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100 ar i Logstor
Sondag den 31. oktober 1993 bliver Lagstar Kirke genindviet efter en stor indven
dig istandscettelse. Kirken bliver 100 ar den 22. oktober, men jubilcrct fejres pa da
gen for genindvielsen med en fest-gudstjeneste ved biskop Georg S. Geil, Viborg, og
byerzs prcester. Efter gudstjenesten festes der videre pa Hotel du Nord, hvor ogsn
kirkerzs abnirzg blev fejret for 100 ar siden.
I kirkeligt perspektiv er 100 ar maske iklce sa imporzerende. AUigevel fortceller det
store forarbejde til en kirke i Lagstar og de ar, hvor byen hal' haft cgen kirke, om et
liUe samfund i stor udvikling.

Tiden uden kirke.
Indtil 1852 horte Logstor kirkeligt set un
der Logsted Sogn. Man havde fa:'lles kirke
og kirkegard. Ogsa kirkeb0gerne fortes un
der Logsted, for Logstor og L0gsted var eet
sogn.
Byen blev officielt grundlagt den 10. fe
bruar 1516, da der blev givet kongelig tilla

delse til sildesaltning pc) strilnden ved
L0gsted - "Logsted-(1re".
Ret hurtigt voksede der en by frem som
folge af den rige forekomst af sild i Limfjor
den. Allerede i 1523 na'vnes et toldsted pa
strandengen ved fjorden, hvor et fiskerleje
voksede frem . - Indbyggertallet var nceppe
mere end nogle fa hundrede, men den store
sildefangst skabte et godt ukonomisk

PrJ prcedikestolen i LlJxsted Kirke har "L0GST0RS MEND " sat sig et minde i 1608.
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vej til kirken gik fra Fj
som i dag heddcr Tol
og Fischersgade til S(
vej.
Det blev dcrfor till
holde andagt for de a'
vinteren, hvor vej0ne
ler mindre ufremkOIY
stcerke matte trClve 0
Konfirmand-forbercdE
prcesten, som i mange

grundlag for byen. Saltning af fiskene og
hand e l med dem gay fremgang og vel
tand.
Sildefiskeriet var pa sit h0jeste 1550 
1650. - Om denne tids veistand er der et
synligt minde i L0gsted Kirke, hvor man i
forgyldte bogstaver kan lzese, at L0gst0r
mce nd skcenkede prcedikestolen til kirken i
1608.
Da sildene efter 1650 blev fcerre i Lim
fj rden, blev det vanskl'lige tider for man
ge i L0gStctJr. Ogs<') de store brande i 1747,
1751 og 1785 medfmte store tab for byens
folk og bremsede dens udvikling. I 1769
ha vde den k un 392 indbyggere.
Byen s0gte k0bstads,-rettigheder, hvilket
bl v afsi<'iet, da Aalborg f0lte sit monopol
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pa handel og k0bmandsskab truet. Allige
vel fik L0gst0r flere funktioner, som ellers
kun h0rte k0bstcederne til f. eks. k0bstads
m cessigt bystyre og K0bstcedernes Brand
forsik ring.

Til kirke i Legsted.
Men L0gstor havde ingen kirke. Derfor var
man henvist til at ga i kirke i L0gsted. - Ve
jen dertil var vanskelig, og s~rlig om vinte
ren kunne det volde problemer for de gam
Ie og svagelige at ga den lange vej til kirke.
- 0sterbrogade eksisterede ikke, og byen
omfattede kun Fjordgade, Veegtergade og
den nuveerende K0bmagergade og sa nogle
fa huse langs bakkeskreenten. - Den eneste

Byens begravelser f
sted Kirke. For mimg
var dette noget af et pi
Indtil omkr. 1840 Vi
de d0de blev bil ret ti
bcereb0r. Den stod no
sa eerefuldt var det ill
garden pa vogn. - Der
karle til at beere. \far 1
holdes adskillige hvil,
sig med o! og bra-ndE
skedent var det sikker
Ie begraves. - Alligev'
kommision, der skul l
overfor Aalborg Stitti
over udgifter ved

"Graves Kastnill;< , Li;
vin og andet ved Begun
den ne Iw/edllins ved Fa .
ikke ere hjemlede, kUlllle
ikke passere."

Trods protester fra
fik denne en ny reprir
Stiftamtet oplyser, at I
beboere fra Logsted ~
bortkore fattiglemmel
gard. - Pastor F.VTrojE
55 var preest for Log~
num Sogne) svarer bl. ,

vej til kirken gik fra Fjordgade ad de gader,
som i dag hedder Toldbodgade, Toftegade
og Fischersgade til S0nderport og Viborg
vej.
Det blev derfor tilladt skolemesteren at
holde andagt for de celdre og svagelige om
vinteren, hvor vejene kunne vcere mere el
ler mindre ufremkommelige. De unge og
stcerke matte trave op til L0gsted Kirke.
Konfirmand-forberedelsen
foregik
hos
prcesten, som i mange ar boede i Kornum.
Byens begravelser foregik ogsa fra L0g
sted Kirke. For mange mindre-bemidlede
var dette noget af et problem.
Indtil omkr. 1840 var det almindeligt, at
de d0de blev baret til kirkegarden pa en
bcereb0r. Den stod normalt i kirken. Knap
sa cerefuldt var det at blive k0ft til kirke
garden pa vogn. - Der skulle som regel 6 - 8
karle til at bcere. Var vejen lang, matte der
holdes adskillige hvil, hvor man styrkede
sig med 01 og brcendevin. - Lidt mere be
skedent var det sikkert, nar fattigfolk skul
Ie begraves. - Alligevel fik L0gSt0f Fattig
kommision, der skulle aflcegge regnskab
overfor Aalborg Stiftamt, i 1844 en anke
over udgifter ved

"Graves Kastning, Lig at henbxre, Brxnde
vin og andet ved Begravelser ... Da Udgifter i
denne Anledning ved Fattiglemmers Begravelse
ikke ere hjemlede, kunne saadanne i Fremtiden
ikke passere."
Trods protester fra Fattigkommisionen
fik denne en ny reprimande i 1845 - 46, og
Stiftamtet oplyser, at der ikke kan tilstaes
beboere fra L0gsted Sogn betaling for at
bortk0re fattiglemmer til L0gsted Kirke
gard. - Pastor F.VTrojel (som i arene 1831 
55 var prcest for L0gst0r-L0gsted og Kor
num Sogne) svarer bi. a. sadan:

