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"Jakob" på pension
Organist Svend Aage Jakobsen eller "Jakob" som kaldenavnet er - er gået på pension d. 31. marts 2014 efter næsten 33 års ansættelse
eller nøjagtigt 32 år og 8 mdr. ansættelse.
Det er ganske godt gået af “Jakob”, som oprindeligt ikke søgte stillingen; men på kraftig opfordring fra vor daværende formand Grethe Rasmussen
søgte “Jakob” stillingen og fik den – og det har vi i sognet haft megen glæde af siden, og det har man også haft i mange andre sogne, hvor “Jakob”
har afløst, når det har kunnet passe ind i hans kalender.
Da “Jakob” blev ansat 1. august 1981 havde kirken det oprindelige orgel på 6 stemmer, der var bygget af orgelbygger Knud Olsen i 1878. Orglet var
en gave fra lensgrevinde Caroline Moltke, Bregentved, til minde om hendes mand, der var initiativtager til kirkens bygning; men orglet trængte til
en istandsættelse og udbygning.
I årene efter “Jakob”s ansættelse opfordrede “Jakob” og besøgende organister os til at få et lidt større orgel, der bedre kunne fylde kirkerummet.
Denne opfordring havde tidligere menighedsråd også fået; men man havde udsat beslutningen. At orgelsagen – som ”Jakob” pirkede til – var
gammel vidner et referat fra kirkens 75 års jubilæum i 1953 om. Dette referat citerede jeg fra Hylleholt Kirkeblad fra september 1995.

Orgelsagen
Ved kirkens 75 års jubilæum i september 1953 refererede Næstved Tidende nøje dagens forløb ved festgudstjenesten, hvor biskop
Rosendal, Roskilde prædikede og fra en sammenkomst på Hotel Fakse Ladeplads, hvor ca. 200 deltog. Ved denne sammenkomst blev der ytret
ønske om midler til et nyt orgel til kirken.
I nittenhundrede og halvfemserne udmyntede ønsket sig sådan, at menighedsrådet valgte Hans Krarup – organist i Haslev – som
orgelkonsulent, og sammen med ham tog menighedsrådet og “Jakob” ud for at se og høre orgler fra forskellige orgelbyggere.
Vi valgte orgelbyggerfirmaet P. G. Andersen og Søn, der i byggeperioden fusionerede med Bruhn, så det nu hedder orgelbyggerfirmaet P. G.
Andersen og Bruhn Aps. Dette firma genbrugte en del af det gamle Knud Olsen orgel på 6 stemmer – bl.a. facaden med orgelpiberne mod
kirkerummet; og udbyggede orglet til 16 stemmer.
Orglet blev indviet 1. søndag i advent 1996 ved gudstjenesten og samme aften ved en festlig orgelkoncert med organist Hans Krarup.
Så “Jakob” har med sit stille diplomati været medvirkende til, at vi nu har et væsentligt større og bedre orgel at aflevere til en efterfølger og har
samtidig haft glæden af at have et nyt orgel i godt halvdelen af ansættelsesperioden.
Vi siger tak til “Jakob” for de næsten 33 års ansættelse som organist ved Hylleholt Kirke og for det store frivillige arbejde ”Jakob” har ydet gennem
de mange år – også i samarbejde med Roholte Kirke og korleder og organist Bente Schultz - og for de mange forskellige opgaver, som “Jakob” i
løbet af de mange år har været med til at løse.
Skrevet af Arne Skovbæk
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