
Rummet er altså beskedent udsmykket, men virker både
varmt og smukt i sin enkelhed.

Kirken fejrede sit 40 års jubilæum i 1955 og efter festguds-
tjenesten blev der holdt taler i en festudsmykket Bager
Petersens sal, hvor sognerådsformand Thorvald Kristensen
bl.a. sagde: ”På den høje Bakke er Vonge Kirke blevet
Byens Vartegn, som kan skimtes viden om. Men den er
mere end det. Den staar også som et Vidne om , at
Beboerne i Vonge i en Ufredstid omkring 1915 kunde staa
sammen om at bygge en Kirke.” 

Og gårdejer Sofus Søbye sagde: ”Med Kirken fik vi også et
Ansvar, som bl.a. består i, at vi skal staa sammen, naar
Klokken kalder.”

Kirken er blevet restaureret 2 gange. Første gang til 50 års-
jubilæet, hvor man beklædte alteret og prædikestolen med
træpaneler; disse blev dog fjernet igen i starten af
1990’erne, hvor den sidste restaurering fandt sted. Herefter
blev kirkens inventar malet i de dejlige varme blå og dybrø-
de farver, de fremtræder med i dag.

Vonge kirkes klokke blev
indkøbt i indvielsesåret. 

Inskriptionen på klokken
lyder: ”Gud alene æren”.

Den er støbt af  B. Løw
og søn i 1915

Kirkegården – fra ”bar mark” 
til ”ved den store rødbøg”.

Vonge kirkegård blev taget i brug, før
kirken blev indviet. Den var en helt
bar mark, men Marie Henriksen, født
Assenholt, ønskede tilsyneladende
at blive gravsat på Vonge kirkegård
alligevel, så i juni måned, hvor kirken
ellers først blev indviet i oktober, blev
hun begravet på kirkegården.
Hendes gravplads eksisterer stadig
på kirkegården.

Nu har kirkegården rundet de 90 år og ligger smukt med
moderne graverfaciliteter og kapel, og den store rødbøg hil-
ser besøgende velkommen. Kirken er belyst i den mørke tid
af året ,og på nuværende tidspunkt er vores graver allerede
ved at forberede kirkegården til kirkens 100 års jubilæum.
Når man arbejder med planter, så skal der jo langtidsplan-
lægges. 

Vi er glade og stolte af vores kirke i Vonge, og den bruges
stadig. Her bliver der holdt gudstjenester, bryllupper og
begravelser. Her kommer man både i lyst og i nød for at høre
det kristne budskab blive forkyndt, som man så tager med
sig ud i den dagligdag, vi alle lever i. Må man altid blive ved
med at stå sammen i sognet om sin kirke; den er sammen-
holdet værd! 

Fotografierne blev taget af Knud Madsen
Edith Harksen Madsen har lavet layoutet.
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”Ikke en grim ælling, men en svane”

En beskrivelse af Vonge kirke 

af sognepræst Dorte Volck Paulsen, 

Øster Nykirke-Vonge pastorat

Der var engang en gruppe mennesker i Vonge ,
der ønskede sig en kirke i byen —

det er ganske vist!

Vonge kirke ligger i Øster Nykirke sogn,
hvor det er et selvstændigt kirkedistrikt

Med det røde tegltag over hvidkalkede mure knejser Vonge
kirke smukt og højt fra sin bakke i byens udkant. Kirken lig-
ner en svane med sit høje hvide tårn, og den kan ses viden
om. De vejfarende på hovedvej A13 har det hvide tårn for øje
over en strækning på adskillige kilometer under deres fart
mod nord eller syd. 

Siden 1880’erne var der blevet holdt gudstjeneste i Vonge
skole hver tredje søndag med meget god opbakning, og
ønsket om byens egen kirke voksede. Overfor skolen lå der
tilmed en god byggegrund, hvor man fint kunne bygge en
kirke.

KIRKE-
GÅRD

MED 

KAPEL

OG 

RØDBØG



I 1904 nedsatte man et udvalg i Øster Nykirke sogn, hvis
opgave var at få rejst en kirke i Vonge by. Man følte, at fra
Vonge i sognets østlige del var der langt til kirke, og derfor
blev proprietær N. C. Sabroe, Alstedgård, formand for udval-
get, der skulle arbejde videre med sagen. Efter mange og
lange forhandlinger blev der givet grønt lys for kirkebyggeri-
et og givet tilladelse til at dele sognet op i to kirkedistrikter
med hver sin kirke. Der var meget god opbakning i byen bag
udvalget og det lykkedes at indsamle 8087,-kr til kirkens
opførelse blandt byens og egnens borgere. Udvalget søgte
derefter om et statstilskud på 18.500,-kr og fik det bevilliget.
Kirken stod færdig i 1915 og blev indviet d.19.september
samme år af Ribe bispen. Byens borgere og mange andre
præster fra omegnen med bispen forrest gik i procession
gennem byen op til kirken til festgudstjenesten. 

