
Undskyld hvis jeg har fornærmet nogen 
 
Efter dagens afskedsgudstjenester i Hunstrup og Østerild kirker, hvor provst Langkjer talte over 
dagens tekst, samledes han, søndag aften med 150 mennesker i Falsbjerg Forsamlingshus, hvor man 
gav Langkjer en smuk afskedsfest efter præstens 39 årige virke på egnen. 

Efter indledningssangen ”Udrundne er de gamle dage” bød formanden 
for Hunstrup menighedsråd, Henning Frøkjær, velkommen, hvorefter der 
var underholdning ved Vibeke og Jacob Jessen, der meget smukt sang
række danske sange, ligesom Jacob Jessen læste Jeppe Aakjærs Johannes 
hans Biwelskhistori”. En datter af Georg Langkjer, sognepræst i Kolind, 
Anni Kirstine Dahm, bidrog med et par sange, hun i anledningen havde 
skrevet til sin far. 

 en 

En af hovedtalerne blev holdt af formanden for Hunstrup menighedsråd, 
Henning Frøkjær, der understregede, at det ikke var nogen. ”fest” at 
komme af med Langkjer og udtrykte sin glæde over hans prædikener 
gennem næsten 40 år. Desuden mindedes han et ”Langkjer-ord”: ”Det 
gælder ikke om, hvad vi får ud af livet, men hvad livet får ud af os.” 
Frøkjær talte om Langkjer som præst, foredragsholder, politiker, 
hjemmeværnsmand og som manden, der for 20 år siden var med til at 
oprette spejderbevægelsen i Hunstrup-Østerild. 

- Menighedsrådet dengang var heldige, da de antog Georg Langkjer som præst, vi håber, det 
kommende menighedsråd vil være ligeså heldige, sluttede Frøkjær, der overrakte menighedsrådenes 
afskedsgave, en skrivemaskine til præsten og en bordlampe til præstefruen. 
Den anden officielle afskedstale blev holdt af; formanden for Østerild menighedsråd, Arne 
Overgaard, der talte om umådeligheden af en præsts indsats. 
- Langkjer var ingen stor demokrat, sagde Overgaard, men samarbejdet med ham fungerede godt 
alligevel. Gennem sin tid som landmand vidste han meget om vores dagligdag, og selv om han 
havde mange gøremål, var han først og fremmest præst for Hunstrup og Østerild. Langkjer 
fremførte altid Ordet rent og purt. 
Blandt rækken af talere var pastor J. Thastum, Hillerslev, der takkede præsteparret for kollegial 
støtte, Grethe Møller, Hovsør, der bragte en versificeret tale, Jens Kirk, Thousgaard, der bl.a. talte 
om Georg Langkjers indsats som modstandsmand og som en god Konservativ, men aldrig 
reaktionær, Lærer P. L. Pedersen, tidligere Kløv, der omtalte Langkjer som manden med sine 
meningers mod, Immanuel Olesen, Nors, Tage Christensen, Skovsted og Thomas Lund, Østerild, 
der takkede for godt naboskab. Skoleinspektør Bertel Bach, der gennem 35 år har været 
kirkesanger, bragte et causeri, hvor han bl.a. fortalte om den søndag, hvor der gik ild i Langkjers 
præstekjole, fordi han havde glemt at skodde cigaren ordentligt, inden han stak den i lommen før 
prædikenen. Bachs causeri rummede også megen alvor, og han fremhævede Langkjers tro og mod. 
Pastor H. Kejser, Thisted, mindedes gode indlæg fra Georg Langkjer på provstikonventerne og 
udtrykte sin beundring for Langkjers evne til at forkynde på et sprog, som folk kunne forstå, en 
jordnær forkyndelse i Grundtvigs ånd. 
Til slut takkede Georg Langkjer, der glædede sig til at holde fyraften. Han var træt af at være 
provst, men ikke træt af at prædike. 
- Måske har jeg som præst ikke skabt noget stort åndeligt røre, der er næppe sket noget særligt på 
den måde i min tid, men jeg må håbe på Guds nåde. Det har været et spændende liv og jeg føler, at 
jeg er blevet ført lempeligt og blidt af Vorherre og blevet forskånet for mange sorger. 
Jeg er ikke bitter over tidens gudløshed, men taknemmelig over at kunne lægge alt i Guds hænder. 
Og undskyld, hvis jeg har fornærmet nogen! 
Til slut læste pastor Langkjer Kaj Munks ”Afskedsprædiken”, man bad Fadervor og endte den fire 
timerlange og meget hyggelige sammenkomst med at synge ”Klokken slår, Tiden går”. 
Kilde: Thisted Dagblad, 29. oktober 1984. 