"...hvorfra sIca I disse aldeles 1I1U7dgnaeligc
Udgifter til afdode Fattig/emmers Bcgmvcl er
tages og udredes? Thi de levende Fattiglwuller
- storste De/en gamle og fattigc Fn1Clztim mel'c'
kan dog umulig paalirggcs at grave Gravcn(' og
bxre de afdode i dm's Ligkistcr en Iwlu Mil fm
Logstor til Logstcd Kirkcganrd, og hvem kmz el
lers ordres dertil af Lggstgrs Borgere, og drt
endog uden Betaling og mindste Vcdcrkvxgelsc
- ihvor simpel og tarve/is den end er..."
Efter endnu et afslag pa anmodning om
betalt hjcelp til de fattiges begravelse - den
sag rna L0gSt0fS og Kornum-L0gsteds bor
gere selv klare, mener Stiftamtet - svarer
pastor Trojel pa fattigkommissionens veg
ne, at
"Beboerne af Logsted Landsogn hore til Kor
num Sogns Kommu11C, og ikke til Logston;
sxrskilte, og kan derfor ik/ce ordres til Tran s
port. At biEl'C Ligene en halv Mil fra Logstor til
Logsted Kirke op ad Bakke kan Il;rppe lade ig
gjore, og af icjorende Mxnd fra Logstgr, for Ti
den 8 - 10, hvoraf 2de ere cnsngeredf' I/lcd Post
vzt:senet og een Embedsmand, og derfor sjx /
dent disponibel ...."
Hvordan p roblemet 10stes, ved vi ikke,
men indtil L0gst0r fik sin egen kirkegard,
blev aile byens d0de, bade rige og fattige,
begravet pa L0gsted Kirkegard.

Pra-5t og 50gn.
Den f0fste lutherske prcest i sognet, Mogcns
Kaarsgaard, boede i Raunstrup, hvor han
ogsa d0de. Hans efterf01ger flyttede til Kor
num, hvor ogsa de senere prcester boede.
I hvertfald siden reformationen har K;,;r
num-L0gsted udgjort eet pastorat, mens
L0gst0r groede op indenfor L0gsteds sog
negrcense. - I 1852 blev L0gSt0f By skilt ud
som et selvstcendigt sogn, som stadig h0fte
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sammen med Logsted og Kornum Sogne.
Fra 1856 havde de tre sognes prcester deres
bolig i Logstor
Den 19. november 1915 biev Kornum
Sogn skilt fra og lagt til tesborg, hvorefter
pastoratet her hed Logstor-Logsted.

Kirkeplaner.
Selvom prcesterne ved Logsted Kirke og
Logst r Kap el alts,'! nu boede i Logstor,
krcevede d et et stort og [angvarigt forarbej
de, for byen fik sin egen kirke.
11846 blev der st.'nd t en skrivelse til Aal
borg Stiftamt, hvoraf det fremgar, at
"Indvaanerne i Legstgr ansffger allerunder
danigst Hans Ml7jcstxt Kongen om Medvirk
nillg og Undcrstettelse tiL en Kirke i Logstffr.
Oet ansees at ViPre en vigtig Sag for Bycll, som
er organiseret som en seLvsta'lldig Kommune

med eget fra Landsognet afsondrede SkoLe- og
Faffigvcrsm, at erhoLde egen Kirke. - Oa imid
Lertid Byens ffkonomiske Kraft uimodsige/ig er
aLt for ringe tiL at den med egne MidLer aLene
viLde ViPre i Stand tiL at faa 0nsket reaLiseret, er
det kUIl med Hans Majestxts aLLernadigstc Bi
stand, at man tvr niPr!' Hrih om et gllllStigt Re
sultat. I hetragtning af Sagens Vigtighed anso
gel' Indvaanerne aLLerunderdanigst om et Laan
paa 2.000 RigsdaLer af de offentlige MidLer, som
efter Omstxndighedeme kunne opnaaes".
11847 bevilgede staten 5.000 Rigsdaler til
en kirke i Logs tor. Men pa grund af trears
krigen blev sagen indtil videre opgivet.

Logstor felI kapel i 1851.
Da planerne for kirkebyggeriet var henlagt,
arbejdede kirkebygnings-komiteen pa at fa
et andet lokale til kirkebrug i Logstor.

Radhusgade ea 1908. Huset med kringLen er det tidligere Logstor Kopel.
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17. januar 1851 ble'
slageren indkaldt til I
dag den 25. for byens
man tage stilling til t
mal at leje en bygnin
opfores i byen p~ hjo
Kobmagergade) og I
skulle benyttes til kirl
Samme ar i novem :
til pastor Trojel i Kor
dige kirkebygning nu
han kunne fasts~tte
skulle heist v<ere i c
ncere gudstjencstcr kl
jul.
Kapellet blev ind,
Regnskabet for det fo
vem ber 1851 till. no\

Regnskabet forta%
je, som betaltes til hl
ler, var pa 106 Rigsdi
til konsul Bertelsen 0
Mark og 8 skilling. D
ning tegner sig tor 42'
8 Skilling.
Lonningcrne ved h
sadan: Til J.B.5childc
ler. Til Kirstine Andel
ledes 2 Rigsdaler. For
Rigsdaler til Buchhol
kesanger Sommer. I
Mark og 1 Skilling og
ce) 5 Mark.
Indtcegternc skaffe,
(kirkeskat) fra bycns g
drivende, som blev p,
3 Mark. - Der var fr
Rigsdaler og 1 Mark ..
og Son blev der Idnt
og 8 Skilling. Lanet sk
og afdrages med 40 Ri

17. januar 1851 blev der ved by-tromme
slageren indkaldt til mode pa rc'Idhuset lor
dag den 25. for byens indvanere. Her skulle
man tage stilling til et forslag om i et are
mal at leje en bygning, som dette ar skulle
opfores i byen pa hjornet af Skolegade (nu
Kobmagergade) og Radhusgade, og som
skulle benyttes til kirkebrug.
Samme ar i november kunne man skrive
til pastor Trojel i Kornum, at den midlerti
dige kirkebygning nu var sa vidt fCErdig, at
han kunne fasts~tte ind vielsesdagen. Det
skulle heist VCEre i december, sa de ordi
nCEre gudstjenester kunne begynde samme
jul.
Kapellet blev indviet og taget i brug.
Regnskabet for det forste ar lober fra 1. no
vember 1851 till . november 1852.
Regnskabet fortCEller, a t den arlige husle
je, som betaltes til husets ejer, murer Mol
ler, var pa 106 Rigsdaler. Afdrag og renter
til konsul Bertelsen og Son 47 Rigsdaler, 2
Mark og 8 skilling. Den indvendige indret
ning tegner sig for 429 Rigsdaler, 2 mark og
8 Skilling.
Lonningerne ved husets drift fordeler sig
sadan: Til J.B.5childer for opsyn 2 Rigsda
ler. Til Kirstine Andersen for ringning lige
ledes 2 Rigsdaler. For kirkens rengoring 10
Rigsdaler til Buchholz. 10 rigsdaler til kir
kesanger Sommer. Resterende bidrag 1
Mark og 1 Skilling og til omdrag (= restan
ce) 5 Mark.
IndtCEgterne skaffedes dels ved ligning
(kirkeskat) fra byens grundejere og nCErings
drivende, som blev palagt 158 Rigsdaler og
3 Mark. - Der var frivillige bidrag pa 244
Rigsdaler og 1 Mark. - Hos konsul Bertelsen
og Son blev der lant 185 Rigsdaler, 1 Mark
og 8 Skilling. Lanet skulle forrentes med 4%
og afdrages med 40 Rigsdaler arligt.

