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Hannerup Kirke 
Der er nu gået 10 år her , vi har haft nogle dejlige år - 10 året blev markeret med et kors på klokkestablen, festgudstjeneste med 
biskop mm. Middag bagefter, festligt. Bent blev også hædret for et godt forhold til kirke og menighed /jeg fik også lidt af det). 
Her sker meget i årets løb. Møder, koncerter osv. Gudstjenesterne er godt besøgt. Vi har det rart med dem der er ansat ved 
kirken + en del af menigheden, straben og rødder . 
 
Fra privatlivet er der sket en masse i disse år. Mor og far er borte, et savn, men det er jo den vej vi alle skal, Ras, Ketty, Nete og 
Tage er også døde, også et stort savn! Men så har vi den nye flok. Henning og Bodil havde Henrik og Michael inden vi rejste fra 
Smidstrup - får Randi januar 1975. Arne og anne vera fik Jonas i 1975, Nana i 1980. Poul og Stinne får Line  1981 - en dejlig 
flok børnebørn, som vi har megen glæde af. vi har Mørkholt Lejren vi telser, har campingvogn dernede. der har vi mange gode 
timer nede også sammen med børnebørnene og mange andre. 
1986. Grete er stadig den samme glade pige, har fo også haft sine bekymringer ind imellem, hvad der fo er  ingen af os slipper 
for. I øjeblikket har hun det godt, Erik og Grete har det vist godt sammen. Erik er en vældig rar mand. - Grete nyder en tur til 
Norge på ski hvert år, et frisk pust og afslapning fra børnehave og alt hvad hun beskæftiger sig med desforuden - såsom 
daghøjskole, Sangkor,Massage mm. Vi har lige fejret hendes 30 års fødselsdag hos Stinne og Poul i Aarhus, hvor hele familien 
med børn + enkelte venner - en rigtig festlig dag , senere fejrede hun den videre med 130 mennesker i Kbh. i en fritidsklub, det 
havde været alle tiders tur - Henrik var med derovre. 
26-07-1993 
Jeg var ved at fode efter gl. sange fra vores bryllup, finder så en hel del andet, får fat i mine erindringer, som tiden dog er fløjet 
af sted. Nu er det min fødselsdag i morgen (75), jeg får besøg af 8 damer - hyggeligt. Om aftenen kommer de fleste af børnene 
hjem. I går var mine brødre og min søster med deres ægtefæller, vi fik talt en masse om gammel tid. Poul og Hans-Ejby husker 
en masse, så vi havde alle tiders dag. Vi savner jo Søster og Ras’s Det er første gang vi skal holde stor fest hvor vi mangler så 
mange. 
 
5. november 1997 
Jeg har svigtet mine optegnelser, må se at komme i gang. Hannerup kirke blev en dejlig arbejdsplads, men september 1989 
måtte Bent så holde på grund af alder ,  70 år - det blev fejret på festlig vis, først hans fødselsdag, , hvor der var åbent hus, det 
myldrede ind med gæster til eftermiddagskaffe, om søndagen havde vi stor familiefest i Mørkholt. Alle tiders fest. Søndag holdt 
kirken afskedsfest for os og aksel Simonsen, som ho også var 70 år ,- der blev takket fra Prædikestolen og derefter Kirkefrokost 
(vi selv betalte) men menighedsrådet var vært med vin og kransekage, så der fik vi gaver , ikke nok med det. Den 31. var 
menighedsrådet vært ved en flot middag nede i Kirkesalen med taler og underholdning, fantastisk festligt . Så var den epoke 
slut. 15 gode år for os begge, jeg havde lavet kaffe passet blomster på alteret, hvad jeg ved med til Bet blev syd i 93. Jeg havde 
hjulpet Pastor Carlsbæk i mange år, men nu nøjes vi med Mørkholt.  - Vi var en tur i Canada  i 1989, det var en stor oplevelse, 
det var Smidstrup Folkedansere vi var 45 afsted, herlig tur. 1994 i april var vi i Israel med folk herfra Kirkan, en fantastisk tur, 
desværre fik jeg lungebetændelse da vi kom hjem, det tog lang tid, men jeg blev da rask til Ebba og Pouls guldbryllup den 7. 
maj, Nørremoses Diamantbryllup  den 19. maj. Familiefest 24. maj Bryllup i Ørbæk  (Jørgen og Karen 11. juni. 
Da skete det forfærdelige, Bent blev syg men vi blev kørt hjem, næste morgen kom Bent på  sygehuset. Det var en 
hjerneblødning, han var helt lam i den ene side, det var strengt, men han klarede det , kom hjem på min fødselsdag den 27. juli 
gik ved en rollator, lavede gymnastik og kom sig godt efterhånden, men opfattelsen er indimellem dårlig, men der er nu gået 3 
år, vi har lært at leve med det, klarer det fint. Mørkholt passer vi ikke mere, vi går til gymnastik, går ture, Bent kan selv gå over 
og handle lidt, nære ting op ad trapperne for mig, jeg ordner ellers alt, kører bilen, men vi er glade for at vi har hinanden. 
Børnene har været flinke til at komme og besøge os og give et nap med. 
 
