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FORORD

Når nu historien skal fortælles om HUNDIGE KIRKE, har jeg valgt 
også at se lidt tilbage på væsentlige beslutninger i Kildebrønde 
Menighedsråd fra 1908 frem til 1978.

Mange af os har gennem pressen og ved selvsyn kunnet følge med 
og genkender eller husker det.

Det at realisere så stort et projekt opleves kun af få. Det er jo mere 
end 800 år siden KILDEBRØNDE KIRKE blev bygget med mange 
senere til- og ombygninger. Alt dette, helt frem til de seneste 
restaureringer, udvidelsen af kirkegården og erhvervelsen af 
Kildebrønde gamle skole er smukt beskrevet og illustreret i et hæfte 
fra 1985 og i Greve Lokalhistoriske Forenings gule hæfte nr. 3 fra 
1977.

Peder Egelund



VÆSENTLIGE BESLUTNINGER

Af væsentlige / bemærkelsesværdige beslutninger i Kildebrønde 
menighedsråd i vor tid, bortset fra de konkrete forhandlinger om 
Hundige kirke, skal nævnes:

1908. Det besluttes at ansætte en menighedssygeplejerske,
månedsløn kr.: 15,00.

1913. Det vedtages at lægge tæpper på gulvet samt installere el 
i Kildebrønde kirke.
I våbenhuset opsættes skilt med teksten: "SPYTNING 
FORBUDT"

1918. Forslag om at flytte orglet fra tåmrummet til 
nordvæggen, lige overfor prædikestolen. Blev ikke 
gennemført.

1923 Afstemning om kvindelige præster, een ja fem nej. Der
blev ikke holdt flere møder det år på grund af mund- og 
klovesyge.

1928 Kildebrønde sogn har nu 939 indbyggere, heraf 373 i
Hundige. Mulighed for gudstjeneste i Hundige gamle 
skole undersøges. Det blev vedtaget at købe et nyt orgel.

1938 Beslutning om udvidelse af Kildebrønde kirkegård og at
henlægge midler hertil.

1947 Pastor L. S. Jørgensen tiltræder som sognepræst for 
Greve- Kildebrønde pastorat.

1948 Det nye kapel på Kildebønde kirkegård indvies, 
byggesum kr.: 13.035,28.

1963. Ejendommen Olsbæk Strandvej 70 købes til præste
bolig. Beboes først af pastor Johannes Møllehave, 
senere af pastor Børge Højby Lyndelse. Huset blev solgt 
i 1972.
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1970. Pigekoret oprettes med organist Leif Dohm som leder.

1972. Kildebrønde udskilles som selvstændigt sogn efter i
mere end 400 år at have været annekssogn til Greve. 
Enghavegård købes til præstebolig, bebos først af pastor 
Erling Djuraas i perioden frem til 1978, herefter af 
pastor Karin Kofod til 1996, nu af pastor Marianne 
Mulnæs.

1974 Otto Nielsen ansættes som graver I kirkegårdsleder.

1975 Henrik Colding-Jørgensen ansættes som organist og 
korleder.

f*’'

1978 Oprettelse af kordegneembede, der blev besat af Kaj
Bjergkvist, der varetog dette intil sin død i 1995, 
Herefter overtog hidtidige kordegneassistent Birgitte 
Kryger embedet som kordegn.
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HISTORIEN OM HUNDIGE KIRKE.
BAGGRUND FOR BYGGERIET

Folketinget vedtog i 1959 en lov om udbygning af det 
storkøbenhavnske område. Dette blev fulgt op af en BETÆNKNING. 
Heri angav de implicerede ministerier nogle retningslinier for hvor og 
hvordan de nye områder skulle udbygges, bl.a. trafik, skoler og meget 
mere.

Greve-Kildebrønde sogneråd tog initiativ til udstykning af mange 
gårde, hovedsagelig i Hundige-området. Kaldet: "DE PLOUGSKE 
GRUNDE", efter den daværende initiativrige sognerådsformand 
Anders Ploug. Ideen var, til en fast relativ lav pris, hurtigt at få solgt 
grundene, at disse hurtigt blev bebygget og at der dermed hurtigt kom 
“gode skatteydere til kommunen”.

Første halvdel af tresserne var perioden, hvor der blev bygget i den 
helt store stil, og mange planer for centre af forskellig art så dagens 
lys.