Fru Ingemanns alterbillcdc fra LeYgstor Kapcl.
I september 1859 vedtog kommunalbe
styrelsen at anskaffe et harmonium til "Be
dehuset", og skrCEdder Kampmann Jor
gensen blev antaget til at spille for 15 Rigs
daler arligt.
Den forste kirkevCErge var bodker N.M.
Piselhoj. Han aflostes senere af skrCEdder
Kampmann Jorgensen, som havde ddtc
hverv i mange ar.
Kapellet var i brug, indtil Logstor fik sin
kirke i 1893. Derefter blev det brugt til bl. a.
bageri og lCEgebolig, og i 1976 blev huset
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nedr vet fo r at give plads for Provinsban
kens (nu Den d anske Bank) parkering.
Det enes t , 'om endnu er bevaret fra ka
pellet er dets alterbillede, som er m alet af
fru Lucie Ingcm ann (dig teren BSlnge
manns kone) og fores tiller J' us og Me ria
Magd alene, Stor kunst t'r det ikke, og bille
det er nu o phi:Engt et passcnde diskret sted
i L0gst"Jr Kirke,

Kirkegarden anlcegges 1869.
Da de kirkeIige handlinger for L0gst0rs bor
gere nu va r flyttet fra L0gstcd Kirke til L0g
st0r Kapel, blev d et et s tort 0nske at fa cgcn
kirkegard i L0gStlor, - K0bmand Michael Si
monsen foreslog i 1865 oprettelsen af en kir
keg rd, Forslaget blev vel modtaget
I 1869 fulg le M ichael Simonsen sit for-

slag op med et gavebrev til kommunalbe
styrelsen, hvori han vederlagsfrit overdra
ger et areal til brug som kirkegard.
I gavebrevet star der, at area let h0rer un
der L0gst0r By - det gri:Enser mod 0St op til
L0gst0r-Viborg Landevej og mod syd til
kalkbri:Ender Chr. Jacobsens jord. Jord-styk
ket har en li:Engde af 155 alen langs lande
vejcn og en bredde af 92 alen.

"Jordparcellen er af mig indhegnet med en af
hugne Kampesten opffnt, med Cement aftruk
ken Muur forsynet med Beton-BedcTkning, og
hvorpaa findes en af mig anbragt dobbelt Ind
kjarsels Jernport med Nagle og to enkelte Ind
gangs Jernlaager.
Arealet skal fra nu af og i Fremtiden ene og
alene benyttes til almindelig Begravelsesplads
eller Kirkegaard for de af L0gstar Byes christeli
ge Indvaanere eller Beboere, som maatte attraas

Niels Thorstcnscn var
gravct pa Logstar Kir,
stilr der endllll

Indgangslngcn til den xhtstc afdclil1g af kirkegarden - en "dobbclt Indkj"m;e/s fernport med Nagle
og to enkeltc Indgangs fernlnger". - M ichael Simonsens initialer og arstal/et 1869 er stabt i ldgen.
8

jordede der efter dct I
Beg ravelsl:'svcf;'SCllct hc}
den maatte blive gir/dc
Michael Simonsen
beholdt sig et areal t
sig og sin familie. - C
at gaven bruges efter
"Skulde Jordparccll
som heri forLidsat og b
telse til Bcgmvc/scsp/n
skal Retten til dw igje
ler min Hustl"ll s Arvill
Gavebrevet er ue
den 1. september Hlf

Allerede den 5. s plember indsend te
kommuna lbestyr lsen anmodning til In
d enrigsministeri tog Kultusministeriet om
at fa lov til at b nytte det kamkede jord
stykke til kirkegard for byens beba r .
Kirkegarden blev fer te gang tag t i brug
og indviet den 28. december 1869, da d n
4-arige iels Thorstensen blev begravet.
hld til 1858 var Christian OIs n L0gst0rs
graver. Derefter an aUe man Micha 1 Riis,
som de fe r te < r af sin funktion -tid ti llige
havde ti l opg ve at feje og vcdligeholde
by n rendestene. Efter han dod fortsatte
han nke g senere bans 5011 Jen Riis som
kirkebetjent og graver.

Niels Thorf't(,llf'en varden fflrste, der blev be
grnvet pa Legster Kirkegard. - Ha ns gravsten
str7r der el1dnu
jordede der (,fter det eller de Regll'trll'lItcr for
Hcgravelsesva's('net her, som enten ere ella i Ti
den mantte blive Sirldel/dc."
Michael Simonsen har i sit gavcbrev for
beholdt sig et areal til begravelse plads for
sig og sin familie. - Og sa har han sikret sig,
at gaven brugcs efter hensigtcn:
"Skulde Jordparcellen iklcc blivc afbenyttet
som heri forud~nt og bestl'mt, eller dens Bcnyt
telse til Begrnvelsesplads i Tidell blive opgivet,
skal Retten til den iF,jcl1 falde tilbage til mig el
ler min Hustrus Arvillger."
Gavebrevet er udstedt af M. ima nsen
den 1. september 1869.

Michael Simol/serl!J gmvsten pa hmls "private"
afdeling af kirkegdrdell .
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Kirke ard en er senere blevet ud videt
fler gange. - I 1912 med en ny afdeli ng syd
for den a=ldste kirkegard af om tren t sa mme
st0u else som denne, og senest med endnu
(>11 a fd eling vest herfor i 1957. - Sa sent som
i ar er et afsnit af . ki rkegard safd eli ng ble
et tag t i brug. D nn ga ng anlagt til be
gray I r i grcesa realer med mulig hed for
anbringcls af n gravsten, hvis det onskes.

