St. Sjørup – om ejendomme, folk og historie.
Adresse, matr.nr. mv.:
Bakkevej 1, Store Sjørup, 8950 Ørsted
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus)
Matrikelnr.: 19m Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND – samt matrikelnr.19p, i alt 699 m2.
Opførelsesår: 1907
Opført som egnens missionshus. Anvendes som fritidshus.

Ejere – beboere – årstal:
31-03-1996
Erik Langballe Jensen
Xxxx – xxxx
Peter Larsen
1992 – xxxx
Jan Steffensen
1988 – 1992
Morten Rasmussen, Jens Erik Møller, Nicho Brix, Lars Pedersen, Jan Steffensen
1975 – 1988
Tage E. Bonde og Finn Jacobsen
1924 – 1975
Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark. Huset har rummet alle sædvanlige aktiviteter
for den nævnte organisation, søndagsskole, møderækker med missionærer mv. Der var ingen eller
kun meget lidt aktivitet i den sidste del af perioden. Husets sidste formand var Kristian Mikkelsen
(se Estruplundvej 19).
1913 – 1924
Interessentskabet ”Missionshuset i St. Sjørup”
Mogens Laursen (se Hevring Møllevej 5 og Estruplundvej 10) var en af initiativtagerne til
oprettelse af Missionshuset.
Sjove historier – rygter - :
Det forlød, at formanden tillod sig at bede forsamlingen lægge en daler for kaffen ved et
arrangement i 1960erne, - hvis de ku’ magte det!!!
Huset blev lånt ud til et børnearrangement i 1976 arrangeret af Rougsø KFUM og KFUK. Her
blev man bedt om at undlade at træde for hårdt i husets vestside!! Gulvet var råddent.
Byens børn og unge har deltaget i søndagsskole her, - med undervisning af bl.a. Søren Kjær,
Mølstrøm og Richard Kahr. Der blev hvert år afholdt populære juletræsfester for børn med
uddeling af godteposer, samt uddeling af præmie til den dreng eller pige, som havde deltaget i
søndagsskolen flest gange i løbet af året.
Huset blev brugt som kirke, mens Estruplund Kirke blev restaureret i 1950’erne.
Da fjernsynet holdt sit indtog i St. Sjørup midt i 1950’erne stillede købmand Edvard Jensen et TV
op i missionshuset for at folk kunne stifte bekendtskab med det nye medie. Det var et stort
tilløbsstykke.