HVILKEN KIRKE OG HVOR SKAL KIRKEN LIGGE ?

Samtidig meldte sig ønsket og behovet for en kirke og for lokaler til 
det kirkelige arbejde. Kildebrønde menighedsråd var i forhandling 
med sognerådet om placering. Følgende muligheder blev drøftet:

Ved Olsbæk Strandvej A
På en grund nær det nye Strandcenter B 
I Eriksminde- eller Hundigegårdsområdet. C

Hurtigt samlede interessen sig om den nuværende placering, 
dengang kaldet SHELL grunden, fordi det var SHELL der var ejer.

Endnu frem til efteråret 1968 var planlægning og forhandlinger 
kun sket mellem menighedsråd og sogneråd.

Udenfor denne kreds opstod nu en beboergruppe med ide om at 
erhverve Eriksmindegården og lade den ombygge til KIRKE OG 
KULTURCENTER.
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Baggrunden var beboergruppens opfattelse af at det planlagte 
irkebyggeri var en "søndagskirke".

Det der i vort område var brug for, var en "hverdagskirke", altså en 
kirke indrettet til brug for de mange kirkelige aktiviteter, der hidtil var 
henvist til skoler, private hjem og andre steder hvor der var hjerte- og 
husrum.

Dette gav anledning til megen polemik og avisskriverier for og imod 
de mange opfattelser og ideer.

Menighedsrådene (Greve og Kildebrønde som endnu var et pastorat 
med Kildebrønde som annekssogn) indbød derfor til et stormøde, som 
blev afholdt på Krogårdskolen i januar 1969. På dette møde, hvor ca. 
400 deltog , var dagsordenen at drøfte tre muligheder:

1. ERIKSMINDEGÅRDEN
2. SHELL - grunden på Eriksmindevej
3. ESSO - grund ved Hundigegårdsvej ( i dag Statoil 
på Anders Plougs Alle )

Det blev et stormende møde, hvor også Greve-Kildebrønde 
sogneråd deltog. Mødet blev dækket og fulgt op af pressen, både 
lokal- og landspressen samt radio og TV.

Kommunens meget store og prisbillige boligområder var faktisk en 
sensationel nyskabelse, der gav genklang over hele landet.

Beboergruppens arkitekt Ejvind Draiby forelagde og anbefalede 
ideen med Eriksmindegården. Stormødet sluttede uden nogen 
konklusion. Menighedsrådene forkastede på et efterfølgende lukket 
møde ideen..

Diskussionen om Eriksmindegården forstummede hurtigt idet 
gården blev revet ned i marts samme år.

Nu samlede interessen i beboergruppen sig om en ny mulighed: 
HUNDIGEGAARD. Der blev ført forhandlinger med såvel ejer som
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med sogneråd, men projektet blev opgivet bl.a. af pladsmæssige 
grunde. Det ville være nødvendigt at erhverve et større areal til 
tilkørsel og parkering.

Forholdet mellem menighedsrådene og beboergruppen blev mere og 
mere tilspidset, og dermed desværre også mellem vore to præster, 
pastor L. S. Jørgensen og pastor B. H. Lyndelse, pastor Jørgensen 
gjorde et stort arbejde for at være mægleren, pastor Lyndelse tog 
klart parti for beboergruppen, der havde Kaj V Jørgensen som 
formand.

Fredag den 3. januar 1969

Mandag den 13. januar holdet der et mode på Krogårdskolen om kirkestriden i Greve-Kilde brende.. 
Menighedsrådene har fremtidsplaner om at bygge en kirke, mens en kreds af beboere onsker langerne 
på „Eriksmindegården" bygget om til kirkerum. — Formanden for KUdebronde menighedsråd, Johs. 
Kristiansen har i den forbindelse for nylig udtalt til „Aktuelt":

- vi rokker os ikke en tøddel... !
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I november 1969 var der menighedsrådsvalg. Det blev bestemt ikke 
et fredsvalg, eller som det mere korrekt hedder: aftalevalg. 
Kirkesagen var medvirkende årsag til, at der blev opstillet to lister.