50 ars ventetid.
FTa del' for for te ga ng afgik ansogn ing fra

Logstor om "allernadigs t M dv irkning og
Und r~ l:0 ttel s til ~n Kirke i Logst0r", gik
der godt 50 ar, fo r et kirkebyggeri kun ne
~tte i gang.
D n forst ansogning resull rede som
sagt i, at d er bl · v stillet et tilskud fra staten
i udsigt pa 5.000 Rigsda ler. Men som folge
af de slesv igske krige og land ts da rlige
okonomi blev sag n hen lagt.
Kam merjunker Mylius til Bj0rnsholm,
sam ogsa var grundejer i L0gstor, rejste kir
kesagen ved Here b rgerm0der, ud en at det
forte til noget resulta t. - Ferst d, der blev
nedsat en komite ti l opforelse af en kirke,
korn der rigtig gang i ind amling af friviIIi
ge bidrag, og et forsla g til byggeriet blev
fremstille t. Kom iteen bestod a f ko bmand
Michael Simonsen, vognfabrikant Lykke,
jemstober Mosbech, mcegler Springborg og
bagermesler Ja cob en. Komiteen tiltrad tes
af birkedommer Wulff og senere birkedom
mer Neumann sa mt a f sognepra= t J.H.An
d rs n g s nere provst Lebech .
Da ma n tartede kirkesagen i 1840-erne
var d ~r i Logstm- ca . 800 ind bygg reo Der
var en del handel og lid t indus tti i by n,
men v IhCl v nde va r den ikk e.
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Blandt indbyggern var d r ogsa nogle,
som havde sin elag og p nge til st0tte for
et kirkcbyggcri , sa d er kom betydeJi ge be
l0b ind, da kirke-komiteen begyndte sin
indsamling.
Og a tidligere har d r va=ret trange k r
for mange aE Logst0rs folk. Ved en istand
sceltelse af Logsted Kirke fandt man ud af,
at der i kirken fra 1775 hal' v~ ret opha:ngt
en "fattigblok" - en del af den tids sociale
forans taltnin ger. Over blokken var der op
heengt en egetreesplade, hvorpa der var
male t en vandringsmand med en lang stay
i handen og en ransel pa ryggen. Ov r
mand n stod med fo ro-yldte bogstaver:
'TIL L0 ST0R FAlTIGE" . - Fattigblok
ken er bork nu , og socialforsorgen ordnes
pi'i anden vis.

Ingeni0r Bordings
overslag blev send t t:
godkendelse. I juni 1
nalbestyrelsen for et ~
ne treeffe nogen besl!.:
ministeriets 0nsker 0:
dringer.
I 1882 rykkedc kir~
for de tegninger, som
nisteriet i over 10 ar!
Birkedommcr Nl'l
drivkraft i komi teen
blev der truffet en i1

Endelig i gang.
I 1864 var der pa ny tale om at bygge kirke
- men igen kom en krig pa tva'rs a: planer
ne. - en i 1870 semite provst Mmch fra
Bal'mcr en opfordring til ingenior Bording i
K0benhavn om at uda rbejde en ny tegning
med oversla g over aile omkostninger til en
kirke i Logstor. Prisen ma tte ikke overstige
9 - 10.000 Rigsd aler, og h ri b r gnes 1.200
- ] .500 Rigsdaler til bygg grund .
Logst0r Kommune h vde for la>ngst ud
peget og sk;;enket en grund til kirken, men
pladsen var blod og meget uj vn, sa det
kostede dyrt at fa d en fyld t op og gjort klar.
Selvom kirken i dag ligg r midt i den gCl m
Ie del af L0gs to r, var sted et dengang en ost
lig udka nt af byen, som forst eftcr kirke
byggeriet for alvor blev bebygget. [ mange
ar var kirken s neermeste nab et om rad c
med kolonihaver.

. . ~~~..
. ' ."

.

.

~
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Arkitekt Uldalls fo rsla

Ingeniror Bordings tegninger med pris
overslag blev sendt til kultusministeriet for
godkendelse. I juni 1872 rykkede kommu
nalbestyrelsen for et svar, da man ikke kun
ne trc£ffe nogen beslutning, fror man kendte
ministeriets 0nsker og mulige krav om c£n
dringer.
I 1882 rykkede kirkekomiteen ministeriet
for de tegninger, som da havde ligget i mi
nisteriet i over 10 ar!
Birkedommer Neumann var den gode
drivkraft i komiteen - og endelig - i 1890
blev der truffet en afg0relse i kirkesagen:

Neumann havde faet ministeriets tilsagn
om et tilskud pa 25.000 kr.
De hidtil fremkomne tegninger havde
man kasseret, og arkitekterne O .P.Momme
og L.Olesen havde udarbejdet de tegnin
ger, efter hvilke kirken endelig blev bygget.
Arkitekt Uldall i Randers havde i 1886
udarbejdet et projekt, som var ansL.'iet at
ville koste 46.732,56 kroner. Det naede ikke
lc£ngere end til papiret.
Prisen p a den kirke, som blev L0gst0rs,
var ca. 61.000 kr. Staten betalte som lovet
de 25.000 kr, og resten kom ind ved gayer.

~=t- A:£.uv- ~..v fos,.-r.o".,.
3".;.t.dH.,5.... ~ «/,

Arkitckt Uldalls forslag fra 1886 til en kirke i ny-romansk stil. - Forslagct blcv kasseret.
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Kirken fCErdig!
Den 31. juli 1892 nedlagde biskop Svane fra
Viborg gru nds tenen, og (lret efter - den 22.
oktober 1893 blev kirken indviet og taget i
brug a f menighed en . Biskop Svane foretog
ind vielsen, og L0gst0rs sogneprxst, Johan
nes Lebech, pr dikede. - Stiftamtmanden
og kirkemin isteren var til sted e. Til indviel
ses-gudstj n sten havd e harles Gandrup
skrevet en ka ntate, som kontorchef Fabrici
us havde sa t i musik. - Efter baudstJ'enesten
var d er spisn ing pa H o H du o rd.

Resultatet.
Den kirke, som stod fa2rdig i 1893, star i det
ydre na2sten u a2ndret d en dage i dag.
- Sid
• c

12

ste halvdel af 1800-tallet var sa langtfra den
bedste periode i dansk kirkebyggeri. Man
havde ikke noget eget stilpra2g, der kunne
Va2re typisk for perioden - derfor blev
na2sten aile kirker bygget i en a2ldre bygge
periodes stil. Resultaterne var bestemt ikke
altid videre heldige! - Men L0gst0r slap
godt fra byggeriet.
Kirken BLEV faktisk en ganske fin byg
ning i den "ny-gotiske" stil - noget pra2get
af tysk og fransk ny-gotik. Ikke mindst det
m0nsterlagte skifertag peger sydpa. Kirken
er 32,6 meter lang. Tarnet er h0jt, og det
slanke spir (46,5 meter til toppen) var for
100 ar siden det eneste af L0gst0r, som lod
sig se over bakke-kanten, nar man na2rme
de sig ad Viborg Landevej.

