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Skal du ha’ New Yorker gulv?
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Vær med til at designe dit nye gulv.  
Vi er eksperter i alle de nye trends.  
Beton, epoxy, spartlede gulve osv.
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VINDING-VIND - Jeg er jo gået hen 
og er blevet temmelig gammel, siger 
Stine Bitsch-Larsen som noget af  det 
allerførste.

- Men jeg tror stadig, det kan være 
relevant at læse om de ting, som var 
engang, og som jeg oplevede og kom 
igennem. For jeg synes jo egentlig, at 
bogen ender godt, det er ikke nogen 
sørgelig historie, selvom jeg har haft 
mine kampe ...

Stine Bitsch-Larsen blev født i Nørre 
Snede i 1918, og trods sin åbningskom-
mentar er hun stadig i fuld vigør, ikke 
mindst ved tasterne, hvor hun siden sin 
debut i 1983 har skrevet en lang række 
bøger, senest erindringsbogen »Svane-
vinger«, som udkom tidligere i år.

Bogen tager sit udgangspunkt i 

Stine Bitsch-Larsens opvækst på 
Vinding præstegård, hvor hendes far, 
Kristian Larsen, var præst i årene fra 
1927-1953. En opvækst, som i høj grad 
var præget af  religiøse konflikter.

- Det var grundtvigianerne og In-
dre Mission, som stod over for hinan-
den, men inden for Indre Mission var 
der også fraktioner, hvor det løb helt 
løbsk. Så min ambition med bogen 
var at fortælle om de store religiøse 
kampe, som jeg oplevede dengang, 
fortæller Stine Bitsch-Larsen.

- Jeg var otte år, da vi flyttede dertil, 
og jeg havde indtil da levet et utroligt 
fredeligt liv og været med mine for-
ældre i kirke, og derfor kom det fuld-
stændig bag på mig at opleve, at man 
som kristen kunne have sådan nogle 
aggressive holdninger til hinanden. I 
nogle tilfælde var det ligesom had - 
folk var virkeligt onde mod hinanden.

- Men jeg kørte fast i det, mens jeg 
skrev, for jeg følte ikke længere den 
forurettelse eller vrede, tilføjer hun.

- Det smeltede ligesom i alt det gode, 
jeg havde mødt. Så bogen blev til noget 
andet.

Og så alligevel ikke. For konflikter-
ne fylder meget i barndommen - og i 
erindringsbogen. Andet ville være 
unaturligt, når man som barn overvæ-
rer, hvordan faren bliver mødt med ud-
brud som »du går til helvede, præst« 
og får såkaldte »kærestebreve« med 

lignende budskaber. Og når farens 
arbejde giver anledning til mobning 
fra skolelæreren.

Ensomheden fulgte med
- Far var ansat som indre missionsk 
præst, og der havde før ham været en 

præst, som havde stået meget stejlt 
og skabt en forfærdelig masse splid. 
Men min far kunne ikke med de skarpe 
formuleringer og fjendtligheden. Han 
var aldrig selv aggressiv, vred eller 
forurettet, og jeg tror, at det smittede 
af  på mig, efterhånden som jeg skrev 

»Du går til 
helvede, 
præst«
Stine Bitsch-Larsen voksede op i Vinding  
som præstedatter. I sin erindringsbog beretter  
hun om opvæksten i mellemkrigsårene,  
hvor hun blev præget af religiøse  
konflikter og fjendskab

 | Kristian Larsen var præst  
på Vinding præstegård  
i årene fra 1927-1953.  
Han brød sig ikke om  
de skarpe holdninger  
og gjorde sit til at påvirke  
især børnene væk  
fra fjendskabet, fortæller  
Stine Bitsch-Larsen.  PRIVATFOTO

 | I bogen »Svanevinger« 
beretter Stine Bitsch-Larsen 
om sin opvækst på Vinding 
præstegård, men også  
om besættelsen og det 
fjerne Afrika.  FOTO: HENRIK OLE 

JENSEN
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FRIHED  
TIL AT TÆNKE  
ANDERLEDES

