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Før en drøm - 
nu en virkelighed!
»Det gjorde Gud«

I 1904 overtog far, gdr. Hans 
Nissen Beck, gift med Beate 
Lindskov fra Højrupgaard ved 
Kolding Kirkeskov, gården »Kri- 
stinesminde«, Lykkegårdsvej, ef
ter sin far, den mangeårige sog
nefoged i Seest, gdr. Poul Nissen 
Beck.

Den vækkelse, der ved vort år
hundredes begyndelse oplevedes 
mange steder nåede omkring 
1910 også til Seest. Adskillige i 
den stedlige kreds af trofaste In
dre Missions venner oplevede på 
en tydelig og samstemmende 
måde Herrens kald til et dybere 
åndeligt liv.

Den næsten samtidige uddyb
ning af dette guddommelige 
kald, der skete gennem den Guds 
mand, Knud Thomsen, der, fra 
det dengang under Tyskland hø
rende Sønderjylland, bragte det 
forløsende budskab om en Hel
ligåndens meddelelse af kraft til 
en hellig livsførelse, eller som 
Bibelen kalder det, en dåb med 
Helligånden, resulterede dog 
kun i, at et fåtal i åben beken
delse fulgte kaldet. Blandt disse 
var Hans og Beate Beck, der 
straks åbnede deres hjem for den 
frigørende forkyndelse. Da Knud 
Thomsen solgte sin gård og flyt
tede, blev gården »Kristinesmin- 
de« det mere faste mødested i de 
følgende år, hvor frie prædikan
ter holdt møder, helt frem til 
menighedens stiftelse i begyndel
sen af 1924.

Kolding-stævnerne begyndte i 1929 på 
»Kristinesmindes« gårdsplads.

a f  Sigfrid  Beck

Da Apostolsk Kirke i Dan
mark, som en sammenslutning af 
landets frie, åndsdøbte menighe
der, samme år tog sin begyndel
se, sluttede Kolding menighed 
sig straks til denne kreds.

Det førte med sig, at Kolding 
menighed blev vært for Apo
stolsk Kirkes landsstævner fra 
1929. De første stævner blev af
holdt på selve gården »Kristines- 
minde«, første år med mødesal i 
laden og spisetelt på gårdsplad
sen. De to følgende år spiste man 
i laden (»Tronsalen«), og samle
des til møderne i teltet. Da antal
let af stævnedeltagere stadig vok
sede, måtte man allerede i 1932 
rejse en hel teltby udenfor går
den på markerne ved den nær
liggende sø. Men et stort fire
mastet mødetelt viste sig hurtigt 
at være for lille og blev i 1934 
afløst af et stort nyt 1000-mands 
telt. Og således fortsatte væksten 
og velsignelsen i ti-året frem til
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landsstævnet 1939, der atter blev 
en milepæl i Apostolsk Kirkes 
historie i Danmark. En ny byg
ning med yderligere 300 sove
pladser var blevet rejst og spise- 
teltet udvidet, så der nu kunne 
spise 600 samtidig. Stævnets mot
to »Bryd Jer nyt land« var yderst 
inspirerende og faktisk i sin be
gyndende opfyldelse med de 
forudgående missionsfremstød i 
Randstaterne og en stævnedelta
gelse af de første 18 Estlændere 
til følge.

Men også på hjemmefronten 
fik mottoet sin betydning på en 
ganske speciel måde med opret
telsen af

Apostolsk Kirkes Bibelskole 
i Kolding
Den 3. november 1939 samledes 
det første hold på 27 elever. Li
gesom gården »Kristinesminde« 
havde tjent ved Kolding menig
heds begyndelse og senere ved de



første landsstævners afholdelse, 
således måtte den også tjene ved 
bibelskolens begyndelse, da mu
rermesteren ikke var blevet fær
dig med skolelokalerne. Vi be
slaglagde simpelthen hele går
dens stuehus i bedste forståelse 
med vort værtspar Hans Beck og 
hustru. Vi nåede dog at indvie 
de nye bibelskolelokaler den 12. 
december og at benytte dem de 
sidste dage af skoletiden.

Beate og Hans Beck »Kristinesminde«.

Men den rige udvikling fra ti
året 1929-39 fortsatte. Trods æn
drede forhold i besættelsen af 
vort land, arbejdedes videre un
der Herrens mærkbare velsig
nelse. Landsstævnet i 1940 blev 
en stærk appel til villigt at gå ud 
med evangeliet til alle Danmarks 
byer. Denne appel, der igen blev 
fulgt op ved stævnet i 1941, hvor 
Herrens tale, midt i den mørke 
besættelsestid, yderligere opmun
trede os til at gå ud over landets 
grænser til Europas lande.