Efter indvielsen var der
slået et stort telt op i
skolegården, hvor der
blev holdt mange taler
og byggeudvalgsfor-
manden Sabroe sagde
bl.a.: ”Det er vist den
smukkeste Kirke, der er bygget her i Landet af den
Størrelse, og for så lille en Sum”. Ja, Vonge kirke havde i alt
ikke kostet mere end 28.000,- kr. 
Og man havde fået en svane!

Kirken er bygget efter den gamle
kirkeplan med tårn, skib og kor.
Arkitektens navn er N. Christoff
Hansen, Vejle. Til kirkens sokkel
blev benyttet en mængde større
og mindre kampesten i naturlig
form, der var hentet her på egnen.

Indvendig fremstår kirken med et
lyst og hvælvet kirkerum, delvis
hvidkalket, delvis med rødt, fuget
og mønstret murværk. Der er godt 150 siddepladser, og
byens borgere glædede sig over deres fælles resultat. 

I Øster Nykirke Sogns arkivskab fandt man for nyligt et gam-
melt dokument. Det er skrevet i 1915 og er en ”Instrux for kir-
kebetjenten ved Vonge kirke, Øster Nykirke sogn.” Den inde-
holder 12 paragraffer til kirkebetjenten; jeg vil fremhæve
nogle morsomme steder. Pludselig fornemmer man, at kir-
ken er 90 år gammel: 

§1: Kirkebetjenten antages for 1 Aar ad gangen og lønnes med 165

kr. aarligt.

§4: Kirkebetjenten fyrer Kirkens Varmeapparat op ved enhver

Gudstjeneste og Begravelse, hvor dette ønskes. Ønsker ellers

nogen Kirken opvarmet, betaler man Kirkebetjenten 1 kr.

–Fyringen udføres altid efter de fra Varmeapparatets Fabrik med-

delte Instruxer.

§10: Kirkebetjenten træder Bælgen til Kirkens Orgel, saa ofte

Organisten er pligtig at spille Orgelet, nemlig: paa alle Aarets

Helligdage samt ved enhver Gudstjeneste, som er foranstaltet af

Sognets Præst, eller hvor denne medvirker.

Pengene i 1915 var små, så  kirkens altersølv blev ikke frem-
stillet af en guldsmed, det blev maskinelt  typearbejde; dog
har menighedsrådet for et par år siden fået at vide af guld-
smed Bent Exner, at også den slags kirkesølv nu er af histo-
risk værdi, så vi passer godt på det. Det var blevet skænket
til kirken i byggeåret af de unge i Vonge. Dette er skrevet på
både kalk og oblatæske.

Alterudsmykningen
var meget simpel ved
indvielsen af kirken
med et helt enkelt hvidt
kors og en Kristusfigur i
gips stående på selve
alteret. 

Dette fik man rettet op på i 1924, hvor byens borgere skæn-
kede den nuværende altertavle. Altertavlen er et smukt far-
verigt maleri udført af Wilhelm Seidel med motiv fra påske-
morgen, kvinderne ved graven. Nedenunder maleriet står
der inskriptionen: ”Han er opstanden.”

Den syvarmede
lysestage kom
først til i 1928. 

Den blev skæn-
ket af Niels

Laursens enke.

Kirkens to  lysekroner
er skænket i 1950 af 

Katrine og M. Laursen.
På begge kroner står:

” Jesus, mit lys”.

Både alterpanel og prædikestol er
udført i lyst egetræ, der siden hen er
blevet bemalet.

Kirkens orgel har siden opførel-sen
af kirken ikke været noget stort orgel,
man har dog i 2003 fået det betydeligt
udvidet, da orgelbyggerfirmaet
Frobenius skilte det gamle ad og udvi-
dede med pedaler, subbas og et
register mere. Nu har orgelet 6 regis-
tre, og mange kirkegængere har ytret
stor tilfredshed med orgelets nye
klang. Selv alle os alm. dødelige kan
høre en forskel, og nu kan musikken
også bruse i Vonge kirke.

Døbefonten
er hugget i 

granit i 
romansk form 
og anbragt i 
korummet.


