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Helle Bøggild, bestyrelsesmedlem hos det lokalhistoriske museum i Smidstrup, og Holger Jensen, 

suppleant til Smidstrup Menighedsråd, forbereder dagens udstilling i kirkehuset. - Foto: Benny F. 

Nielsen 
 

 

I dag, lørdag 8. november fra klokken 10 til 15, arrangerer Smidstrup & Omegns Lokalhistoriske 

Forening, på Arkivernes Dag, en udstilling om bemærkelsesværdige kvinder. Det foregår i 

Smidstrup Kirkehus i anledning af 100 året for kvindernes valgret til landets tidligere sogneråd. Den 

første af de bemærkelsesværdige kvinder var Ruth Sørensen, Velling, der påtog sig »mandejobbet« 

som kommunekasserer og senere blev valgt ind i sognerådet. Her mødte hun Gudrun Olsen fra 

Håstrup, en anden af udstillingens hovedpersoner, og det blev begyndelsen til et godt samarbejde 

mellem kvinderne, der gjorde en forskel på det samfund, de levede i. Kvinder fik valgret til 

menighedsrådet, da menighedsloven blev indført i 1903. Menighedsrådet var dermed den første 

demokratiske forsamling, som kvinder fik valgret - og blev valgbare - til. De første kvinder i 

Smidstrup Menighedsråd var Karen Berntsen, Bendine Johannesen og Marie Lange, der også 

omtales på dagens udstilling i Smidstrup Kirkehus. 

Kom og find dit skolefoto 

Udstillingen inkluderer også to DVD'ere, hvor Niels Vagn Thomassen fortæller egnshistorier. 

DVD'erne overdraget i dag til Smidstrup Lokalhistoriske Forening, der sælger dem i kirkehuset. 

Næste år fejrer Smidstrup-Skærup Skole sit 50 års jubilæum. Det lokalhistoriske museum ved 

Smidstrup Præstegård samler derfor gamle skolebilleder ind, og museet beder i dag om, at lokale 
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borgere skriver navne på de gamle billeder, der udstilles i kirkehuset. Billederne stammer fra Ina 

Meller og skolen. -Kom og vær med til at gøre lokalhistorie til en fælles opgave og oplevelse. Der 

er kaffe på kanden hele dagen, lyder opfordringen fra Metha Lange, formand for Smidstrup & 

Omegns Lokalhistoriske Forening. Hendes svigermor er netop Marie Lange, som nævnt en af de tre 

første kvinder i Smidstrup Menighedsråd. Her blev hun valgt ind i 1950 og sad i rådet i to perioder. 

I Preben Mikkelsens bog om Smidstrup Sogn fra 1997 oplyses det, at Marie Lange blev født 6. 

august 1895 i Andkær Skovby som datter af Ane og Niels Kristian Pedersen og døbt Ane Marie 

Pedersen. 

Åbne og omsorgsfulde 

I 1921 bliver Marie og Christian Lange viet i Gauerslund Kirke, og de første år af ægteskabet boede 

parret først i Vinding og siden i Taulov. I 1931 flyttede de til Smidstrup, hvor de boede i 30 år 

boede et hus, der hører til missionshuset. Det medførte, at Marie Lange blev værtinde i 

missionshuset. Hun var en meget flittig kirkegænger, formand for KFUK i Smidstrup i årene fra 

1934 og havde også i mange år håndkøbsudsalg fra Børkop Apotek. Begge ægtefæller var, ifølge 

Preben Mikkelsens bog, meget åbne og udadvendte og havde omsorg for deres medmennesker. 

Marie og Christian Lange fik to sønner. De sidste otte år af sit liv boede Marie Lange på Smidstrup 

Hvilehjem, inden hun døde i november 1985. 

 
Metha Lange med et billede af hendes svigermor, Marie Lange, én af de første kvinder i Smidstrup Menighedsråd. - Foto: Benny F. Nielsen 
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