L8GSr0 R

73

Kirkens indre va r oprind elig t krafti gt be
malet. Pa lofter og hVCElv var d er orna
mentband og blad-ra nker - vCEggene var
bema le t, sa de skulle imitere sand s tens
kvadre - og i vindues-Iysningerne var d er
malet "r0de mursten" - ovenpa d e t puds,
som dCEkkede de CEgte r0de s ten. - Efter ti
d ens smag rna kirken ha ve VCEret ret dun
kel - men gennemf0rt i den tids m ad e a t
opfatte go tikken pa.
Alteret var fors ynet med e t stort ege trCEs
kors i stedet for et alterbillede. Det 0vrige
inventar er stort set d et samme, so m er i
kirken i da g.

handv~rkerne.
Kirkens opf0relse blev overladt til L0gst0rs
gode handvCErkere. Da den forgyldte kugle
0vers t pa spiret kom pa plads, havde hand
vCErks-mestrene anbrag t en skrivelse i d en
med f0lgende ordlyd :
"Kirkcll er {'Ren tlig opfert i 1892, men be

En hilsen fra

grundet pa en Revne, som Beton-fundamentet
slog i Oktober Maned , blev Spirets Rejsning
udsat til Foraret 1893, og er nu i Dag, den 16.
Maj 1893, beska?ftiget med at opsa::tte Kuglen
og Flejen.
Byens Stene/se er i 1892 tilllge udvidet med
en Jernbane og en stene Statlonsbygn ing, samt
vcster i Byen et nyt Sygehus. - Byen ta::ller for
tiden 2.000 Indbyggere.
Til vore Efterkommere fra Karl Kjeldgaard,
Temrermes ter, R. Petersen, Tmnrermester, An
dreas Andersen , Kobbersmed, Ma rtinus Kjeld
gaard , Temrer.
Skrevet ved Kuglens og Flejens Opsa::tning
den 16. Maj 1893."
I0vrigt var det murermester H0jstrup,
snedkermester Poulsen og malermester L.P.
14

Jensen, d er sammen med t0mrerm ester Pe
tersen og kobbersmed A. Andersen havde
byggeri et i entreprise.

Gaver til kirken.
Ud over d e mange kontante bel0b til
byggerie t fik kirken skCEnket mange smuk
ke ting.
K0bma nd Jens M0rch Teilmann skCEnke
de orgelet, som blev levere t af orgelbygge
riet Starup i K0benhavn. - Bogho ld er An
d ersen skCEnkede den ene klokke. IsenkrCEmmer Baad sgaa rd , Aarhus, som
ha vd e tilknytning til L0gs t0r, skCEnked e
d 0befonten og prCEdikestolen. Pa undersi
d en af et af gulvbrCEdderne pa d enne star
d er:

"Denne Prcedikestol er lavet hos Mebe/fabri
kant J.P.Merck, Vesterbrogade No 15, Kjeben
havn af Snedkersvend C.Hansen , fedt i Odense
i August 1851. " - "20 d October 1893 er Pra::
dikestolen opstlllet".

Kirkens urva::rk er et stykke gen brug. Det blev
kasseret i Holmens Kirke 1894 og taget i brug i
Legster i 1900 .

Kir/cC~(1lvet

cr fml1s tille

LCEge Bergh, Logs
tarnuret, der bett'gne
smedejernsa rbejde. DI
H olmens Kir ke i Kobe
ter Ma thiesen, sa m \/2
Uret var i brug i Holn
Inden opsx tningen i .
rerct af tarnu r. fabril
De t er stadig det sam
d ens gang i L0gstor h
L ~ge Bergh testan:
store have til L0gstor
Plejehjemmet 80gcly
del af grund en, men
anlCEg.
La:ge Berghs datte
dug og den s)'varm
kred s af dam er It'verE
s0lvet er "Skjzenket ti
1893 af Districtslzege
L0g t0r-L,-egedis trikt'

Kirkesa/vet er frems tillet 1892 og 93 af <;aivslI1ed V. Christensell.

Lcege Bergh, L0gs tor, skcenkede i 1900
tarnuret, der betegnes sam et fortrceffcligt
smedejernsarbejde. Det var bygget i 1738 til
Holmens Kirke i Kf:)benhavn af urmager Pe
ter Mathiesen, sam var specialist i kirkeure.
Uret var i brug i H olmens Kirke indtil 1894.
Inden opscetning n i Logstor blev d et repa
reret af tarnursfabrikant Bertram La rsen.
Det er stadig det samme ur, sam angiver h
dens gang i Logstor her 93 c1r efter.
Lcege Bergh testamenterede i ovrigt sin
store have til Logstor Ha ndvcerkerforening.
Plejehjemmet Bogely er nu bygget pc) en
del af grunden, mens restt'n udgor byens
anlceg.
Lcege Berghs datter sk~nkede en alter
dug og den syvarmede lysestage, og en
kreds af darner leverede altertceppet. Alter
solvet er "Skjcenket tit Logstor Kirke Anno
1893 af Districtslcege P M. Petrceus i ibe
Logstor-Lcegedistrikt" og af ].F.G Andersen.

I 1907 blev det oprindelige kor pa alte-
ret ersta ttet af den store alterta vle, der fore
stiller Jesus, som prred iker fra baden. Axel
Hou har malet billedet, sa m blev skrenket
kirken af Logstor og Om egns Sparekasse i
anledning af sparekassens 40 ars jub ilreum.
Prisen for altertavlen va r 2.500 kr.
Der var star tilfredsh ed m ed den s mukke
tavie, men ifolge a is-meddelelser undrede
flere sig over, at mal ren havd fr l11slillet
Jesu d isciple som gr skceggede m cend ,
skont de vi tterligt efter Bib len va r for
holds vis unge, medens de vandrede am
men med Frelseren.

Det ferste menighedsrad.
Det var fors keWge komiteer, d er for tod
forarbejde t til kirkebyggeliet. Forst i 1904
kom Loven am M nigh edsrad , og et s; dant
blev derefter oprette t i L0gst0r.
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Det forste did ha
medlemmer: Told for
sagforer Carl Viborg J
Anc Nissagcr, landir
bech, leerer AT.A. Fre
Fodte medJemn1t'r
preest provst Johann
Chr. Jacobsen, borgm l
og kobmand J. L. Scha,
I dag bestar menigl
medlemmer: Jens tv],
Madsen, kirkevcerge,
Andersen, Gerda And
git Hojbjerg, Ejner Jen
Poul Lyhne. Flert' af n
lemmer har vxrct me
Dertil kommer kirkcn

,
"Jesll s priEdiker fra Mdcn" - Axel JIous alterbillede fra 1907.
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Ved istandscptteisell i 19

Det forste rad havde fo lgende valgte
medlemmer: Told forva lter Jens Hansen,
sagforer Carl Viborg Jespersen, fr u ' agforer
Ane Nissager, landinspektor
.P. L Mos
bech, leerer A.T.A. Fredborg.
Fodte medlemmer var: Logst0rs sogne
preest provst Johannes Fich, bagermester
Chr. Jacobsen, borgmester c.F. Haxthausen
og kobmand J.L Schack Moller.
I dag bestar menighedsradet af 10 valgte
medlemmer: Jens Madsen, formand, Ole
Madsen, kirkeveerge, Inger Amtoft, Karen
Andersen, Gerda Andersen, Ove Cade, Bir
git HOjbjerg, Ejner Jensen, Jorgen Larsen og
Poul Lyhne. Flere af menighedsradets med
lemmer har veeret med i en lang arreekke. Dertil kommer kirkens to preester.

