
Prædiker fra Rubjerg Kirke  
 
1715: Poul Friis (spøgelsespræsten): opgør med Strandrøver Anders Sand i kirken 
Niels Sørensen læser indgangsbønnen (indført 1685): 
HErre! jeg er indkommen i dette dit hellige Huus, at høre hvad du GUd Fader min Skabere, du 
HErre JEsu min Frelsere, du værdige Hellig Aand i Liv og Død min Trøstermand vil tale til mig. 
HErre! oplad nu saaledis ved din Hellig Aand for Jesu Christi skyld mit Hierte, at jeg kand af 
Prædiken lære at sørge for mine Synder, og at tro i Liv og Død på Jesum, og hver Dag i et helligt 
Liv og Levnet mig forbædre: Det høre og bønhøre Gud ved Jesum Christum Amen!  Fader vor du 
som etc. 
  
Præsten bestiger den skrøbelige prædikestol, hvorefter han i en fuldstændig ubehersket tone og 
med de groveste skældsord overfuser menigheden da han udslynger forbandelser over  Anders 
Sand og følgeskab 
 
Poul Friis: 
Jeg tror djævlen besætte mig, det er Strandrøveren Anders Sand og tørvetyvene fra Ulstrup, der 
har den frækhed at sætte deres ben i dette hellige hus” 
 
Anders Sand: 
"Hold Eders skidne Mund Poul Friis - Elendige Præstesvin!" 
 
Poul Friis: 
"Niels Sørensen, sæt denne frække Karl ud af Kirken!" 
 
Niels Sørensen spagfærdigt: 
"Anders Sand, Præsten siger, at du og din familie skal forlade Kirken nu".  
 
Anders Sand smiler og bliver siddende. 
 
Præsten fortsætter sin afbrudte Prædiken med:  
"Hvis ikke du Anders Sand skrubber af med det samme vil der vederfares dig en ulykke" 
Præsten taber fuldstændig Besindelsen Farer ned af prædikestolen og springer ind i stolen til 
Anders Sand, griber ham i 
brystet. Anders Sand tager fat i præsten og kaster ham ud af kirkestolen. Han vælter og slår sig 
hårdt, Hans kjole flænges. 
 
Præsten:  
mumler arrigt 
 
Hinker op til alteret og sætter sig ned på Knæfaldet. 
 
Degnen læser udgangsbønnen (indført 1685): 
HErre! jeg takker dig af mit gandske Hierte, at du nu haver lært mig hvad du vil, at jeg skal 
giøre: Hielp mig nu, min Gud, ved din Hellig Aand for JEsu Christi skyld, at jeg maa bevare dit 



Ord i et reent Hierte, og der af i Troen stykis, og i et helligt Levnet forbedris, og mig der ved i Liv 
og Død trøste, Amen. Fader vor, etc. 
 
 
1726: Amtsmand Chr. Reitzer udsteder en kundgørelse, der skal læses fra prædikestolene 
førstkommende 6. oktober, hvori der loves:  
Præsten: 
”på foranledning af amtsmand Christian Reitzer oplæses denne kundgørelse”  
”Han som fremtidig ødelægger nogen form for sandflugtsdæmpende vegetation haver sig 
Bremerholms jern uden al nåde at vente”.  
”…man ser hvorledes den skadelige sandflugt mere og mere tager overhånd, ved det at sandet 
løsnes ved  væksters afhuggelse og oprykkelse. Hele  kirkesogne  er bleven fordærvet, ja, vel 
frygtes må, at ganske landet i Vendsyssel omsider vorder af samme sand oversvømmet og i grund 
lagt øde” 
 
 
1754: ”Svin og fæ løber undertiden ind og gør bulder til gudstjenestens forstyrrelse. 
(Kirkegårdsdiget og kirkegårdsporten ruineret og øde) 
Præsten:  
”Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev: Vær derfor besindige og ædru, så i kan bed 
bede. Frem for alt hav inderlig kærlighed til hverandre”  
 
Lyde af svin der løber ind og forstyrrer. 
 
Præsten:  
Få de svin ud! De gør bulder til gudstjenestens forstyrelse!  
 
Svinene bliver gennet ud. 
 
Præsten:  
Hvem af jer sognebørn vil hjælpe med at ordne diget og porten. De er jo efterhånden ruineret og 
øde. 
 
 
Indvielse af den nye kirke 1904 
Provst Harboe: 
”Også fra denne kirke skal ordet lyde og sangen tone. Lad os slutte os til salmens ord: Kære 
Heree! Frels dog! Kære herre! Lad det dog lykkes. Velsignet være den, som kommer i herrens 
navn; vi velsigne Eder fra Herrens hus! 
 
I den treenige guds navn nedlægger jeg hermed grundstenen tilden ny Rubjerg Kirke i det 
herrens år 1904. 
 
Lad os alle istemme salmen ”Kirken er et gammelt hus” 
Kirken den er et gammelt hus, 
står, om end tårnene falde, 
tårne fuldmange sank i grus, 



klokker end kime og kalde, 
kalde på gammel og på ung, 
mest dog på sjælen træt og tung, 
syg for den evige hvile. 
 
Herren vor Gud vist ej bebor 
huse, som hænder mon bygge, 
arke-paulunet var på jord 
kun af hans tempel en skygge. 
Dog sig en bolig underfuld 
bygged han selv af støv og muld, 
rejste af gruset i nåde. 
 
Vi er hans hus og kirke nu, 
bygget af levende stene, 
som, under kors, med ærlig hu 
troen og dåben forene. 
Var vi på jord ej mer end to, 
bygge dog ville han og bo 
hos os i hele sin vælde. 
 
Samles vi kan da med vor drot 
selv i den laveste hytte, 
finde med Peder: der er godt, 
tog ej al verden i bytte. 
Kirken og vi, som ærlig tro, 
altid er et så vel som to, - 
et med vor drot og hinanden! 
 
Husene dog med kirke-navn, 
bygte til Frelserens ære, 
hvor han de små tog tit i favn, 
er os som hjemmet så kære. 
Dejlige ting i dem er sagt, 
sluttet har der med os sin pagt 
han, som os Himmerig skænker. 
 
Fonten os minder om vor dåb, 
altret om nadverens glæde, 
hvor skulle før i tro og håb 
Herren vi finde til stede, 
end hvor det for os prentet står: 
Herren i dag er som i går, 
så er og troen og dåben. 
 
Give da Gud, at hvor vi bo, 
altid, når klokkerne ringe, 



folket forsamles i Jesu tro 
dér, hvor det plejed at klinge: 
Verden vel ej, men I mig ser, 
alt hvad jeg siger, se, det sker, 
fred være med eder alle! 
 
Aldrig dog glemmes mer i Nord 
kirken af levende stene, 
dem, som i kraften af Guds ord 
troen og dåben forene! 
Selv bygger Ånden kirke bedst, 
trænger så lidt til drot som præst, 
ordet kun helliger huset! 


