
 
 
 
 
 
 
 

En rigtig kristen 
Se godt på billedet her. Det forestiller en rigtig kri-

sten. En ægte riddersmand, dygtig, tapper og god. 

Det er man ikke i tvivl om med de store flotte orde-

ner og det faste blik. Han stammer fra en familie fra 

Assens og han endte også som biskop i Odense. Han 

hed Frederik Plum (1760  - 1834). 

Frederik Plum var rationalist. Rationalist vil sige, at 

man tillægger den menneskelige fornuft forrang. 

Med fornuften overvinder man mange indgroede 

dårligdomme, det gjorde man også i Plums tid. Det 

betød, at Plum også satte sin menneskelige fornuft 

over det, der stod i Bibelen. Altså; står der noget i 

Bibelen, der strider mod ens sunde fornuft, så har 

fornuften ret. 

Frederik Plum havde en del samarbejde med lens-

greve Preben Bille-Brahe (1773-1857), der dengang 

boede på Hvedholm. Hvedholm var stamhus i grev-

skabet med navnet “Brahesminde”. Preben Bille-Brahe har siden 1857 ligget i det smukke ly-

serøde hus på Horne Kirkegård. Der var 3000 mennesker til hans bisættelse, men inden det 

kom så vidt, udøvede han en meget stor indflydelse på den egn, som vi andre bor på i dag. Ja, 

egentlig har han også haft indflydelse efter sin død. Preben Bille-Brahe var nemlig også ratio-

nalist og som lensgreve var det ham, der ansatte præsten i Horne og biskop Plum der havde 

det biskoppelige tilsyn med præsten. Tidligt i 1800 tallet håndplukkedes den rationalistiske 

præst Jakob Bang til sognepræst i Horne. 

Og de her fyre lod virkelig fornuften råde. Moderne dyrkningsmetoder blev indført. Skoler 

blev oprettet, så almuen kunne lære at læse og skrive og tænke fornuftigt - rationelt. Selv 

prædikestolen blev brugt til formålet. Præsterne prædikede, så kirkerne den dag i dag nær-

mest står tomme på ugens største festdag i mange fynske sogne, fordi folk sidder derhjemme 

og holder gudstjeneste med et rundstykke og deres fornuft. Og så var de myreflittige de her 

folk, nærmest utrættelige med deres reformiver. 

Biskop Plum havde været med til at oprette et nærmest obligatorisk pastoralseminarium 

(1809) i København, der skulle sikre solide generationer af rationalistiske præster. Han skrev 

en læsebog til de fynske skolebørn, der blev brugt ud over hele øen. Sammen med Preben Bil-

le-Brahe, der også var en stor bogsamler, og nogle andre, oprettedes Fyns Stifts Bibliotek. Nu 

kunne de kvikkeste af eleverne, dem der havde mod på mere end det der stod i Plums læse-

bog, pludselig få adgang til bøger på lille Fyn. Samlingen er i dag en del af SDU’s bibliotek. 

Alt det hér lagdes dybt, dybt, dybt ned i folkesjælen længe inden Grundtvig sendte folk på 

højskoler. Hos Grundtvig var menneskets fornuft ikke den højeste sandhed og kristendom 

ikke en særlig disciplin for de lærde, præsterne og teologerne, at udtænke sandheden om, 

men noget levende der opstår om det talte ord. Grundtvig har ofte været fremdraget som no-
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get unikt ved “dansk kristendom”, nærmest så unikt, at flertallet af rationelle kristne har 

tænkt, hvilket jo er det religiøse særkende for rationalister, det med at tænke, at de ikke er 

sådan “rigtige kristne” ligesom dem, der tog på højskole og sang salmer og lærte noget om 

hvad Grundtvig nu sagde om ditten og om datten og måske endda også plejede kirkegang om 

ordet på søndage. Alt det overlader rationalisten til fagfolk, medens han tager sig af sit eget 

område. 

C.W. Eckersberg, der malede vores altertavle i 1812, var også rationalist. Han gik ikke i kirke 

ud over ved særlige lejligheder. Men han ville aldrig betegne sig selv som en “ikke rigtig kri-

sten” - tværtimod. Han malede også Jesus i Horne Kirke som den største rationalist af alle, 

som en læremester, der belærende peger op i himmelen. Så kan vi jo lade fornuften følge be-

vægelsen og komme til ham, hvis vi en dag får brug for at vide noget om ham og Guds rige.  

Er du mon selv ærke-fynsk rationalist? Tag testen hér og lad fornuften råde: 

Rationalisten besidder nogle særlige (religiøse) kendetegn. Især det moralske er fremtræden-

de og rationalister fremhæver fx. ofte de ti bud som noget grundlæggende ved kristendom-

men og i nyere tid er vi begyndt at høre meget om næstekærligheden. Og så er der fromhe-

den. C.W. Eckersberg var næsegrus over det højtidelige ved det der skete i kirken, og fromhed 

er et særkende for rationalisten, hvilket måske ikke er så mærkeligt, da “from” er et gammelt 

dansk ord, der betyder dygtig, tapper og god. Hvem vil ikke gerne være det? Det vil en ratio-

nalistisk kristen, men han vil ikke rigtig være véd, at det er sådan, for det kunne jo også være 

anderledes….. og det kan det da helt sikkert. Men han er nu alligevel en rigtig kristen, som 

også Eckersberg ville sige det. Måske endda den rigtigste, hvis vi, sådan lidt rationelt, måler 

på kvantiteten. 