Fabriksvej 15 - 7441 Bording 
tlf 31681800

det frie køkken

Det frie køkken – skabt til glæde. Forestil dig et køkken skræddersyet til dit hus efter dine 
særlige ønsker og behov, så det passer perfekt ind i jeres hverdag – både når det gælder 
design og indretning af skuffer og skabe. Lige nu kan du ved køb af et køkken til f.eks. 
kr. 50.000,- frit vælge luksus tilbehør til skuffe- og skabsindretning til en værdi af  
kr. 10.000,-. Gælder ved køb af køkken inden 30. april 2016. 
Slå til nu og få lækkert tilbehør til dine skuffer og skabe – helt gratis. 
Se mere på nygaard-design.com

Åbningstider:
Man.- Fre.  10.30 - 20.00 
Lørdag  11.00 - 20.00
Søndag  13.00 - 20.00

Nørregade 4 . 7400 herning . Tlf. 97 11 90 11 . mail: herning@kyllingogco.dk . www. kyllingogco.dk

ADVARSEL!
Indholdet af boxen er  
stærkt vanedannende!

Vælg mellem - Kylleboxen -  
Mixboxen - Spareribsboxen

mig ind på det i bogen, siger Stine 
Bitsch-Larsen.

- Jo mere, jeg skrev, desto mere 
blev jeg også klar over, hvor meget 
jeg holdt af  dem allesammen. Og jeg 
mærkede savnet, fordi jeg aldrig rigtig 
blev en del af  dem. Den ensomhedsfø-
lelse har jeg haft med mig videre. Men 
alle de ting, man møder i livet, sætter 
jo sine præg, og det vigtigste er nok, 
hvordan man modtager det og lader 
det få indflydelse på sit liv.

- Man kan jo godt blive siddende 
i en følelse af  at være forurettet og 
udenfor, men det er et valg, som man 
selv træffer, og det har jeg ikke gjort. 
Jeg har jo haft et vældigt godt liv med 
børn og venner, siger Stine Bitsch-
Larsen.

Farligt at være skråsikker
I dag bor Stine Bitsch-Larsen i Farum. 
Hun forlod egnen som 15-årig, men 
hun føler stadig, at hun hører til her, 
og hun tror ikke, at konflikterne fra 
dengang eksisterer længere.

- Men de findes i mange andre af  
de ting, som vi gennemgår i dag. I alle 

de krige og konflikter, hvor religion 
spiller en enormt stor rolle, og hvor 
nogen synes, at de har så kolossalt 
meget ret, at der ikke er plads til, at 
andre kan komme ind med en mening. 
Det handler sjældent om selve bud-
skabet i religionen, men derimod om 
at have ubetinget ret og være ude af  
stand til at se, at modstanderne måske 
også kan have - bare en lille smule - ret, 
siger Stine Bitsch-Larsen og tilføjer:

- Det er farligt at være så skråsikker 
på, at man har hele sandheden.

 | Stine Bitsch-Larsen har udgivet 
en lang række bøger og er stadig 
aktiv ved tasterne. Hun arbejder 
for tiden på en bog om sin 
handicappede søn, Casper.   
PRIVATFOTO  

Byggeriet af 
sognehuset er snart 
færdigt, og det 
fejres med manér 
palmesøndag

AF IDA TRUE BERG
itb@herningfolkeblad.dk

SDR. FELDING Nu er der ikke lang 
tid til, at Sdr. Feldings Kirkes sog-
nehus bliver indviet. Den officielle 
indvielse finder sted palmesøndag, 
20. marts. Byggeriet på grunden, 
hvor det gamle Sdr. Felding Kultur-
center lå, er snart færdigt, og der er 
blevet opført et hvidt hus bestående 
af  to sammenhængende længer, 
som bliver det nye moderne sogne-
hus med placering over for kirken. 
Carsten Tygesen, der er formand 
for byggeudvalget i menighedsrå-
det, er ikke i tvivl om, at det nye hus 
bliver en gevinst for sognet.

- Vi har store forventninger til 
huset, der skal dække koraktivite-
ter. Vi har jo to kor. Desuden bliver 
der konfirmandundervisning, spis-
ning efter spaghettigudstjeneste og 
mange andre aktiviteter, siger Car-
sten Tygesen.