Valget blev afholdt og på det efterfølgende konstituerende møde, i 
det nyvalgte Kildebrønde menighedsråd blev Kaj V. Jørgensen valgt 
som formand. Et valg der desværre holdt kort, idet Kaj V. Jørgensen 
kort tid efter meddelte, at han af personlige grunde ønskede at 
udtræde af menighedsrådet. Der blev derfor indkaldt til et nyt 
konstituerende møde, hvor Peder Egelund blev valgt som formand, 
og Marianne Haarbo næstformand.

k
Fra foråret 1970 koncentreredes interessen og arbejdet med 

kirkebyggeri sig nu udelukkende om SHELL-grunden (der hvor 
Hundige kirke ligger). I juli 1970 kunne arkitekt Ejvind Draiby 
fremvise en råskitse til kirke- og kontaktcenter.

FORARBEJDE & BYGGETILLADELSE

Kildebrønde Menighedsråd vedtog at arbejde videre med arkitekt 
Ejvind Draiby's ide og nedsatte et byggeudvalg. I perioden frem til 
dec. 1973 var Kai O. Barslund formand, Herefter, frem til kirkens 
indvielse i 1976 var Thorkil Ammitzbøll formand for udvalget med 
Asta Søe-Pedersen, Knud Jørgensen, Hans Jacob Aastrup og Ingrid 
Etzerodt som medlemmer.

Udvalget gjorde et meget stort og dygtigt arbejde, for at opnå et godt 
resultat og for at informere menigheden. Naturligvis var der nogen 
usikkerhed eller tvivl og i lyset heraf også megen debat om hvordan et 
kirkecenter ville virke i et parcelhusområde. I avisen blev kirken 
kaldt: Domkirken på pølsetorvet.

Kritikken forstummede dog hurtigt især efter menighedsrådets 
offentliggørelse af planerne i oktober 1970.
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Økonomien blev i hele byggeperioden meget kyndigt administreret 
af Menighedsrådets kasserer Uleika Nerup. Uleika Nerup var på 
mange måder ligesom organist Henrik Colding-Jørgensen meget gode 
støtter for byggeudvalget.

På den første offentliggjorte plan var tåm/kampanile udeladt. 
Menighedsrådet overvejede klokkestabel eller anden løsning, der ikke 
skulle virke for dominerende i området. Det blev dog fraveget og i 
maj 1972 blev til Kirkeministeriet indsendt et ændringsforslag der 
omfattede en kampanile.

Da nu planerne var ved at være på plads, blev der udarbejdet en 
model i 1:200, som blev opstillet i det dengang nye 
Eriksmindecentret, ligesom der i hjørnet af den kommende 
byggeplads blev opstillet en trefløjet plakatsøjle med tegninger og 
beskrivelse..

Byggetilladelse fra Greve kommune forelå i november 1973. Der 
gik to år med detailplanlægning, godkendelser og afholdelse af 
licitation. Murerfirmaet Fritz G. Eisensøe & Co A/S, vandt 
licitationen og fik dermed i hovedentreprisen.
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FØRSTE SPADESTIK & GRUNDSTENSNEDLÆGGELSE

I det tidlige forår 1975 blev det første spadestik taget og 21. juni 
1975 i bagende sol blev grundstenen eller rettere grundstenene 
nedlagt af biskop Hans Kvist, borgmester Jørgen Bach, pastor Erling 
Djuraas, pastor Svend Hauge, menighedsrådets formand Peder 
Egelund og byggeudvalgets formand Thorkil Ammitzbøll.

Den smukke højtidelighed blev overværet af mange. Tilstede var 
talrig repræsentation for egnens præster og menighedsråd, daværende 
og tidligere provst, tidligere sognepræst i Greve og Kildebrønde sogne 
pastor L. S. Jørgensen, repræsentanter for provstiudvalg, Kildebrønde 
menighedsråd og menighed.

På billedet ses: arkitekt m.a.a. Ejvind Draiby og Marianne Haarbo

I muren umiddelbart ved siden af prædikestolen er indmuret en boks 
med grundstensdokumentet, der ser således ud:
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ANNO 1915. den 21 jun t, nedlagdcs dette dokument ved 

grundstensnedlaggelsen i anledning af opførelsen af den
ne kirke t tCddebrande sogn. Roskilde stift, Grnve kommune.

Danmarks regent var Drønntng Margrethe U, der den 1th 
jonuar 1972 efterfulgte sin fader, Kong Frederik IX.
Stals minister var Anker Jørgensen, tiltrådt den 13 fe
bruar 1975.

Danmark var indtrådt i Det europæiske Fællesmarked 

år 1975.

