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Kristian Daniel Konradsen blev f0dt 8.9.1823 pa Bidstrupgard 
ved Roskilde. Efter at v^re blevet student og cand. theol., 
virkede han som husterer nogle ar, dog afbrudt af 
militaertjeneste i krigene 1848- 1851. Under tjenesten 
avancerede han til secundlojtnant og deltog i Istedslaget. 

I slutningen af 1850-erne lasrte han praktisk praestegerning hos 
provst Wolf i Hvejsel, og gennem sit bekendtskab med pastor 
Svendsen i Jelling fik han sit syn pa den Grundtviske 
tankegang, som han viede resten af sit liv til at formidle og leve 
efter. 

I 1859 blev han prasst i Sailing. Samme ar giftede han sig med 
tyskf0dte Sofie, der dog dode i en ung alder 10 ar senere. 
I 1872 giftede han sig igen. Denne gang med Elise Glud, der 
var fodti 1845. 

I 1873 blev Konradsen indsat som praest i Hvirring og 
Hornborg sogne og flyttede til Hvirring Praestegard, som 
dengang havde et jordtilliggende pa 80 tdr. Land. 
Biskoppen, som ikke yndede Gruntvigianere, ville ellers 
indstille en Pastor Rordam, men et par m^nd rejste til 
Kobenhavn, og blev lovet, at de nok skuUe fa Konradsen. 

Ud over at vaere en stor forkynder, fik Konradsen mange 
offentlige hverv. 

• 1880-1891: Formand for Sogneradet 
• 1883-1889: Medlem af Skanderborg Amtsrad 
• 1891-1892: Naestformand i Horsens-Torring 

jernbaneselskab. 
Han var med ved anteggelsen af banen, havde stor indflydelse 
pa lineforingen og placeringen af stationerne i Flemming og 
Rask MoUe, der blev indviet i 1891. 



Fra 1875 til hans dod var han formand for Horsensegnens 
Skytteforening - herunder horte 40 Lokalforeninger og i alt 
1300 medlemmer, Han ville, at de unge maend skulle lave 
gymnastik og l^re at skyde, sa de kunne forsvare deres land. 

Desuden var Konradsen medstifter af brugsforeningen og 
formand for Hvirring foredragsforening. Selv var han ogsa en 
skattet foredragsholder. Der blev bygget 5 forsamlingshuse i 
pastoratet nemlig Hvirring, Honum, Boring, Hornborg og 
Kalhave. Senere kom ogsa Haurum til. ^Eldre folk kan endnu 
huske at hans portrait, var fast inventar i disse forsamlingshuse. 

De mange hverv bragte ham i forbindelse med adskillige 
mennesker. De strommede til kirken. 600-800 mennesker 
kunne der nemt vaere om sondagen. Heraf havde mange l0st 
sogneband fra nabosognene. Staldene fyldtes med heste og 
gardspladsen med vogne. Ti l Grundlovsmoder i haven og til 2-
dages efterarsmoderne kom der 700-800 personer. 

Personlig modgang i livet modte Konradsen ogsa. Hans forste 
kone dode i en ung alder, og i april maned 1880 dode i lobet af 
en uge 3 af hans drengeborn pa henholdsvis 3 ar, 2 ar og 10 
mdr. 

Pastor Konradsen dode midt i sin gerning. Han deltog i 
Hvirring Brugsforenings 25 ars jubil^umsfest. Midt under 
festen fik han uden varsel en lammelse og matte baeres hjem. 
Her dode han kun fa timer senere. T i l begravelsen kom over 
1000 mennesker. 

Pr^stegerningen for Konradsen i Hvirring og Hornborg sogne 
kom altsa til at vare 30 ar, og det Grundtvigske livssyn praeger 
stadig sognet. 



Fornyelse af medlemsskab 

I ar vil vi, som sidste ar, sende et indbetalingskort ud sammen med 
nyhedsbrevet til alle medlemmer. Man kan bruge indbetalingskortet i 
banken eller pa posthuset, eller kontant til bestyrelsen. 
Kontingentet for ar 2011 er: 50 kr. for enkelte medlemmer og 75 kr. 
for husstande. 

Kontingentet Bedes betalt senest 23. februar 2012 

Generalforsamling 
Den 23. februar 2012 

Kl. 19.30 
I foreningens lokaler 

Rask M0lle Skole 
Bagefter kaffe og film 

Lokalhistorisk Forening for Hvirring sogn 
Adresse: Rask Molle Skole, Skolebakken, 8763 Rask Molle 
Abningstider: 1. og 3. Torsdag i maneden 19-21; lukket i skole-

ferierne. Desuden 3. Torsdag i maneden, kl. 15-17 
Formand: Sonja Eskerod Madsen, Skovbyvej 5, Skovby 

8763 Rask Molle 
TIf. 75678870 

Naestformand: Karl Christiansen, Boring 24 
8763 Rask Molle 
TIf. 75678471 

Sekretaer: Bent Henriksen, Skolebakken 5 
8763 Rask Molle 

Kasserer: Brian Lange, Brorsonsvej 4, Hornborg 
8762 Flemming 
TIf. 24640802 

Medlem af Marie Antonsen, Hybenvej 15 
Bestyrelse: 8763 Rask Molle 

TIf. 76900690 
Omrade: Hvirring Sogn i Hedensted Kommune. 
Oprettet: 1994. 
Post og telefon: Post og telefon til formand. 