100 .irs historie.
I de 100 ar, der er gaet, siden kirken stod
feerdig, har den ofte haft behov for storre
eller mindre vedligeholdelses-arbejder, een
dringer eller forbedringer.
I 1934 og 1943 blev orgelet resta ureret, og
i 1976 fik kirken et helt nyt 18-stemmers in
strument fra Bruno Christensens Orgelbyg
geri til aflosning for det gamle Starup-or
gel. Dette blev solgt i smastykker til inter
esserede, der kunne kobe en orgelpibe til
minde om de res kirke. Ved installering af
det nye orgel indskreenkedes orgelpulpitu
ret, sa det ikke som tidligere deekkede en
del af kirkens vestligste vind uer.

Ved istandsil'ttcisen i 1974 va,. Iclls/en og vindjlo/cJ1 nttcr engang nede.
17

om at nedb:gge. - Kirkens preest er Erik
BennctLen, og formand for menighedsriJ
det er sadelmager Asger Andersen. - Byen
bliver ledet af 11 byradsmedlemmer med
Vagn Bro som borgmester.
Kirkens tarn fik ogsa en st0rre istand s, t
telse i sommer n 1974. Dc fik spirets kugle
atter indlagt en meddelelse om, at tA rnet
har gennemgaet en st0rre restaurering. T "r
net blev skalmuret som f0lge af den salte
vestenvind s nedbrydning af murveerket.
Kirken l rn og spir havde da stillads lige
til toppen. Ved d nne lejlighed blev der ta
get adskillige fotografier af en uszcd vanlig
udsigt over by og fjord.

Pm spirets istandscettclse 1974.

Kirkcns kor 'atO{)ra.tlTct
.

I 1937 blev der byggcl en konfirmand
stue og et ligkapel langs kirkens nord-side.
Tidligere ha vde rummet lige nord for
vabenhuset fungeret som ligkapel. Det op
rindelige alter-kors er nu anbragt i kapellet.
11964 blev kirkens spir og vindfl0j repa
reret, og i en meddelelse, der ogsa denne
gang blev anbragt i kuglcn, oplyses det, at
L0gst0f by i de forlobne 70 ar er vokset til
ca. 4.000 indbyggere. Den jernbanelinie,
som sammen med sygehuset omt<lles i det
f0rst anbragte dokument, er der megen tale
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Varmeanla:gget ha
problemer: En stmda!
satte det dava-rende
ind i kirken, at fiere k
de. Fyret blev sa uds
stalleret centralvarme
ken ved fjernvarrnc.

0vcrst i kirkens kor sVil'ucdc Hell iXr7llds-duen.
Den forsvl1ndt ved sandblxsniJlS sammen IIII'd
de crorige lofts-malerier.

lnd vendigt har kir
karakter. De malcde
og hveelv blev grad vi,

Kirkens kor fotogmferct af Inge E. Olesen ca. 1967.

Varmeanlc£gget har flere gange voldt
problemer: En sondag under gudstjenesten
satte det dava:rende fyr sa megen kulilte
ind i kirken, at flere kirkcgccnger be vime
de. Fyret blev sa udskiftct, og der blev in
stalleret ccntralvarme. I dag opvarmes kir
ken ved fjernvarme.

verne blev lidt lysere. - Det er den udvik
ling, der nu ved 100-ars-jubila:et er fort til
ende. - Na:stsidste indvendige istandsa:ttel
se skete i 1975-76, hvor kirken for en perio
de var ude af brug. Med inventaret er der
bortset fra farverne kun sket mindre a:n
dringer i de 100 ar.

Indvendigt har kirken langsomt a:ndret
karakter. De malede ornamenter pa va?gge
og hva:lv blev gradvist reduceret, mens far
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50-,hs-jubil~et.

Midt under 2. verdenskrig - i 1943 - fejrede
kirken sit 50-ars-jubilaoum. Det blev en me
get smuk festdag, og ogsa her blev der gi
vet gayer til kirken.
Menighedsradet arrangerede en indsam
ling, som gay et betydelig t belob. Det blev
suppleret med 5.000 kr fra kaptajn J.Chr.
Jensen og hustru Magdalene, f. Schous
fond. Ialt blev belobet pa 11.041 kr.
For dette samt et Ian i stiftsmidlerne blev
de 4 glasmalerier til korets vinduer ind
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kobt. De er lavet af Jais Nielsen, og de to
midterste vinduer blev opsa t i 1943 - "Jesus
og bornene" og "Jesu korsfaostelse". I 1945
kom de to naoste billeder til: "Jesu fodsel"
og "Jesu opstandelsl" ' . I 1953 fik vabenhu
set sit glas-biUede over indgangs-doren:
"Den gode hyrde" .
I 1943 var det ikke uden vanskdig heder
at fa de blyindfattede ruder monteret, da
vare-direktoratet, handelsministeriet og an
dre naogtede tilladelse til at bruge bly til
formalet. I krigens ar skulle bly bruges til
ganske andre ting end kirkeruder' Det lyk

kedes dog den kobel
L.Freese, der liwede
skaffe de 5 kg bly, han

Kirkens orgel blev 1
balkonen til t met. 
skaonkede modelskih
haongning i kirken. M
pa en eller anden mz
gore. - Skibet er husfl
kaptajn Chr. Fischer
nord.

kedes dog den k0benhavnske glarmester
L.Frcese, der lavede blyindfatningen, at
skaffe de:5 kg bly, han skulIe bruge.
Kirkens orgel blev udvidet og flyttet fra
balkonen til tarnet. - 17 L0gst0r-borgere
skcenkede modelskibet SVALEN til op
hacngning i kirken . Mange af de 17 havde
pa en eller anden made med skibsfart at
g0fe. - Skibet er husflidsarbejde, udf0rt af
kaptajn Chr. Fischer-Jensen, Aggersund
nord.

50-ars jubila:et blev i 0vrigt beh0rigt fej
ret med en fest-gudstjeneste, hvor biskop
Malmstrom pra:dikede - med en til lejlig
heden skreven kantate af Olav Jensen - der
efter en fest-middag pa Mikkelsens Hotel
med mange indbudte ga:ster. Fest-dagen
sluttede med en stor kirkekoncert, hvor
kirkens nye belysning kunne beundres 
"kirkerummet var et lyshav" skrev L0gst0r
Avis begejstret.

/ais Nielsens korvinduer fra 1943 og 1945.
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Modcfskibet "SVAL E "

ar.

Frem mod 100
D en seneste resta

Sk 0n t kirken i 1975-76
vendig istandscettelsf
vcegge, hVCl!lv og inv(
klart, at resulta tet ikkl
ventningcrne. Kor t tic
c'l bni ng begyndtc ma
vceggene - malingen Vi
fa ktisk OR god - for,
for sv g bund, 80m ik
fas t. - Samtidig konslil
set bag malingen val
rev ner, som nogle sted
bagved-liggende mun
gyndte nedtre.llingen ti
ring, som netop nu er a
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Mudr!lskibet "SVA LEN" - en gave pn50 Ifrs-dagen.