årundstensnedlæggeisen blev foretaget af:
Biskop Hans Kvist. Roskilde
Borgmester Jørgen Bach, Greve
Sognepræst Erling Djuroas
Residerende kapellan Svend Hauge
Menighedsrådets formand Beder Egelund 

Byggeudvalgets formand Thorkil Ammilsbolt

Kirken er tegnet af arkitekt m a a. Ejvmd Jraiby med civil 

ingeniør Erik J. kjærgaard far den tekniske udførelse, advo - 
kat var Otto Mandemark.
Hovedentreprenør var Mører firmaet Frits G. Fisen søe og Co Tb.

Menighedsrådets medlemmer var.
Erling Djunaos. sognepræst, 3vend Hauge, residerende kapel
lan, Feder Egelund, Marianne Haarbo. dleika Herop Thorkil 
Ammitebøll. Kai Olaf Aurslund, Ingrid Etaerodt, Knud Jar- 
gensen, Edith Damgaard. Frede Olsen, Asta Søe - Medersan, 
Hans Jacob Aostrup, Christian Pedersen, Anni - Grethe 

AaaArup.

Sommen med dette dokument er der nedlagt gangbare 

mønter således :

S øre

<O øre

25 øre

1 krone

5 kraner

Underskrifter:

Menighedsmødets farmand Byggeudvalgets formend
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I forbindelse med udarbejdelse af grundstensdokumentet opstod et 
sprogligt problem.... hvordan staves HUNDIGE, er det med eller 
uden G. Mange stavede det uden og mange med. For nu at være på 
den sikre side skrev Kildebrønde menighedsråd til Stednavneudvalget 
under Statsministeriet. Svaret kender vi nu, vi skal have G'et med.

Svaret fik betydning for både stat og kommune idet vejskilte og 
skiltning på den nye Hundige S-station måtte ændres for at være 
korrekte.

Hundie By

Nu skal Hundie
staves med »g«

GREVE: — Da der i sidste uge 
yar grundatenanedlæggelse på 
Greve kommunes nye kirke, blev 
der på vanlig vis indmuret en 
blykapsel indeholdende bl. a. et 
dokument om kirkens tilblivelse, 
og alle danske menter op til fem 
kroner.

På denne bly kapsel blev kirken 
betegnet som Hundige Kirke — 
vel at mørke Hundie med „G”.

Det oplyses, at kommunen fra 
Statsministeriets stednavneud

valg har fået oplysning om at 
den korrekte måde at stave til 
Hundie på er med „g**, og den be
sked har kommunen taget ad no
tam, således at man herfra frem 
over vil benytte den nye stave
måde.

G’et har vaeret frit svævende i 
luften og man har ikke været 
helt enige om den rigtige sta
vemåde. Som kuriosum kan næv
nes at Hundie Storcenter har få
et sit navn godkendt uden 
,»g et”, hvorimod den kommende 
S-togsstation i Hundige kommer 
til at hedde Hundige. Men i 
hvert fald vil Hundige nu fra offi
ciel side hedde Hundie uden g.
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ALTER, DØBEFONT, ORGEL & KLOKKER

Hundige kirke er særpræget, idet den er skabt over en luftig 
vikinge-inspiration. Arkitekten Ejvind Draiby har fået ideen til kirken 
ved at studere vikingernes huse i Trelleborg. Udformning og 
materialevalg (de røde teglsten) gør, at hele projektet falder fint ind i 
det omliggende parcelhusbyggeri.

Alter og prædikestol er af granit og mursten i en meget smuk 
samklang med hele det rustikke bygningsværk.

Det smukt forarbejdede alterkors er lavet af tømrermester Martin 
Madsen, Hundige.
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Døbefonten er en kampesten med istidsskurestriber, der af det 
daværende menighedsråd er fundet ved Lundby ved Vordingborg og 
som sammen med den smukke sten ude i grønnegården er, skænket af 
Lundby menighedsråd efter forslag fra arkitekt Ejvind Draiby.

Med baggrund i ønsket om at Hundige kirke skulle være et center 
for kirkelige og kulturelle aktiviteter i sognet, blev der fra arkitekt, 
byggeudvalg og menighedsråd gjort meget for at opnå størst mulig 
fleksibilitet i byggeriets indretning. Således kan nævnes foldevæg 
mellem kirke og menighedssal, vendbart ryglæn på alle kirkebænke 
således at menigheden ved koncerter kan fa ansigt mod de 
medvirkende, der oftest står ved orglet på pulpituret lige over 
våbenhuset.
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Orglet er bygget af FROBENIUS, fik 14 stemmer blev færdigt i 
1977, og 1987 udbygget til de nuværende 26 stemmer.