Menighedsrådet får udleveret 
nøglerne til sognehuset 3. marts, 
så der er byggeriet færdigt. 

- Så er det kun det udvendige med 
at få sået græs og andet, der skal 
gøres. Parkeringspladserne er al-
lerede lavet, siger han.

Indledning til påskeugen
Det er ikke tilfældigt, at indvielsen 
falder palmesøndag. Påsken er 
nemlig kristendommens vigtigste 
højtid.

- Palmesøndag gjorde Jesu sit 
indtog i Jerusalem, og det er også 
den dag, at vi gør vores indtog i 

vores i det nye sognehus, fortæller 
Carsten Tygesen.

Den officielle indvielse foretages 
af  biskop Henrik Stubkjær, der 
prædiker til gudstjenesten, mens 
provst Kirsten Thyssen sammen 
med sognepræst Orla Villekjær har 
altertjenesten denne dag. Bagefter 
fortsætter fejringen i sognehuset.

- Det er en festdag, så vi forven-
ter stort rykind. Alle er velkomne, 
siger Carsten Tygesen.

Det bliver en dag, som sognet har 
set frem til længe. 

- Man begyndte med planerne 
for 10 år siden for et nye sognehus. 
Man kan sige, at det først faldt i 
hak, da vi fik mulighed for at købe 
kulturhuset, forklarer han.

Børnekirke og pizza
Overtagelsen af  byens gamle for-
samlinghus skete i begyndelsen 
af  2015. Men byggeriet stødte ind 
i problemer, inden det var gået i 
gang.

- Det var i forbindelse med ned-
brydningen, at der blev fundet 

miljøskadelige stoffer i bygnings-
delene fra kulturhuset. Bunden var 
heller ikke i orden, så der skulle vi 
have fjernet 1000 kubikmeter jord, 
så bunden kunne blive stabil, siger 
han.

Det betød, at hele projektet endte 
med at blive fire måneder forsinket.

- Det har dog ingen praktisk be-
tydning, og nu glæder vi os til, at 
vi kan samle aktiviteterne ét sted, 
pointerer han.

Sognehuset giver også mulighe-
der for nye aktiviteter, og man ind-
leder allerede med dette i påsken.

- Skærtorsdag har vi en påske-
event. Søndag 3. april har vi for før-
ste gang påskekaffe og børnekirke, 
siger han.

Et nyt indslag er også pizza-
gudstjeneste med efterfølgende 
pizzaspisning i sognehuset, og 
arrangementet holdes første gang 
søndag 22. maj.

Sognehuset er tegnet af  arkitekt-
firmaet Kristian H. Nielsen i Her-
ning. Det er på 281 kvadratmeter 
og har kostet otte millioner kroner.

Nyt sognehus 
indvies til påske

OM 
FORFATTEREN
Stine Bitsch-Larsen  
(født 1918) debuterede  
som forfatter i 1983 og har 
siden udgivet en lang række 
bøger.

Erindringsbogen »Svane-
vinger« udkom tidligere  
i februar 2016 fra forlaget 
Epigraf.

I »Svanevinger« beretter 
Stine Bitsch-Larsen om sin 
opvækst i Vinding præste-
gård som datter af præsten 
Kristian Larsen og hustru 
Anne Birgitte Bitsch, hvor 
hun blandt andet oplevede 
datidens religiøse konflikter 
mellem grundtvigianere  
og Indre Mission.

Stine Bitsch-Larsen flyttede 
fra egnen som 15-årig og 
bor i dag i Farum, hvor hun 
arbejder på sin kommende 
bog, som tager udgangs-
punkt i hendes handicap-
pede søn, Casper, der blandt 
andet lider af autisme. 
Bogen forventes udgivet 
senere i år.

 | Det nye sognehuset er helt moderne, og menighedsrådet glæder sig 
til at tage det i brug. Den officielle indvielse sker palmesøndag, 20. marts. 
Sådan kommer det nye sognehus til at tage sig ud, set fra sydøst.   
TEGNING: ARKITEKTSFIRMAET KRISTIAN H. NIELSEN

: blå bog


