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Struer .

KirkeStriden
der splittede struer

Henrik Sommer var overrasket
over, hvor voldsom kampen om
Voldhøj Kirke viste sig at have
været, da han dykkede ned i
historien. Foto: Johan Gadegaard.

Kirkekamp. I disse dage er det 25 år siden, Voldhøj Kirke blev til. En ny bog fortæller historien om
den brutale magtkamp, der foregik over en årrække og forpurrede et stort kirkebyggeri i vestbyen.
Af Peter Andersen
pean@bergske.dk

Struer: »Det er nærmest blevet
en krimi«.
Henrik Sommer smiler, mens
han siger det. Men selv om bemærkningen måske ikke skal tages helt alvorligt, så rammer en
varedeklaration som autentisk baseret krimi eller thriller alligevel
ikke helt ved siden af, hvis man
skal hæfte en genre på den højdramatiske historie, der oprulles i den
68-årige teolog og forhenværende
seminarierektors nye bog om Voldhøj Kirkes historie gennem 25 år.
For det er en historie, der omfatter den bitre kirkestrid, der trak
dybe spor i Struer sidst i 1980’erne
og først i 1990’erne.
En strid, der dengang ikke bare ofte fyldte spalterne i Dagbladet, men også trak overskrifter i de
landsdækkende aviser. Ikke mindst
på grund af de opsigtsvækkende
drejninger, som sagen tog gennem
årene.
Og selv om der trods alt ikke er
et mord i bogen, så kommer krimibetegnelsen meget til sin ret i de
ganske usædvanlige manøvrer mellem de kirkeligt aktive, der ønskede

kirken, og socialdemokraterne, der
ville forhindre et dyrt kirkebyggeriet og senere have både den midlertidige vandrekirke og distriktet
nedlagt.
»Der er et spændende stykke
Struer-historie med en hel masse
intriger. Jeg vidste ikke, at det var
så voldsomt, som det var,« siger
Henrik Sommer, der først lærte sagen at kende i detaljer, da han satte
sig ned og studerede mødereferater,
avisartikler samt interviewede en
række personer til bogen.
Det var artige sager, der dukkede op, omend det foregik inden
for demokratiets spilleregler. Tag
bare manøvren, der fulgte efter, at
sognepræst i Struer, Hardy Christensen, omkom ved et trafikuheld
i 1992. Inden der var ansat en ny
præst, indkaldte socialdemokraterne til møde for at få kirken nedlagt,
Socialdemokraterne havde med
præstens død nemlig pludselig fået
flertal i menighedsrådet med seks
stemmer mod kirkelistens tre og
sognets to tilbageværende præster
på den anden side.
»Den situation kan vi jo ligeså
godt udnytte,« udtalte menighedsrådets formand, socialdemokraten
Eigil Christensen til Dagbladet.

Det ville biskop Georg S. Geil til
gengæld ikke tillade, og han udtænkte et snedigt modtræk. Biskoppen konstituerede en lokal pensioneret provst, Anders Berthelsen,
der var en varm fortaler for Voldhøj Kirke. En konstituering, som
socialdemokraterne til gengæld
nægtede at anerkende. Jo, der var
krig på kniven.

En domkirke i vestbyen
Fra begyndelsen stod striden om
en kirke i vestbyen mellem på den
ene side de kirkeligt aktive, som
gennem mange år havde ønsket et
selvstændigt sogn med egen kirke
i vestbyen, som var skudt frem i løbet af 1970’erne, og de lokale socialdemokrater, der fandt planerne for
dyre, fordi de ville påvirke kirkeskatten med 0,17 procent og skade
mulighederne for at få et sognehus
ved Struer Kirke.
Men de kirkelige lister sad i begyndelsen af striden på flertallet i
Struer Sogn, og i 1988 blev Voldhøj
Kirkedistrikt en realitet. At socialdemokraterne - anført af byrådsmedlem og senere borgmester Leif
Erik Sørensen - fik folkelig medvind, skyldes hovedsageligt, at det
kirkeprojekt, der i 1986 vandt den