Tårnet, der står på seks søjler er opdelt i fire sektioner. Øverst er 
tomt, her er plads til et klokkespil, med 48 klokker. Næstøverst er 
ophængt tre klokker, der er afstemt, så de vil passe ind i et eventuelt 
kommende klokkespil.
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På klokkerne står:
Petit & Fritsen i Holland støbte mig i år 1976 
til Hundige kirke

og har alle en inskription skrevet af pastor Erling Djuraas

Klokke a:
Jeg melder over land og by, din nåde er hver morgen ny

Klokke h:
Lad min røst dig Gud til ære, ud dit kald til folket bære

Klokke d:
Lad min stemme flittigt kalde, Herre til dit hus os alle

I sektionen lige under klokkerne vil der være plads til klokkenisten.
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INDVIELSE

HUNDIGE KIRKE blev indviet søndag d. 31. oktober 1976.

Der blev af præster, organist og menighedsråd forud for indvielse 
udfoldet store bestræbelser og energi for at gøre indvielsen festlig.

Hundige kirke startede sin eksistens med en festuge.
Kristendom, filosofi, musik, drama, sociale interesser og almindelig 

menneskelighed skulle inspirere livet i kirken.

Til alle hjem i sognet blev udsendt en lille folder der informerede 
om kirken og om indvielses / festugens program.

Søndag d. 31. oktober kl. 10.00 efter klokkeringning og bedeslag 
gik en indgangsprocession med biskop Hans Kvist i spidsen fulgt af 
provst V. Strange-Hansen og provst B. Fønns Jørgensen, sognets to 
præster pastor Erling Djuraas og pastor Svend Hauge, menigheds
rådsformand Peder Egelund og formanden for byggeudvalget Thorkil 
Ammitzbøll samt indbudte præster, op gennem kirken.

Biskoppen gik for alteret og modtog fra deltagere i indgangs
processionen kirkens bibel, alterbog og de hellige kar.

Herefter uropførte pigekoret ledsaget af orgel 1. del det af kirkens 
organist Henrik Colding-Jørgensen til lejligheden komponerede 
LILLE TE DEUM.

Indgangsbønnen blev læst af provst V. Strange-Hansen.

Efter salmen Denne er dagen som Herren har gjort talte biskop 
Hans Kvist og udtalte ønsket om at Hundige kirke skal være folkets 
kirke, blandt folket og IKKE afsondret fra, men med i det liv, der 
leves omkring kirken. Dermed bliver der også liv i kirken.

Indvielseshøjtideligheden startede med klokkeringning 1 time før 
solnedgang dagen før, d.v.s. lørdag d. 30. oktober kl. 15.32.
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Program for festugen i 
HUNDIGE KIRKE

Søndag 31.10 kl. 10 Indvielse
kl. 20 Festkoncert med Bodil Gøbel, sopran

Birgit Colding-Jør gensen, alt - Benni Andersen, tenor 
Ulrik Cold, bas - Gunner Tangmose, violin 
Steen Bach Vilhelmsen, violin - Birthe Holst 
Christiansen, cello - Henrik Colding-Jør gensen, orgel

Mandag 1.11 kl. 20 Foredrag af Domprovst K.L.Aastrup.
h

Tirsdag 2.11 kl. 20 Aftengudtjeneste ved sognepræsten.
Herefter rundvisning.
Aftenen slutter med kaffe

Onsdag 3.11 kl. 13 Børnegudtjeneste. Udstilling af 
børnetegninger, kludeklip m. m.

kl. 20 Koncert i kirkesalen med Greve 
Gymnasiums amatørkor.

Torsdag 4.11 kl. 20 Kirkespillet ”Jesus Christ Superstar”.

Fredag 5.11 kl. 20 Musikandagt med altergang.
Solist: Gert v. Bülow.

Lørdag 6.11 kl. 20 Vesper.