Guddommelig Inspiration 
Da Kirkens landsråd ved sin sam
ling i december 1941 drøftede 
årets meget velsignede landsstæv
ne, og hvad der skulle gøres for 
at bøde på stævnets sprængte 
ramme som f. eks.: køkkenudvi
delse, forbedrede sanitære for
hold, en barak til stævnets man
ge børn osv., altsammen noget, 
der ville koste 20.000 kr. — en 
drøftelse, der blev efterfulgt af

Den smukke teltlejr ved »Genesareth Sø« i Seest.

betragtninger over, om det var 
rigtigt at investere så meget på 
lejet grund, betragtninger, der 
mundede ud i, at vi egentlig 
burde have vort eget permanente 
samlingssted eller hjem, hvor 
også bibelskolen kunne have til 
huse under lidt mere tidssvaren
de forhold, end i den daværende 
barakbygning — da lød igen Her
rens inspirerende tale iblandt os 
og opmuntrede os til at skaffe 
plads til flere og til at berede et 
sted for ungdommen til at søge 
åndelig berigelse og kundskab. 
Vi forstod at vi skulle rejse en 
bygning til dette formål, som 
også skulle være centrum for ar
bejdet i vort land. Herrens ord 
blev modtaget med glæde. Man 
var enige om at stå sammen i tro 
om denne opgave, og der blev 
straks nedsat et udvalg til at tage 
sig af sagen. Ved dette udvalgs 
første møde den 7. december 
1941 kom den første opmun
tring, idet grunden bestående af 
landsstævnepladsen med tillig
gende sø- og bakkeparti, et areal 
på cirka 33.000 m2, blev skænket 
til formålet af H. Beck. En sådan 
opmuntring var også nødvendig, 
for endog med selve gaven, der 
ligesom udtrykte en begynden
de virkeliggørelse, begyndte vi 
straks at forstå, hvor stor opga
ven egentlig var. Vi forstod, at 
vi kun i tro på Guds hjælp kun
ne løse denne opgave. Derfor 
blev bygningen også kaldt »Tro
ens Tempel«, som udtryk for, at 
den kun kunne rejses ved tro,

og vel også for at i denne byg
ning skulle troens ånd råde.

Bygningens størrelse og mål 
Bygningen skulle danne rammen 
om vor skolevirksomhed, en bi
belhøjskole, husholdningsskole, 
Kirkens hovedkontor m. m. og 
desuden tjene som landsstævne
basis. Den skulle rumme 75 dob
beltværelser, 3 lejligheder, 3 kon
torer, 3 klasseværelser, auditori
um, festsal til 500, spisesal, an
dagtslokale, 3 dagligstuer, biblio
tek, forhandlingslokale, lærervæ
relse, gymnastiksal med omklæd
ningsrum og bad, skolekøkken 
med demonstrationslokale, va
skeri, køkken, depotrum m. m. 
Det blev ialt 5000 etagekvadrat
meter. Jo, her var brug for tro 
og trosopmuntringer, som vi 
også mærkede, at Herren bestan
dig gav os.

Indsamlingens begyndelse 
I løbet af de første 2 år (1942- 
1943) nåede gavebeløbene op på 
næsten 100.000 kr. Nu besluttede 
man at rejse yderligere 400.000 
kr. I løbet af 1945 og 1946 ind
gik der godt 200.000 kroner, så 
vi med de først indsamlede 
100.000 kroner passerede de 
300.000 kroner ved udgangen af 
1946.

Troens sejr
Således gik indsamlingen videre, 
om end i noget langsommere 
tempo, måske grundet på en vok
sende modstand mod hele pro
jektet. Nogle ville helt afskrive
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det. Man mente, at opgaven var 
alt for stor. Tro og tvivl kæmpe
de længe en drabelig kamp. Men 
tilsidst vandt troen en afgørende 
sejr. Det skete ved et rådsmøde 
for kirkens ledende mænd. Det 
var et uforglemmeligt øjeblik, 
da rådsmedlemmerne med troens 
sejr i hjerterne rejste sig og fra 
deres mødelokale marcherede til 
mødeteltet med de mange ven
tende landsstævnedeltagere syn
gende:

:l: Når Gud er for os 
hvem kan stå imod? : :
Når Gud er med os 
hvem kan stå imod?
Med os er han 
som har al magt 
i himmel og på jord.

og hele forsamlingen sang med, 
grebet af samme troens ånd. Det 
skete i året 1952.

En glædelig meddelelse 
Ved begyndelsen af 1953 fik vi 
den glædelige meddelelse, at vi 
havde fået en foreløbig materia
lebevilling på 175.000 kr., og no
get senere, at Finansministeriet 
havde bevilliget os et lån på

1.200.000 kr. til vor byggesag. 
Det virkede på ny tro, taknem
melighed og begejstring.

