Billeder af Bedsted Kirke (Pt. i alt 16 stk.)

I 1854 besøgte tegneren, A. P. Madsen kirkegården i Bedsted, hvor han lavede denne tegning af Johan Th. Lundbyes
grav. Forinden hængte han en krans på stenen.

Måske det ældst kendte billede af Bedsted kirke. Det er sandsynligvis fra begyndelsen af 1900-tallet. Billedet er taget i
vinterhalvåret, da de mange høje træer tæt rundt om kirken står uden blade. I hvert fald er billedet taget senest i 1929, da
tårnet øverst oppe nævnte år fik udskiftet de svungne renæssanceformer med kamtakker i forbindelse med en
ombygning. Man lægger mærke til stigen, der hænger på våbenhusets øst-mur. Og så alle de mange gamle gravsten af
den type, der har påsatte marmorplader til teksten over den afdøde samt et marmorkors øverst. Der er ingen hække rundt
om de enkelte grave. Hække var endnu ikke blevet moderne. I 1800-tallet var der i øvrigt kun græs på kirkegården, og
degnen havde brugsretten til dette græs. Når græsset var langt kunne han slå det og give det som foder til sine kreaturer.
Billedet er nr. 82 og er blevet afleveret i 1946 til Det Kgl. Biblioteks Billedsamling i København. Affotograferet herfra i
feb. 2004 af Hans Fiil, Kolding.

Et gammelt billede af Bedsted kirke fra omkring 1900. Kirken ses fra sydvest med kirkediget i forgrunden. Billedet er
lånt af Jørgen Bendorff, Tønder i april 2015.

Bedsted kirke set fra vest og fotograferet før 1929. Billedet er hentet fra et avisudklip og befinder sig på
kirkegraverkontoret i Bedsted.

Kultegning af Bedsted kirke, set fra sydøst og udført af tømrer i Bedsted, Hans Jepsen (1900-1975) omkring 1935. Man
lægger mærke til at mindestenen for de 22 faldne i Første Verdenskrig står lige vest for tårnet. Originaltegningen måler
34 x 25 cm og forefindes hos Henning Haugaard, Kolding.

Foto: Ukendt fra 1950-erne.

Billede fra 1960-erne. Fotograferet af Stjerne-Foto i Aarhus.

Tuschtegning af Bedsted kirke, udført af Thomas Hansen, Rødekro i 1974. Tegningen, der er forstørret lidt, er hentet fra
forsiden af ”Kirkebladet for Bedsted Sogn”.

Billedet af kirken er malet af Walter Hansen, Hjordkær omkring 1978. Det blev givet til Magdalene og Hans Toft, da de
i 1978 blev pensioneret fra stillingen som kirkegraver. Billedet hænger i dag i kirkegraverens kontor.

Tuschtegning af Bedsted kirke, set fra sydøst. Tegneren er Preben Hedegaard, Løgumkloster. Tegningen er hentet fra
LOF’s katalog angående aftenskoleundervisningen i kommunen for sæsonen 1978-79.

Akvareltegning udført af lærer i Kolding, Vera Haugaard i 1981. Originaltegningen af kirken måler 34 x 28 cm og
forefindes hos H. Haugaard, Kolding.

Akvarel af Bedsted kirke udført af postbud i Øster Højst, Jens Chr. Bendorff (1923-1987). Tegningen af kirken er hentet
fra forsiden af ”Det Sønderjyske Julehæfte 1982” og udgivet af SK Forlaget i Randerup.

Tusch-tegning af Bedsted kirke, lavet af Bertina i 1999.

Foto: Henning Haugaard 10. juli 2014

Foto: Henning Haugaard 23. okt 2015

Foto: Henning Haugaard 23. okt. 2015

