/vindinge-nyborg/
https://sogn.dk/vindinge-nyborg/
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Kogsbølle i hvert fald fra 1870 og 
frem til 1901, hvor han registreres i 
København som pensioneret lærer. 
Han har deltaget i 1. Slesvigske 
Krig 1849-1850 og blev derfor de-
koreret med Dannebrogsordenen i 
1896. Hans far hed Johannes Jen-
sen Geleff, og Peter hedder altså 
også Jensen Geleff forkortet P. I. 
Geleff.                  

Men hvem er så hans mærkelige 
dobbeltgænger, der synes at hedde 
det samme? Jeg ved, at han var en 
af grundlæggerne af socialdemokra-
tiet, og af den vej finder jeg ham. 
Han hedder Poul Johannes Geleff 
og er født i Bredebro. Hans far hed 
også Johannes Jensen Geleff, og 
han er altså vores Geleffs lillebror. 
Begge kan de underskrive sig P. I. 
Geleff, hvilket må have givet no-
gen forvirring. 

Poul var også lærer men skiftede 
tidligt til journalistikken og blev 
agitator for det fremspirende soci-
aldemokrati.  

 

 

 

 

 

 

Han blev som nævnt sammen med 
Pio og Brix straffet for Slaget på 

Fælleden og bagefter, i 1877, ek-
sporterede staten ham og Pio til 
Amerika på en enkeltbillet med 
bud på aldrig mere at sætte fod på 
fædrelandets jord. Han ernærede 
sig i det fremmede ved journali-
stisk arbejde og som sælger af land 
i forbindelse med de store jernba-
neanlæg. I 1920 sørgede Socialde-
mokratiet dog for at få ham hjem 
til Danmark, og resten af sit liv fik 
han udbetalt en pension fra partiet. 
Under en rekreationsrejse døde 
han i 1928 på Capri, hvor Socialde-
mokratiet har rejst en mindesten 
ved hans grav. 

Til slut er der lige den lille krølle på 
de to brødres historie, at deres far 
døde i 1852, da lillebror var 10 år. 
Moderen var allerede død to år før, 
og Peter, der på det tidspunkt var 
26, giftede sig samme år og fik læ-
rerembede i Angel, Sydslesvig. Her 
kan man med rimelighed formode, 
at han har taget sin lillebror ind i 
husstanden og opdraget ham til at 
blive lærer som ham selv. Om den 
revolutionære Poul Johannes så 
også er kommet i lærerhjemmet, da 
broderen flyttede til Kogsbølle, det 
kan man kun gisne om, men fakta 
er, at vi på Vindinge Kirkegård har 
en mindesten, der trækker linjer 
langt ind i danmarkshistorien. 

 

Torben Kragh Jensen,  
menighedsrådsmedlem 

9 

 

Denne gang er det både sikkert og 
vist … Og alle er velkomne! 

Filharmoniske Kor fra Aalborg 
gæster Vindinge Kirke og giver 
koncert denne sidste fredag i sep-
tember. Vi havde også koret på 
programmet i efteråret 2020, men 
dengang blev vi snydt af Corona. 
Ventetiden har ikke gjort vores 
forventninger mindre og koret glæ-
der sig til at møde publikum. 

Der opkræves entré i døren på 50 
kr., som går ubeskåret til Børnesa-
gens Fællesråd. 

Filharmonisk Kor fra Aalborg 
Fredag den 30. september kl. 17.00 

Fra kl. 16 skærer vi græskar på 
pladsen ved kirken – husk at tage 
varmt tøj på. Kl. 17 tager vi vores 
græskar med ind i kirken til børne-
gudstjeneste, hvor vi skal høre om 
lys og mørke. Efter gudstjenesten 
går vi i fakkeloptog ned til Forsam-
lingshuset og spiser mad sammen. 
Derefter er der mulighed for at 
følges ud til ’slik-eller-ballade’ i 
området.  

Kom gerne udklædt og medbring  
gerne skæreredskab til dit græskar. 

 

Det koster 25 kr. pr. barn og 40 kr. 
pr. voksen at deltage. Vi har plads 
til max 80 til spisning. Det er nød-
vendigt at tilmelde sig hos sogne-
præst Kristina Løvenstrøm senest 
d. 19. okt. Din tilmelding er regi-
streret og bindende, når du har 
indbetalt det samlede beløb for 
alle tilmeldte på mobilepaynum-
mer: 556 732.  

Arrangementet afholdes i samarbejde 
mellem  Landsbyråd, Vindinge Kirke og 
Vindinge Forsamlingshus. 

Halloween i Vi.ndinge 
Onsdag den 26. oktober kl. 16.00 - 20.00 