Økonomisk slutspurt 
Med lånet på 1.200.000 kr., halv
delen af byggesummen, var så at 
sige den ene halvdel af bygnin
gen klaret. Den anden halvdel 
på kr. 1.200.000 måtte vi klare 
ved Herrens hjælp. Vor første 
indsamling og visse påregnede 
gaver i form af materialer, ud
gjorde de første 700.000 kr. T il
bage var der 500.000 kr., som vi 
ville søge at rejse for dermed at 
få en bygning med et sundt ejen
domsregnskab.

Det drejede sig om at rejse kr. 
500.000 eller 
500 beløb a kr. 500

=  kr. 250.000
50 beløb a kr. 1.000

=  kr. 50.000
25 beløb a kr. 2.000

— kr. 50.000
10 beløb a kr. 5.000

=  kr. 50.000
5 beløb a kr. 10.000

=  kr. 50.000
lait kr. 450.000

hvortil så kom gaver til kr. 
50.000 i andre størrelsesbeløb 
end de ovenfor angivne. Et så
dant indsamlingsprogram syntes 
at hjælpe gave-giverne, i hvert 
fald kom pengene forholdsvis 
hurtigt ind.

Byggeriet begynder
Den 12. oktober 1953 blev byg
gearbejdet påbegyndt. En af
gravning af grunden, hvor elever 
ved deres 45 min. morgenarbej
de og i visse fritimer lørdag ef
termiddag havde fjernet ca. 2400 
kubikmeter jord, var allerede til
endebragt.

De første spadestik til den nye skole. 
Alle er i aktivitet, også forstanderen 
og hans hustru.

Stort møde i Kongreshallen.
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Og i sommeren 1955 var byg
gearbejdet så langt fremme, at 
vi kunne holde vort landsstævne 
i højskolens store festsal. Det var 
et festligt skue med glade stæv
nedeltagere fra alle egne af lan
det og fra Tyskland, Schweiz, 
Frankrig, England, Norge, ja 
helt fra USA.

De gamle rammer sprænges 
Nogle måneder senere rykkede 
det nye højskolehold ind. Selvom 
højskolen stadigvæk ikke var helt 
færdig, måtte vi simpelthen flytte 
ind. Vi stod pludselig med et re
kordhold på 70 elever og kunne 
umuligt være længere i den gam
le skole. Næste år kom der 100 
elever, næste år igen 120, så 100, 
og siden har tallet ligget om
kring 80-100.

Da vi så denne smukke byg
ning, denne store bygning færdig 
— før en drøm, nu en virkelig
hed — så kunne vi kun sige med 
et af Bibelens ord: »Det gjorde 
Gud«. Bygningens tilblivelse er 
da også så nøje i pagt med det 
kristendomssyn, vi som bevægel
se, som en Apostolsk Kirke, bæ
rer frem. De første apostolske 
kristne havde en levende Kri
stus, eller som det også hedder i 
deres eget sprogbrug: »En Jesus, 
som begyndte både at gøre og at 
lære«, de havde ikke blot en or
dets Herre og Mester, men en 
handlingens Herre og Mester, og 
det således at handling gik forud 
for belæring. »Min Fader arbej
der indtil nu, også jeg arbejder«, 
sagde Jesus.

Det var denne i gerning virk
somme Gud, denne handlende 
Gud, der også virkede alt dette. 
Det var Helligånden i hans mæg
tige formidlergerning, der virke
liggjorde dette. Derfor er vi ikke 
et øjeblik i tvivl om, hvem der 
skal have æren og prisen. At det 
er Gud, der har virket alt dette, 
bliver ganske klart i betragtning 
af det forholdsvis lille samfund, 
der har stået bag ved denne op

gave. Målt med verdens alen må 
vi sige om os selv: Ikke mange 
vise, ikke mange fornemme — 
derfor bliver underet også så me
get tydeligere.

Hvem kan beskrive den rig
dom af liv, der udfoldede sig på 
hold efter hold af elever igen
nem årene, når ikke blot danske 
elever, men ret hurtigt også svejt
siske, tyske, franske, hollandske, 
engelske, italienske, spanske, 
afrikanske osv. elever strømmede 
til? Alene samværet har været så 
berigende, at kun oplevelsen her
af kan give den rette forståelse.

Nu tæller til stadighed hvert 
nyt hold elever fra 10-12 forskel
lige nationer, og da alle elever 
har kristent sigte, oplever vi ofte 
stunder, hvor vi føler, at vi må 
være repræsentanter for de sande 
»Forenede Nationer«.