Guldbryllup 25. september 1993 – alle tiders fest – morgensang morgenkaffe i menighedssalen. Gudstjeneste hvor kirken var 
smukt pyntet. Fest i Mørkholt som børnene ordnede. 
 
 
20. maj 1998 
Så skal vi have familiefest igen med slægten fra Ørbækgaard. Der er kun Bant og Dagny tilbage af søskendeflokken, men til 
gengæld er der kommet mange unge ud af de 8 søskende, en del holder stadig godt sammen, det kniber med familierne på 
Sjælland. 
Vi samles i Mørkholt Lejren for 6. gang, første gang var i Svindinge (1975). Vi har haft det dejligt hver gang, nu er det første 
gang hvor vi ikke er chef på lejren. Bent blev jo syg efter sidste fest i 94- men de synes jo alle at det skal foregå dernede 
stadigvæk. Vi er da nogenlunde friske til at være med! (77 og 78). Hvem ved hvordan næste gang!  Vi regner med ca 90 af den 
140 mulige . Vi får jo gennemgang her: De kom fra Kbh. om torsdagen. Fredag kørte vi til Mørkholt til middag, Grete og Jacob 
ordnede mad til om aftenen, da var vi 20 til at spise kylling. da var Arne, Susanne, Poul og Stinne der, fam fra Vejle kom til 
aften, de kørte hjem og sov, de havde jo købt alt ind til festen, vi kørte også hjem og sov. 
Vi kørte derned til kl 14, hvor familierne begyndt at strømme til med kager og kaffe, masser af lækre ting, vi kunne sidde ude og 
drikke kaffe, først var der flaghejsning og sang. Der kom ca 90. 
Så gik aftenen med leg og snak og sang, nogen havde dækket bord så fint i salen, alt arbejdet var uddelegeret, det fungerede 
fint. Kl 18. kom slagteren med oksekød og skinke, vi havde selv lavet salater, så var der is og frugt, vin og mad. Der blev sunget 
og lavet en del præsenteret fra de forskellige familier, det gik så fint, så blev der danset folkedans og afrikanske danse, drukket 
kaffe, der var bål, hvor nogle grillede pølser og sang  - det hele fungerede. Bodil og Henning er dygtige til at ordne det.  - der 
blev en del om natten, vi tog hjem, tog så ned igen og drak morgenkaffe kl 9, der var dækket uden for, folk begyndte at pakke 



og så var der kun vores tilbage, der var ryddet op, vi gjorde så færdig inden vi kørte. Grete og Erik skulle med tog kl 16, så tog vi 
hjem og slappede af, det var gået fint det hele, så er der 4 år igen - spændende hvor mange vi da er? 
Vi har været en tur hos Ebba og Poul, de har det nu ikke for godt. en tur til Svindinge et par dage, da var vejret godt, ellers har 
det været en kold og regnfuld sommer. Solvejg er frisk. Dejligt at vi har hende 