Søndag 7.11 kl. 11 Højmesse vedpastor Sv. Hauge.
kl. 14 Spejdergudtjeneste ved sognepræsten, 

pastor Djuraas.
kl. 14 Koncert. Solist: Knud Hovalt - derefter tale 

af fhv. kirkeminister Kresten Damsgaard
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Talen blev efterfulgt af skriftlæsning:

Provst B. Fønns-Jørgensen
Tjener Herren med glæde, kom for hans åsyn med jubel! 
Kend, at Herren er Gud! Han skabte os, vi er hans, hans 
folk og den hjord, han vogter. Gå ind i hans porte med 
takkesang, med lovsange ind i hans forgårde, tak ham og 
lov hans navn! Thi god er Herren, hans miskundhed 
varer evindelig, fra slægt til slagt hans trofasthed!

Pastor Erling Djuraas
Men den tid kommer, ja, er allerede inde, da de sande 
tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed; thi det 
er sådanne tilbedere, Faderen søger. Gud er ånd, og de, 
som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sandhed.

Pastor Svend Hauge
Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer, så I med al visdom 
lærer og påminder hverandre med salmer, hymner og 
åndelige sange og synger med taknemmelighed i jeres 
hjerter for Gud. Og alt, hvad I tager jer for i ord eller 
handling, gør det alt sammen i Herren Jesh navn og sig 
Gud Fader tak ved ham.

Menighedsrådets formand Peder Egelund
Lad os urokkeligt holde fast ved håbets bekendelse; thi 
trofast er han, som gav forjættelsen; og lad os give agt 
på hverandre, så vi opflammer hverandre til kærlighed 
og gode gerninger, og lad os ikke svigte vor egen 
menighedsforsamling, som nogle har for skik, men 
formane hverandre.

24



Herefter foretog biskoppen den højtidelig indvielse med ordene:
Herre vor Gud, himmelske Fader, lovet være du, fordi du har stillet 

din kirke på jorden og kaldet os din hellige samfund. Vi takker dig, 
fordi du også på dette sted vil samle din menighed, og fordi du 
skænker os denne kirke. Vi beder dig, at du trods al vor kulde og 
utroskab vil forbarme dig over os og den tjeneste, som skal øves her.

Hør vor bøn. Må dette hus være fredfyldt, og din Ånd virke her frit 
og uhindret. Tag imod dem, som døbes i denne døbefont, og bevar 
dem i din pagt. Lad fra denne prædikestol din sandhed og nåde 
komme til orde, så de sikre bøjes, og de bøjede trøstes. Vær med din 
tilgivelse og glæde hos alle, som ved dette alter modtager din Søns 
legeme og blod. Bevar i dit samfund de unge, som herinde bekræftes i 
deres dåbspagt. Vær i nåde med dem, som her beder om din 
velsignelse over deres ægteskab. Trøst alle, der kommer med sorg 
over tabet af deres kære, og når vi selv bæres til det sidste hvilested, 
lad os da være gemt i din fred. Lad klokkerne, når de kalder, blive 
hørt og fulgt, og orglet tjene vor bøn og lovsang.

Herre vor Gud, du som i Jesu navn udsender din ånd, lad din 
menighed, der skal samles her, være ét i dig, udrustet til at bære 
vidnesbyrd om dig og til med dit sind at tjene dig i dine mindste 
brødre. Amen.

Så erklærer jeg på mit embeds vegne dette hus og alt, hvad det 
rummer, at være indviet til at tjene Gud og hans hellige ord, i 
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Det overgives til dem, 
der er kaldet til at være præster ved denne kirke, og til menigheden på 
dette sted, at værne det og bruge det efter vor kirkes orden.

Den efterfølgende del af højtideligheden formede sig som en 
højmesse, hvor pastor Erling Djuraas prædikede og pastor Svend 
Hauge forrettede altergangen.

Efter at provst V. Strange-Hansen havde læst udgangsbønnen 
opførtes 2' del af organist Henrik Colding-Jørgensens LILLE TE 
DEUM.

Under postludiet forlod deltagerne i processionen kirken fulgt af 
menigheden.
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Den smukke sten i Grønnegården

FESTLIGHED & GAVER

Efter højtideligheden i kirken afholdt menighedsrådet, på 
Krogårdskolen en festlighed for indbudte gæster. Formålet var, at 
menighedsrådet her kunne få lejlighed til at takke de mange, der 
havde ydet en stor og god indsats i forbindelse med opførelsen af 
HUNDIGE KIRKE.