Kongreshal bygges
Med den stadig øgede tilslutning 
til det internationale sommer
stævne, som bevægelsen bag høj
skolen hvert år afholder her i 
Kolding med højskolen som ba
sis, og med forøgelsen af skolens 
elevtal, navnlig efter den sær
skilte ungdomsskoles oprettelse 
og vækst, har pladsbehovet meldt 
sig mærkbart og den 7. juli 1967 
indviedes i skolens umiddelbare 
nærhed, i nærværelse af repræ- 
Højskolen ligger smukt ved sÿen.

sentanter fra 20 nationer, en stor 
ny og smuk hal, Kongreshallen. 
Hallen, som borgmester P. Ravn 
i sin tale ved indvielsen beteg
nede som en af Danmarks smuk
keste, er nærmest ellipseformet, 
60 m lang og 36 m bred og med 
siddeplads til 2500 ved stævner 
og møder. Hallen kostede 1,3 
mio. Den giver ungdommen rig 
lejlighed til at boltre sig på dens 
store idrætsbane i internationale 
mål, men den har dog kun til
dels afhjulpet skolens pladsbe
hov. Derfor er

En ny ungdomsskole 
nu under forberedelse på det 
store areal øst for kongreshallen. 
Den er projekteret til 60 elever. 
Den er nu på 2400 etagemeter 
°g byggesummen vil nok beløbe 
sig til nogle millioner. Ungdoms
skolen har stor søgning. Den gi
ver 40 ugers undervisning fra 
september til juni. Som endnu 
en ting, der hører med i billedet 
af hele den udvikling, der har 
fundet sted i kvarteret ved Lyk
kegårdsvej, skal nævnes:
En ny kirke
Den stedlige apostolske menig
hed i Kolding, der udover sin 
deltagelse i hele udviklingen om
kring højskolen og landsstævner, 
har sin egen historie, har også 
oplevet Herrens velsignelse.
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Efter i de første 50 år som eta
bleret menighed at have haft til 
huse snart her snart der, og efter 
fra år til år at have været vidne 
til den stærke vækst og udvik
ling i det efterhånden mere og 
mere internationalt prægede 
Herrens virke i forbindelse med 
højskole og landsstævner — fik 
den stedlige menighed i 1975 sin 
egen kirkebygning.

For godt 100 år siden, i 1875 
byggede farfar, sognefoged Poul 
Nissen Beck, gården »Kristines- 
minde«. I de 100 år frem til 1975 
har der været holdt møder både 
i stuehus, avlsbygninger og have, 
et virke, der nu med opførelsen 
og indvielsen af kirkebygningen 
i gårdens have, så at sige har fået 
sin fortsættelse og befæstelse med 
et mere permanent og udstrakt 
virke, idet de mange elever fra 
10-12 forskellige nationer, der år 
efter år samles på højskolen, her 
lejlighedsvis kan deltage i me
nighedens gudstjenester og mø
der.

Kirkebygningen er 30 m lang 
og 10 m bred. I kirkerummet er 
der også balkon, så kirken har 
plads til 400. Nedenunder er der 
ungdomslokaler og menigheds
sal. Det bebyggede areal andra
ger ca. 700 etagemeter. Kirken, 
der er opført uden tilskud fra

Kirkebygningen indviedes d. 14. Dec. 1975.

det offentlige, har kostet 1 mil
lion kr. og er gældfri.

Som skolecenter og kirke har 
Apostolsk Kirke således øvet en 
vis indflydelse på Koldings kul
turliv.

Den øvrige forandring i områ
det ved Lykkegårdsvej med ud
stykning af Kristinesmindes jor
der og bebyggelse med parcel
huse skyldes ikke direkte den 
ovenfor omtalte udvikling i for
bindelse med Apostolsk Kirke. 
Men da ingen af børnene på Kri- 
stinesminde ønskede at drive 
landbrug, og da en forsøgt bort
forpagtning ikke kunne klare 
skatter og afgifter besluttede

man, i stedet for at afhænde går
den, selv at udstykke og bebygge 
hovedparcellen og de nærmest 
liggende jorder.

Efter fars død i 1947 overdrog 
mor, fru Beate Beck, gården til 
os børn. Vi dengang levende seks 
søskende, der alle tilhørte Apo
stolsk Kirke i hvis tjeneste de 
fleste af os eller vore ægtefæller 
var ansat, ville nødig sælge går
dens arealer til tilfældigt og 
langtrukkent byggeri, men øn
skede ved arealernes udnyttelse 
at kunne præge kvarteret om
kring vor kirkes højskole gen
nem skabelsen af et roligt, har
monisk villakvarter.
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