
Historien bag alterstagerne i Vammen kirke 

Mange af de ting som findes rundt om i vore kirker, og som bruges i forbindelse med de kirkelige 

handlinger og gudstjenester, er gaver, som er givet til kirken af folk fra menigheden, eller med 

tilknytning til kirken. 

Det er også tilfældet med en del af det, som findes i Vammen kirke, og ofte ligger der en historie 

bag gaven. 

Man kan spørge: hvorfor give en gave til en kirke? 

Ja, det har vel som oftest været interessen for kirken og det, den står for, men sikkert også ind 

imellem været en takkegave, hvor man har villet sige tak for hvad man har modtaget fra Gud og de 

mennesker, man har levet i fællesskab med. 

Desværre er det meget få oplysninger der findes om disse gaver, men jeg skulle her prøve at 

fortælle lidt om de alterstager, der står på alteret i Vammen kirke. 

Desværre er der intet nævnt om dem i kirkeprotokollen, så jeg holder mig til det, jeg har fået fortalt 

og selvoplevet. 

Bag de to lysestager ligger en tragedie, og derfor vil jeg begynde et helt andet sted end i kirken - 

nemlig ved den mindesten som står på hjørnet af Langsøvej og Hobrovej, overfor savværket. 

På den sten står der fortalt om ægteparret Esther og Jens Vestergaard, som boede på ejendommen 

Langsøvej 11, og som d. 25. maj 1951 indebrændte under forsøget på at redde deres husdyr. 

Dyrevenner satte dem denne mindesten.  

I 1951 boede Esther og Jens Vestergaard på Langsøvej 11, sammen med deres 5-årige datter Lissy. 

Hun blev ved middagstid d. 25. maj sendt til Vammen i et ærinde, mens forældrene tog deres 

middagssøvn. 

De vågnede dog brat af søvnen ved at de stråtækte udlænger stod i lys lue. De løb over for at redde 

dyrene, som stod i staldene, og mens de var i færd hermed skred stråtaget ned og begravede dem i 

røg og flammer, hvorved de omkom, 34 og 45 år gamle. 

Det var en begivenhed der gjorde et stærkt indtryk i sognet og stor medfølelse samlede sig om den 

5-årige Lissy, som havde mistet sine forældre og stod alene i verden - hvad skulle der blive af 

hende? 

Hun blev i januar 1952 adopteret af fabrikant Thoustrup og hustru fra Herning, fik navnet 

Thoustrup, og voksede op i et godt hjem under trygge kår. 

Fabrikant Thoustrup og hustru skænkede Vammen kirke de to nye lysestager, som nu står på alteret, 

muligvis i forbindelse med kirkens restaurering, da kirken blev genindviet Pinsedag 1952. 

Det var sandsynligvis en slags takkegave fra dem, for den lille pige de havde fået, og som også var 

døbt i denne kirke, men med kendskab til historien bag dem, bliver de også til et minde over to 

mennesker, som ofrede livet i forsøget på at redde deres husdyr. 
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