udskrevne arkitektkonkurrence,
var temmeligt dyrt. Det var et projekt til 15-20 millioner kroner.
»Det projekt viser sig at være så
stort, at Leif Erik Sørensen kunne
bruge det til at sige, at »Der kan I
bare se, de vil bygge en domkirke«.
Havde man dengang lavet et mindre projekt, tror jeg, at der havde
været en større chance for at få det
igennem,« siger Henrik Sommer.
Leif Erik Sørensen var ikke sen
til at se potentialet i sagen for Socialdemokraterne. Han satte sig ligefrem i spidsen for en underskriftindsamling. 2309 borgere skrev under på en protest mod planerne.
Henrik Sommer tolker den politisering af sagen i lyset af, at Socialdemokratiet i flere år var i problemer,
efter at statsminister Anker Jørgensen havde måttet kaste håndklædet i ringen i 1982.
»Leif Erik Sørensen indså begavet og fint, at her var en god sparesag, der kunne profilere Socialdemokraterne i en situation, hvor
partiet havde fået et image som det
ødsle parti,« vurderer Henrik Sommer og genkalder sig den daværende socialdemokratiske finansminister Knud Heinesens ord om, at
landet havde kurs mod afgrunden.

Men vestbyens kirkeligt aktive
folk, der hidtil havde afholdt gudstjenester på Røde Kors-hjemmet,
havde held med at få etableret både
et selvstændigt kirkedistrikt og en
såkaldt vandrekirke i 1988. En torn
i øjet på Socialdemokraterne, som
så den som en slags trojansk hest,
der skulle bane vejen for en »mastodontkirke« for »den lille, fanatiske vestbygruppe«, som Leif Erik
Sørensen på et tidspunkt kaldte
dem, da han indledte sin underskriftsindsamling.

Brutal magtkamp
Efter en seks år lang kamp lykkededes det de lokale socialdemokrater at få planerne om en ny kirke
forpurret, og Voldhøj Kirkedistrikt
blev nedlagt.
»Det er en historie om nogle aktive mennesker, der ønskede en kirke, men endte i en magtkamp, hvor
det demokratisk funderede flertal
brutalt trynede det aktive mindretal,« opsummerer Henrik Sommer.
Dermed også meget tydeligt sagt,
hvor hans egen sympati i historien
ligger. En sympati, som ikke fremgår direkte af bogen, men alligevel
ligger mellem linjerne her og der.
»Jeg ville være urimelig, hvis jeg
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Da biskoppen fik en »næse«,
han kunne leve med
Konflikt. Dagbladet bringer her med forfatterens tilladelse et uddrag af
bogen »Voldhøjs historie« om et højdramatisk møde i menighedsrådet.

Bogen »Voldhøjs historie«
udkommer i forbindelse med
jubilæumsfejringen i denne
weekend og koster 150 kroner.
Den kan bl.a. erhverves i
Bog&Idé fra på mandag.

Fakta1

Fejringen
{{ Voldhøj Kirkes 25 års fødselsdag
og valgmenighedens 20 års jubilæum
fejres med en fest for medlemmerne
af valgmenigheden lørdag aften.
Der er over 100 tilmeldte.
{{ På søndag klokken 10 markeres
fødselsdagen med en festgudstjeneste.
Valgmenighedspræst Lisbet Jacobsen
står i spidsen for gudstjenesten.
Derefter er der reception i kirken.

»

Det er en historie
om nogle aktive
mennesker, som ønskede
sig en kirke, men endte
i en magtkamp.

Henrik Sommer,
præst og forfatter.

beskrev mig som neutral, når jeg i
ti år har været hjælpepræst i kirken. Men jeg har behandlet de socialdemokrater, der har medvirket
i bogen, ordentligt, og de har selv
godkendt det, de siger i bogen,« siger Henrik Sommer.