Jeg tillod mig, da jeg som formand talte på menighedsrådet vegne, 
som afslutning på talen, en lille omskrivning af Dronning Margrethe 
ILs ord ved indvielsen af S-banen til Hundige i 1972.
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Dronningen sagde:

Dette er ikke et punktum, højest et semikolon, 
vi skal jo videre til Køge.

jeg sagde:

" dette er ikke et punktum, højest et komma,

nu er kirken bygget, 
nu skal vi bygge kirke af levende stene”

Dette er også efterlevet, idet præster og personale sammen med de 
efterfølgende menighedsråd og aktivitetsudvalg har gjort og fortsat 
gør et stort arbejde med det resultat, at der virkelig er liv i kirken.

MANGE HAVDE BETÆNKT KIRKEN MED GAVER:

Altersølvet Grundejerforeningen Eriksminde

Vaser til altret Gersagerparken

Lysestage Tune, Greve og Karlslunde menighedsråd

Lysestage Personale og menighedsråd

Pengeblok Personale og menighedsråd

Pengeblok Sparekassen SKS (nu UNIBANK)

Pengeblok Arkitekt, ingeniør og advokat
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PRÆSTER, KIRKEBYLÆRERE & KORDEGNE

Når der kun nævnes to præster, selv om de fleste ved Kildebrønde 
sogn i 1976 havde tre, er det fordi den tredje præst, pastor Inge 
Nielsen endnu ikke var ordineret og tiltrådt ved indvielsen af Hundige 
kirke, men dog valgt.

I denne forbindelse skal også nævnes, at det ikke er en fejl eller 
forglemmelse at en kordegn ikke er omtalt i navnelisten.

Fra 20. maj 1796 og til kordegn Kaj Bjergkvist tiltrådte i 1978, altså 
i 182 år har der i Kildebrønde sogn ikke været nogen kordegn.

Dengang, i 1796, blev det besluttet, at tjenesterne i kirken skulle 
varetages af Kildebrønde Kirkeby's førstelærer, som herefter fik titlen: 
kirkebylærer.

Senere blev stillingen udvidet til også at omfatte hjælp til kirke
bogsføringen. Sognepræsten førte hovedbogen og udskrev attester, og 
kirkebylæreren førte kontrabogen.

Af sikkerhedsmæssige grunde (brand tyveri m.v.) skulle hovedbog 
og kontrabog altid opbevares hver for sig, i praksis hjemme hos 
sognepræsten og hos kirkebylæreren, bortset herfra kun ved den 
årlige revision, der blev foretaget af provsten, derfor kaldet 
provstesyn. '

Vi har endnu i 1999 i Kildebrønde sogn to tidligere kirkebylærere, 
hhv Johs. Kristiansen (tidligere Kringsholm), og sidst Peder Egelund 
der har været betroet dette hverv. Kildebrønde menighedsråd har i 
begge tilfælde fraveget den gamle regel om, at stillingen skulle 
varetages af førstelæreren.

(se siderne 7 og 8)
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GLASMOSAIKUDVALG & SKITSE

Menighedrådet nedsatte i 1981 et "glasmosaikudvalg", bestående af 
daværende formand Ellen Lassen, pastor Inge Nielsen, kirkeudvalgets 
formand Asta Søe-Pedersen, kassereren Uleika Nerup og tidligere 
formand Peder Egelund. Udvalget fik til opgave at arbejde for at få 
glasmosaik de to gavlvinduer i kirken. Kunstneren Preben Homung 
blev valgt til og i dag kan vi alle glæde os over de smukke mosaikker.

Skitse til kirkerude over alterpartiet, Hundige kirke
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TILBYGNINGER

Kort efter indvielsen, i 1977, blev der i kirken foretaget en lille 
ændring, idet prædikestolen blev hævet med to trin. Så kunne vi 
bedre se præsten.

På grund af et tiltagende behov for aktivitetslokaler, blev der i 1982 
foretaget en tilbygning, idet den nordlige fløj, blev udbygget med 
lokaler til bl.a. konfirmandundervisning.

Ved samme lejlighed blev kapellet opført som en smuk selvstændig 
bygning.

Kapellet, Hundige kirke
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AFSLUTNING

Alle gudstjenester indledes efter ringning, bedeslag og præludium 
med indgangsbøn. I KILDEBRØNDE og HUNDIGE KIRKER 
benyttes 2 forskellige, og jeg vil gerne slutte med indledning af en af 
disse indgangsbønner:

Herre vor Gud, hør os, som er samlet her
i det hus, vi har bygget for dit navn. 
Luk vore ører op, så vi hører dit ord. 
Luk vore øjne op, så vi ser din herlighed.