Frem mod 100 ar.
Den seneste restaurering.
S!«Jnt kirken i 1975-76 fi k en grundig ind
vend i.g i end ' < ttelse med ma ting a[
vcegge, h v~ lv og inve n tar, stod d et snart
klart, at re lta te t ikke tod mal med for
ventn ingerne. Kort tid efter kirkens gen
abning begyndte malingen a t s kalle af
Vc gg n - malingen
ar god nok - d en var
faktisk FOR god - for den var mal t pa en
for ' ag bund, sam ikke kunn e halde d en
fa st. - Samtid ig kons ta t red e d et, at pud
set bag malingen var gennen'1tru kket af
revner, som nogle sted er gik helt ind i de t
bagved -liggende m urvCErk. - Denued be
gyndte n d trellingen til d en store rcstau re
ring, som neta p nu er afsluttet.

Kirkcn blev lukket i januar 1993. Inven
taret blev bragt i depot i nrerheden - der
blev opsat stillads helt op til det 0verste af
hvrelving rne - 9,5 meter over gulvet - og
eftcr grundige afdrekn inger bl~ v alle
vcegg e hugget fri for maling og puds helt
ind til den ra mur. H vcelvingerne blev
sandblCESt. De viste sig noget overraskende
at vcere st0bt som een stor beton-skal.
Ved nedhugning af puds forsvandt de
sidste malede band og ornamenter fra mu
re og lofter. Og efter mange og lange over
vejelser besluttede rn n ighedsradet at lade
dem forb live borte, da d e k1.l n var en beske
den efterladt rest af den dekoration, som
kirke n havde, da den var n y. Inden nedhu
gningen blev de omhyggeligt aftegn et og
fo tograferet til senere bders fo rn jelse.
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overva=ldende, og ved aftenlys er rummet
fyldt af et varmt, gyldent skzer.
Kirken har ogsa f;'1et udvendig belysning
som gave i anledning af jubilzed.
Selvom kirkerummet har de samme ram
mer som for, virker det nu bade h0jere og
lysere end nogensinde. - For 100 ar siden
skulle en kirke gerne stemme sindet til aI
vor og eftertanke - det blev tit understreget
med m0rke farver og da=mpet Iys. Maske
var det derfor, at alterbilledet med Jesus i
baden pa et tidspunkt blev overmalet med
m0rke tordenskyer, hvor kunstnc ren fra
begyndelsen havde malet en lys bla him
mel? - Nu er billedet renset for bade tor
denskyer og 85 ars sod og snavs, og det
har faet en diskret belysning, sa det ikke
la=ngere skal sta i halv-morke.
I dag ma man gerne blive glad, ni1r man
gar i kirke, og fole sig loftet ved den fa=lles
oplevclsc af gudstjenestens ord og musik.
Kan kirkens rum sa bid rage sit til at fa glce
den til at vokse og stemme sindet til lov
sZlng - sa har kirken i det stykke udfyldt sin
funktion.

Arne L. Hansen h'Cgger guld pd kirkeba:l1kene.

Vccgge og lofter er nu ikke lcengere male
de, men kalkede pa gammelkendt maner.
Det giver et meget LYST rum. - Tilmed er
de dcempede farver, som inventaret har
haft det meste af 100 ar, nu aflost af stcerkc,
klare farver pa en meget lys bund. - De sor
te smedejerns-Iysekroner og -lampetter er
malet lyse, stafferet med wdt og bladguld,
og de gamle ma tterede kcertepcerer er cr
stattet af specielle klare kirkekcerter, sam
giver rummet et lys med gyldenl ska=r. Kirken er nu kla=dt i lys i en grad, sa det en
formiddag med solskin kan virke ncesten
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Forst fiar kirken kcm
hvordan akustikken I·
n0dvendigt vi! der se
et hojttaler-anb:g.

Kirkens farvescetning er varetC1get af Ar
ne L. Hansen, som i Logstor bI. a. har lavet
Rode-Kors-hjemmets keramik-relieffer for
25 ar siden . - Hans udgangspunkt for far
vevalget har vccrct de klare, stzerkc farver i
korets glasmalerier. Disse harmonerer nu
for forste gang i 50 ar med kirkens ovrige
farver - hvilket absolut ogs;'1 har va=ret til
gavn for kor-vinduerne. Desuden har han i
bladguld markeret tidens gang - time for ti
me - pa bcenke-gavlene.
Kirkens gulv har faet ny teglstens-belzeg
ning, da den gam le var slidt op. Om der
skal en lober pa gulvet viI afha=ngc af rum
mets sikkert noget cendrede lydforhold.

Der blev vendt op og ned

Forst nar kirken kommer i brug, ved vi,
Iwordan akustikken har a>ndret sig. - Om
nod vendigt vii der senere blive installeret
et h0jttaler-anla>g.

Lidt mere praktisk betinget er det, at
dabs-venterummet, sam tidligere var ligka
pet nu er blevet udstyret med toilet til glce
de for de tra>ngende.

DCI' blev vendt op og l1ed pa mange ting i sommerens 19b.
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sogn. - Prcesten hilVci
vcerende pr~stcgClim
bodgade og ToftcgCldl
vceret farverigard 
1852 og la pa ccn af
der blev udstykket pz
ter kongens sildesClI
blev i 1923 solgt til a
stadig under nClvnct
tid blev den brugt SOl
og til sidst revet ned (
I forbindelsc med
blev der kobt en nycl
(nu nr.12) t~t ved kir
kirken bygget i 1893
ikke havde andet end
Omkr. 1900 havde L

Den ferste prCEstebo Lig i Legster pa hjfJmet af ToLdbodgade og Toftegade. Her efter maLeri af Karl Ni
elsen fra 1923. ToLdboden (nu skattekontoret) kan skimtes bag trCEerne.

pr~ster og deres huse.
Siden Logstor fik sit kapel i 1851, har fol
gende prcester i Logsted-Kornum og Log
stor pastorat virke i Logs tor.

