Lidt om Ilderhede kirkes historie.
Ilderhede kirke er ikke en gammel kirke i forhold til en middelalderkirke. Den Blev Indviet Søndag
d. 22 December 1907. Men inden man var nået så langt at kirken var bygget færdig og klar til
indvielse, var der gået mange år.
Der var i mange år et ønske i flere sogne om at få et kapel eller en kirke, og da befolkningen var
begyndt at vokse i det der senere skulle blive Ilderhede sogn, ønskede man også et kapel eller en
kirke her. Den 13 Juli 1879 blev der holdt et møde om kirkesagen. Der blev på dette møde nedsat et
udvalg på tre mand. Udvalget indgav samme år et andragende til regering og Rigsdag om at få
bygget et kapel. Dette blev behandlet samme finansår, men videre kom det ikke.
Der blev indsendt et fornyet Andragende til regering og Rigsdag, og nu kom der lidt mere skub i
det. Der blev nedsat en Kommission der skulle se på forholdene. Det blev i sommeren 1882 holdt et
møde på Ilderhede hos Peder Helstrup. Det kunne nu se ud til at det skulle gå hurtigt, men sådan
skulle det heller ikke gå denne gang. Mændene var begyndt at blive gamle, og i 1890 blev der
nedsat et nyt udvalg med friske kræfter. For at vise Regering og Rigsdag at det lå dem stærkt på
sinde, gik udvalget rundt til beboerne for at tegne et bidrag til sagens videre fremme. Der blev
tegnet ca. 2000 kr. Det lyder ikke af så meget i dag, men dengang var det mange penge. Først i 1906
tog man fat på opførelsen af Ilderhede kirke, efter mange møder, og loven der blev vedtaget af
Regeringen og Rigsdag.
Jorden til kirken og kirkegården blev skænket af Kristian Peder Pedersen.
Grundsten blev nedlagt d. 27 April af Provst Nyholm. I løbet af sommeren blev kirken bygget, og i
efteråret stod kirken klar til brug.
Det nye præsteembede blev opslået, og man ventede at indvielsen af kirke og indsættelse af præst
skulle foregå samtidig. Det skete dog ikke. Biskoppen mente ikke den nye kirke skulle stå tom Julen
over. Han sørgede for at få præsten fra Sønder Omme til at forrette tjeneste i Ilderhede kirke til den
nye præst kom. Kirken blev indviet lige før jul, Søndag d. 22 December 1907. Kirkeklokken kalde
folk sammen til Gudstjeneste i den nye kirke. Kirken var fyldt til bristepunktet på den kolde
vinterdag. Det havde ikke fået folk til at blive hjemme.
Lovgivningen bevilgede en sum på 18500 kr. og sammen med de penge der var blevet samlet ind på
2000 kr. var hvad kirken kostede at bygge kirken på det tidspunkt.
Den 9 Februar 1908 blev cand. theol. Andreas Peter Frølund Blinkenberg indsat som den første
sognepræst for Hoven og Ilderhede kirker.
Det første alterbillede i kirken viste Kristus med armene strakt opad i en velsignende gestus mod
menigheden. Det var et glasmaleri af Carl Bloch. Under et indbrud i 1946, blev glasmaleriet
ødelagt. Person var ude efter altervinen. Hullet hvor glasmaleriet havde siddet blev muret til, men
nu manglede man en altertavle. Kunstmaleren Palle Pio fik denne opgave. Han malede en altertavle
af Kristus og de sovende romerske soldater. Den hænger nu i skibets nordside.
Den nuværende glasmosaik blev indmuret i 1982 i forbindelse med kirkens 75 års jubilæum. Det er
lavet af kunstneren Knud Lollesgaard. Mosaikken motiv er korset , livstræet, døden og
opstandelsen. Der er en projektør udenfor der lyser mosaikken op, og især ved aftengudstjenester
tager mosaikken sig godt ud .
Ved jubilæet lavede Tinne Kjær en smuk alterdug. Tidligere havde Mary Andersen lavet en. De to
alterduge pryder stadig alterbordet.
Det gamle orgel var blevet træt, og der blev installeret et nyt i 1971, som er det nuværende orgel.
Det lettede graveren for det store arbejde at træde blæsebælgen.
I 1997 under en større renovation af tårnet, blev der bevilliget penge til en klokke mere til at kalde
til kirke med.
Som mange andre kirker i Danmark har også Ilderhede kirke sit skib hængende ned fra loftet.
Skibet bærer navnet Margrethe og er skænket af gårdejer Niels Jensen og hustru Karen. Det har
hængt på sin plads siden 1923.
Dette er kun et lille uddrag af kirkens historie jeg har plukket ud. I forbindelse med Ilderhede kirkes
100 års jubilæum blev en jubilæumsbog udgivet af Ilderhede Menighedsråd.
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