Kildebrønde kirke

31



Selv de mindste var med ved indvielsen. Ind imellem kunne det godt 
være svært at skulle sidde musestille 
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Billede fra grundstensnedlæggelsen i 1975
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Peder Egelund

Peder Egelund er 65 år, pensionist, handelsuddannet og har de seneste 
30 år, heraf 11 i Teledanmark / KTAS, været beskæftiget med kabel- 
TV.

Peder Egelund har boet i Greve kommune i 35 år dg har i sin fritid 
været meget engageret i det kirkelige arbejde, dels som formand for 
Kildebrønde Menighedsråd og dels i flere perioder som kordegn 
(kirkebylærer) ved Kildebrønde og Hundige kirker.

Peder Egelund har altid været meget optaget af lokalhistorie, som barn 
og ung i Holsted i Jylland hvor Peder Egelund er født og nu i Greve 
og her som medlem af Greve Lokalhistoriske Forening's bestyrelse.
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Serien "Bidrag til Greve kommunes historie" 
omfatter nu følgende "Gule hæfter"

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

.28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

Greve sogn -1836
Greve sogn - folketællinger 1801 
Kildebrønde sogn -1836 
Oeders Efterretninger 1771 
7 soldaterbreve fra 1864
Tune sogn -1836 
Karlslunde sogn -1836 
Samtale med Maren Petersen 
Forsamlinghuset 4’Godhaab”s start 
Bybranden i Kildebrønde 
Tiggerliv i gamle dage 
Vilhelm Pedersen 
”Strandgreven” 
Sønderholm boplads 
”Kaldet følger enken” 
Greve Hospital
Da Greve-Kildebrønde blev storkommune 
Karlslunde Landsby
Et livstestamente 
Elev i Mosede skole 
Erindringer om Mosede Fort 
Erindringer fra min barndom -1 
Erindringer fra min barndom - 2 
Erindringer fra min barndom - 3 
Tune-sprøjten
Karlslunde skole 1742 - 1942 
Michael Vulf Giøer legat 
”Josef’ og "Illegalt til Sverrig" 
Flugten til Sverrig
Mosede Politi 1935 - 1985 
Dobbeltmorderen på Kildebrønde mark 
De svenske soldater på Greve-egnen 
2 kvindeskæbner fra Hedeboegnen 
Ryg og rejs - en pibe tobak i Køge Kro 
Valentinere på Geddesdal 1822 - 1927 
"En velnæret Arbejder er 
som en kjæmefodret hest” 

Lidt om Tune i gamle dage

v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Gunnar Petersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen og G. Gregersen 
v/ Ole Eriksen 
v/ Ole Eriksen 
v/ Bjørn Helles 
v/ Meta Nielsen og Ole Eriksen 
v/ Bjørn Helles 
v/ Ole Eriksen 
v/ B. Andersen og L. Pedersen 
v/ E. Doberck 
v/ Ole Eriksen 
v/ Frode Hansen 
v/ Inger Vestergaard 
v/ G. Gregersen 
v/ Gudrun Jensen 
v/ Halvor Boiehøj 
v/ Kirsten Petersen 
v/ Kirsten Petersen 
v/ Kirsten Petersen 
v/ Poul Gehl 
v/ Valdemar Mortensen 
v/ E. Doberck 
v/ Halvor Boiehøj 
v/ Bjørn Helles 
v/ Ole Eriksen 
v/ Bjørn Helles 
v/ Bjørn Helles 
v/ Inge-Lise Overballe 
v/ Karl Johan Rubæk 
v/ Carl Erik Andresen 
v/ Carl Erik Andresen 

v/ Johannes Hansen
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38 "Søfryd” og Anker Christensen

39 Et gammelt kort
40 En Hundiedrengs erindringer - 1
41 En Hundiedrengs erindringer - 2
42 Bogbussen i Greve Kommune
43 Oldermandslav i Karlslunde
44 Hundige Kirke

v/ Ole Eriksen

v/ Ole Eriksen
v/ Johannes Sørensen
v/ Johannes Sørensen 
v/ Kirsten From Christensen 
v/ Bente Bay Jørgensen
v/ Peder Egelund
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