  Jesper Præst 

 

 
 
 
 
 
Hermed inviterer vi alle børn i Faaborg, Diernæs og Horne sogne, der efter sommerferien 
skal gå i 4. og 5. klasse til Junior-Camp19. 
 
I år foregår campen i Horne Kirke i dagene 6., 7. og 8. august. Om tirsdagen mødes vi i kirken 
9.00 - 15.30. Onsdag mødes vi klokken 19.00 og overnatter sammen i kirken. Torsdag 
slutter vi af klokken 15.30. 
 
Kirkerne har vi stående overalt i vores landskab fra gammel tid og de er alle med til at fortælle 
os noget om hvem vi er. Vi bliver døbt dér og engang også begravet der. De er med til at hjæl-
pe os med at finde rundt i hele livet. På campen skal vi høre lidt om dét og lege med det hele. 
Sådan er livet bare bedst, når vi lytter og leger. Og det er kirken også. 
Så vi håber du har lyst til at være med til sommerkirkehygge- og uhygge. Vi skal nemlig også 
på natløb på kirkegården og der er også et meget, meget gammelt loft vi skal op på og en hel 
masse andet… 
 
Hvem vi er? Vi er præsterne og menighedsrådene i sognene. I år vil præsterne Lene Matthies 
fra Faaborg og Jesper Svärd fra Horne være ledere på campen og vi glæder os utrolig meget. 
Du kan se mere på hjemmesiden: www.hornepraesten.dk, hvor du også kan tilmelde dig se-
nest 15. juli 2019 
Alle på årgangene er velkomne! 

 

Junior-Camp19 – 
et tilbud til dig der en dag også skal konfirmeres 

 
 

Jesper Svärd, Præstegårdsgyden 6, Horne 

5600 Fåborg 

62601041, jesv@km.dk 

http://www.hornepraesten.dk/


  

19. maj  11:30 - 12:30 Jesper Hartvig Svärd 

26. maj  10:00 - 11:00 Jesper Hartvig Svärd 

30. maj 11:30 - 12:30 Jesper Hartvig Svärd Kristi Himmelfart 

2. juni  9:00 - 10:00 Jesper Hartvig Svärd 

9. juni  10:30 - 11:30  Jesper Hartvig Svärd Pinsedag 

10. juni  9:30 - 10:30   Jesper Hartvig Svärd Anden Pinsedag 

16. juni  11:00 - 12:00 Jesper Hartvig Svärd 

23. juni  11:30 - 12:30 Jesper Hartvig Svärd 

30. juni 11:30 - 12:30  Eva Ladefoged 

7. juli  9:00 - 10:00 Jesper Hartvig Svärd 

14. juli  10:30 - 11:30 Jesper Hartvig Svärd 

21. juli  9:30 - 10:30  Jesper Hartvig Svärd 

28. juli  10:30 - 11:30 Jesper Hartvig Svärd 

4. august 11:30 - 12:30 Jesper Hartvig Svärd 

11. august  11:30 - 12:30  Jesper Hartvig Svärd Udendørs på kirkegården 

18. august  10:30 - 11:30 Jesper Hartvig Svärd 

Menighedsrådet er flere gange blevet gjort opmærksomt på, at der i Amtsavisen fejlagtigt 

står, at der ud for en given søndag ingen gudstjeneste er. Vi har meddelt avisen, at der er 

gudstjeneste alle søndage og alle helligdage altid. Alligevel kunne man her i påsken ud for 

Horne læse, at der Ingen gudstjeneste var.  

Ny aftale med avisen skulle forhindre, at dette sker igen. 

 

 

 Fra gammel tid er sogne små enheder, der ofte har lukket sig om sig selv. Nu forsøger vi at 

åbne grænserne og at samarbejde. Det har præsterne længe været nødt, når de skulle have 

ferie og fri. Således også Vibeke Hammerum fra Svanninge og Jesper Svärd. 

Dette samarbejde må nu slutte, idet Vibeke Hammerum går på pension 1. juni. Og når så des-

værre netop ikke at komme tilbage i den ny-istandsatte Svanninge Kirke, der genåbner i au-

gust efter to års lukning. 

I Horne takker vi Vibeke Hammerum for et godt samarbejde med ønsket om en glædelig 

overgang til den nye del af livet.  

 

 

Den 6. oktober kl.19: Musikgudstjeneste med cellist Anne Vilain. Anette Haahr, vores or-

ganist, arrangerer. 

Den 23. oktober kl.19.30: Marianne Aagaard Skovmand fortæller om Thomas-evangeliet, 

som hun nyligt har skrevet en bog om. 

Gudstjenester i Horne Rundkirke  

 

I et par år har vi haft udendørs 

gudstjeneste pinsedag. I år har 

vi barnedåb, så vi lader døbe-

fonten stå, hvor den står og 

flytter i stedet datoen for guds-

tjenesten på kirkegården til 11.  

aug. 

Nyt fra Svanninge Sogn 

Kommende arrangementer, der uddybes i næste nr. 

Redaktør af kirkebladet: Hanne Wolfsberg, 40358387 

Ring gerne, når I opdager fejl, såsom forkert adresse til præ-

sten i de seneste 2 numre. 

Kirkens hjemmeside: www.hornerundkirke,dk 