En kirke af levende stene
Men selv om de kirkeligt aktive i
vestbyen tabte kampen, så har de
bevaret et aktivt kirkeliv i bydelen.
Menigheden blev til en valgmenighed, og den lille vandrekirke af træ
står der derfor endnu.
Det er den eneste valgmenighed i Danmark, der er dannet på et
bredt folkekirkeligt grundlag uden
at høre til den ene eller anden folkelige retning. En lille menighed
på 210 medlemmer, som alligevel
har været i stand til at skabe et rigt
kirkeliv gennem nu 20 år.
»Grundtvig sagde, at »Guds hus
er bygget af levende stene«. Det,
der tiltaler mig her, er at menigheden her alene i kraft af et stort
engagement har fået det hele til at
fungere, mens folkekirken i stigende grad er blevet til en professionel
maskine. Voldhøj Kirke er en kirke af levende stene,« siger Henrik
Sommer.

Afsnittet begynder med et ekstraordinært menighedsrådsmøde, som socialdemokraterne i Voldhøj Menighedsråd har indkaldt til efter sognepræst Hardy Christensens død for at
få nedlagt kirkedistriktet og kirken.
Biskop Georg S. Geil har dog i al
hast konstitueret den pensionerede
provst, Anders Berthelsen, for at socialdemokraterne ikke skal få flertal
i menighedsrådet.
Uddrag: Menighedsrådsmødet
den 14. december 1992 bliver et at
de mest dramatiske i Voldhøjs historie.
Efter at mødet på sædvanlig vis
er indledt med en salme og Fadervor, tager menighedsrådets formand, Eigil Christensen, ordet og
siger:
»Jeg har modtaget et brev fra
biskop Geil, hvor der står, at han
har konstitueret provst emeritus
Anders Berthelsen på 79 år som
præst ved Voldhøj Kirkedistrikt.
Der står ikke noget om tidspunktet for, hvornår konstitueringen
træder i kraft, der står ikke, om
han skal deltage i menighedsrådsmøderne, og der er end ikke en dato på brevet. Jeg har skrevet til biskoppen og gjort indsigelser mod
proceduren, og jeg har besluttet, at
Anders Berthelsen ikke kan være
med til dette møde. Du kan blive
siddende, hvis du har lyst, men du
bliver regnet som almindelig tilhører, og hvis du stemmer, bliver du
ikke talt med. Hvis der er nogen,
der er utilfreds med denne afgørelse, kan de anke den på rette sted.«
Anne-Marie Damgaard forsøger
at fastholde, at Anders Berthelsen
er konstitueret, men formanden
holder fast. Derefter tager man fat
på dagsordenens første punkt, der
er socialdemokraternes forslag om
at føre Voldhøj Kirkedistrikt tilbage til Struer Sogn. Nu udspiller der
sig en markant diskussion om demokrati, mindretalsrettigheder og
præsternes stemmeret.
Diskussionen ender med, at formanden sætter forslaget til afstemning. Formanden optæller stemmerne til seks for og fem imod.
Anne-Marie Damgaard beder
om at få følgende udtalelse ført til
protokol:
»Da der var seks stemmer både
for og imod forslaget, kan vi ikke
godkende afstemningen. Det er
ulovligt.«
Tage Ammitzbo kan ikke acceptere udtalelsen, fordi den er for
lang og fordi, det er forkert, at der
står, at der er sket noget ulovligt.
Formanden kan ikke acceptere,
at der står, at afstemningen endte
6-6.
Det hele ender med, at AnneMarie Damgaard siger, at man vil
sende udtalelsen til provstiudvalg
og biskop.

Provsten skal gå ud
Det næste punkt handler om det
budget for 1993, som provstiudval-

I den ene side sad socialdemokraterne...