Kirkens

1831 -1855 Frants Vilhelm Trojel boede i
Kornum. De folgende i Log
stor.
1856 - 1864 }orgen Chr. Gravenhorst.
1864 - 1873 N.C. Kall Fogh.
1873 - 1883 Victor Chr. Hjordt Koch
1884 - 1886 Jacob Hansen Andresen .
1886 - 1891 H. Holm.
1892 - 1898 Johannes J.T.G.Lebeck, provst.
1898 -1923 Johannes Frederik Fich, provst.
1923 - 1932 Christian Peder Pedersen
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1932 - 1937
1937 - 1954
1954 - 1969
1970 - 1991
Fra 1992

Niels Westergaard, provst.
Poul Moustgaard.
Erik Bennetzen, provst.
Svend Axel Axelsen
Karsten H. Jervad

Foruden disse har der for kortcre dler
lcengere perioder vceret en rcekkc hjodpe
prcester tilknyttet sogne t. - Siden 1987 har
sogneprcesten for Salling og Oudrup vceret
extern sogneprcest for Logstor, mens sogne
prcesten for Vilsted-Vindblces er extern sog
neprcest i Logsted sogn.
Sogneprcesten flyttede altsa til Logstor i
1856, da byen nu var blevet et selvstcendigt

HI/set i Riidhusgadc, 50

sogn. - Preesten havde sin bolig i den da
va:'rende prees tegaard pa hj0rnet af Told
bodgade og Toftegade. Den havde tidligere
va'ret farverigard - bygningerne var fra
1852 og la pa een af de allerf0rste grunde,
der blev udstykket pa L0gsteds strand - ef
ter kongens sildesal tnings-tilladelse. Den
blev i 1923 solgt til andet formEll, men gik
stadig under navnet "prees teg,1rden". En
tid blev den brugt som bolig for husvilde 
og til sidst revet ned ca. 1960.
I forbindelse med preesteskiftet i 1923
blcv der k0bt en nyere bolig i Radhusgade
(nu nr.12) teet ved kirken. Huset er ligl'som
kirken bygget i 1893, selvom de dengang
ikke havde andet end naboskabet til feelles.
Omkr. 1900 havde Landbo-sparekassen til

huse her. I 1922 d0de ejeren, som da var di
rekt0r for Andelsbanken i L0gst0r, J0rgen
Hansen Spliid, i en alder af 55 ar. Aret efter
fik menighedsradet hans enkes tilbud om
at k0be huset i Rldhusgade for 30.000 kr.
Efter en del tovtreekkeri med kirkeministe
riet bliver huset k0bt i 1924.
Veerre var dE't at fa solgt den gamle
preestegard. Kommunen ville k0be den for
10.000 kr., men menighedsradet havde faet
paIagt at szelge for mindst 15.000 kr. - Det
medf0rte mange forhandlinger, men sagen
endte med, at kommunal-bestyrelsen fik
ejendommen til SIN pris, hvorefter menig
hedsradet matte ltine de manglende 5.000
kr. af samme kommunalbestyrelse for at
kunne betale k0bet af den nye bolig.

HlIsct i Rddhusgade, som i 1924 blev kebt til prcestebolig. Hrrfotograferet ca. 1905.
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L0gst0r kirke betjencs
Karsten Holders Jerv(1(
er Jens Smed Krejbcrg
sanger (han har i 199 1
um som kirkens san
Kombak er organist. (I
let betjent af Bjarne I
kirkegardsleder er Jm
Torben Justesen, Jorn J
t n som faste mcdarbe

Tal

pa bordet.

Nej, det er endnu ikkl
pa den netop oversti18

Udsigt fra bakken med n

Kirkens evrige bemanding.
Logstor kirke betjenes i dag af sognepri£st
Karsten Holders Jervad, ekstern sognepri£st
cr .lens Smed Krejberg, Ove Gade er kirke
sanger (han har i 1991 holdt 40-ars jubili£
urn som kirkens sanger), og Svend Ole
Kombak er organist. (I mange ar blev orge
let betjent af Bjarne Hoi). Kirkebetjent og
kirkcgardsleder er Jorgen Larsen, som har
Torben Justesen, Jorn Jensen og Jorgen Gat
ten som faste medarbejdere pa kirkegiirden.

Tal pa bordet.
Ncj, det er endnu ikke muligt at si£tte pris
pel den netop overstaede restaurering. Men

den bliver ni£ppe sa dyr, som den ser ud
til. - Tallene her er lidt folke-statistik vedr.
Logstor
Folketallet har aldrig vi£ret voldsomt.
Fra byens spi£de begyndelse i 1516 har til
vi£ksten bevi£get sig i meget roligt tempo. 
11850 var der i Logstor by 967 mennesker. I
1901 var der 2.183. 20 ar efter var der 2.571
og i 1953 blev det til 3.259. I 1988 var vi
4.082 - og det nyeste folketal fra maj 1993
er: 4.178.
I hele Logstor Kommune boede der den
15. april 1993 10.529 mennesker.

Udsigt fra bakken med rddhu5, kirke og bancgtfrd - fer 1900.
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Af levende sten

Gennem 100 ar har k
bycns folk til gudstje
ind i menighedens fa
s0rgende til begravds
lup - for s let ikke at t~
nes fryd og forvcntni
ogsa budt pa en kono
nist eller indkaldte kr
sikliv har haft en mtu
imellem har kirken
brugt til et foredrag.
Men mest frydefulc
det, nar rammerne va
leaften, eller nar en fI(
ha ve eller skolens SIT
ind for a t se og hort',

Til slut E't

- - - med Limfjorden 50711 nabo l - Fra vinteren 1992.
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Af levende stene..."

Ccnnem 100 ar har kirken i Logstor kaldt
bycns folk til gudstjeneste - dobt bornene
ind i menighedens fiEllesskab - samlet de
sorgende til begravelse og de glade til bryl
lup - for slet ikke at tale om konfirmander
nl'S fryd og forventning. - Af og til er der
ogsii budt pa en koncert med kirkens orga
nist eller indkaldte kriEfter. Det loka le mu
sikliv har haft en naturlig plads her. Og ind
imellem h ar kirken samiEnd ogsa ViEret
brugt til et foredrag.
Men mest frydefuldt har kirken vist folt
det, nar rammerne var ved at spriEngcs ju
lea ften, eller nar en flok born fra en borne
have eller skolens sma klasser er myldret
ind for at se og hore, hvad sadan e t hus er

godt for! Og modsa t mange voksne tager
de det helt selvfolgeligt, nar de far at vide,
at kirkens hus er bade Cuds hus og deres
eget - for de har ikke noget imod at dele 
sa lidt som de mener, C ud har det! - For
var kirken kun s ten og grus og maling - sa
var der ikke megen mening med dent
Logstor klarede sig i arhundreder med at
have sin kirke i Logsted - med skoleholde
rens nod-andagter eller med kapellet i Sko
legade. For menigheden kan godt eksistere
uden kirkehus - den er "bygget af levende
Stene" som Crundtvig skriver. - Men kirke
huset kan ikke undviEre menigheden 
uden den er kirken kun et hus blandt man
ge i byen.

Til slut et par vers fra O. Jensens kantate til kirkens 50-3rs jubiliEum:

Rodfast i Jorden er Taarnet vel grundet,
Spiret dog peger mod Himmelens Hv<£lv.
Randt vi af Jord og til Jordliv er bundet,
drager en Trang dog mod Skaberen selv.
Dgdsm<£rket er fra sin Vorden vort Virke,
Huset her ogsaa til Grunde skal gaa,
men af de levende Stene en Kirke
Aanden har bygget, som evig skal staa .
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L0GST 0R K IRKE - 100 AR
er en gave til menighederne i L0gst0r og L0gsted
i anledning af L0gst0r Kirkes 100-ars jubilCEum
den 22. oktober 1993.
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