... og på den anden side sad Kirkelistens folk og præsterne. Som det fornemmes
var stemningen ikke på toppen. Arkvifotos: Dagbladet.

get ikke vil godkende, fordi budgettet ikke dækker hele 1993, da menighedsrådets flertal mener, at kirken og distriktet skal nedlægges i
september 1993, når lejekontrakten
med Kirkefondet om vandrekirken
udløber.
Man stemmer igen: Seks mod
seks. Formanden tæller seks mod
fem. Igen kommer der en udtalelse,
som afvises. De næste punkter ender på samme måde.
Efter de åbne punkter er der
nogle lukkede punkter på dagsordenen. Formanden beder Anders
Berthelsen forlade lokalet sammen
med tilhørerne. Præsterne og Kirkelistens tre medlemmer af menighedsrådet forlader lokalet i protest
mod formanden anmodning.

Biskop: Formanden lyver
Biskop Georg S. Geil afviser efterfølgende menighedsrådets beslutninger på mødet som ulovlige og
dermed ugyldige. Biskoppen siger
direkte, at menighedsrådsformanden lyver, når han siger at biskoppens brev ikke var dateret. Biskoppen siger også, at det ikke er korrekt, at det ikke af brevet tydeligt
fremgik, at konstitueringen var
med øjeblikkelig virkning.
Biskoppen siger yderligere, at
formanden for menighedsrådet
før mødettelefonisk er blevet kontaktet af provsten for Holstebro
Provsti.
Her har provsten angiveligt direkte overfor formanden konkretiseret, at provst Berthelsen efter

menighedsrådsloven havde sæde
og stemmeret i menighedsrådet.

Vækker opsigt landet over
Eigil Christensen holder fast i, at
det er biskoppen, der har skabt problemet ved at konstituere provst
Berthelsen, og han vil klage til
Kirkeministeriet over biskoppen,
og vil i øvrigt ikke rette sig efter biskoppens afgørelse i forhold til de,
efter biskoppens mening, ulovlige
afstemninger.
Voldhøjsagen skaber igen diskussion landet over om menighedsrådenes opgave både som et
administrativt organ med verdslige opgaver som byråd og lignende og som et råd, der skal »fremme den kristne menigheds vækst«.
Som et administrativt organ, valgt
på almindelig demokratisk vis, må
myndighederne (her biskoppen)
finde sig i, at vælgerne har valgt
et flertal, der ikke vil som han vil.
Set, som et råd, der har ansvaret
»den kristne menigheds vækst«
må biskoppen handle, som han gør.
Voldhøjsagen demonstrerer
endnu engang Folkekirkens problem som værende både en institution og værende en menighed bestående af »levende« stene.

menighedsrådet, og der foreligger
derfor ikke nogen gyldig anmodning om nedlæggelse af kirken
og overførsel af kirkedistriktet til
Struer Sogn, som kirkeministeriet
kan tage stilling til.
Kirkeministeriets afgørelse er
en rent juridisk afgørelse, der er
taget medhenvisning til gældende
lov, og ikke en politisk afgørelse.
Biskoppen, præsterne og mindretallet vinder første omgang, men
på sigt kan de ikke forhindre flertallet i at handle, som de gør. Det
holder ikke i et parlamentarisk demokrati.
Efterfølgende får biskoppen en
næse af ombudsmanden, ikke for
at havekonstitueret provst Berthelsen, men for ikke at have hørt menighedsrådet først. Kirkeministeriet får en næse for ikke at have påpeget dette forhold overfor biskoppen. Da ombudsmanden ikke sætter spørgsmålstegn ved selve konstitueringen og afgørelsen om, at
afstemningerne var ulovlige, lever både biskop og Kirkeministeriet fint med næserne.

Biskoppen får en næse
Biskoppen kan henholde sig til
loven i sine afgørelser, og han får
ret, idet Kirkeministeriet erklærer
konstitueringen af provst Berthelsen for lovlig. Provst Berthelsen
var derfor fuldgyldigt medlem af

Det dyre kirke-projekt, der
vandt arkitektkonkurrencen
i 1986 udløste balladen.

