Derudad nr.3/2020
På kirkerundtur – fra klokketårn til klokketårn
Opgave 1:
Støvring Kirke
Hvilket væsen beskytter præsten, når hun står på sin prædikestol?
Svar: På væggen op til prædikestolen hænger en lille due, skabt af Erik Heide
Opgave 2:
Gravlev Kirke
Foran alteret i Gravlev Kirke ligger en mægtig gravsten fra 1774 med inskriptioner. Hvem er begravet her? og hvad står
der i teksten nedenunder?
Svar: Til venstre ligger Søren Cacmer, død 1759, til højre ligger Kirstine Meüer, død 1764.
Under gravstenen står: For dette begravelsessted og til dets vedligeholdelse er til Gravlev kirkes … følger efterko….
betalt 100 Rdl., desuden 200 Rdl. hvoraf allene til ….. fattige i Gravlev renterne aarlig skal uddeles efter sognepræstens
anvisning på den sidstlevendes dødsdag. 1, Mose b, 25, p.10 v
Opgave 3:
Skørping Nykirke
Hvor findes salmebøgerne i Skørping Nykirke?
Svar: På en lille hylde under bænken foran dig
Opgave 4:

Skørping Kirke
På skibets nordvæg findes en kalkmalet frise i 12 billeder. Hvilken begivenhed i vores kirkelige historie
forestiller de?
Svar: Frisen viser scener fra Jesu lidelseshistorie. Øverst fra venstre ses: 1) Jesu indtog i Jerusalem. 2) Folkeskaren

hylder Jesus. 3) Jesus i Gethsemane have, de sovende disciple, en engel fra Himmelen. 4) Nadveren, Jesus og de tolv
apostle. 5) Judas aftaler med en farisæer at forråde Jesus. 6) og 7) mangler delvist, der ses en krigsknægt - pågribelsen
af Jesus? 9) En jøde anklager Jesus for Pilatus. 10) Jesus føres frem for 11) Pilatus, der vasker sine hænder. 12)
Ypperstepræsten Kajfas.
Nederst fra venstre ses: 13) Judaskysset. 14) Judas angrer og giver pengene tilbage. 15) Piskningen. 16)
Tornekroningen. 17) Via dolorosa, korsbæringen. 18) og 19) og 20) mangler delvist - korsfæstelsen? 21) Nedtagningen
af korset. 22) Opstandelsen. 23) Jesus viser sig for den vantro Thomas. 24) Jesus og de to disciple i Emmaus.
Opgave 5:
Torup Kirke
Kan man på kirken se, hvilken herremand, der ejede kirken?
Svar: Ernst Heinrich von Schimmelmann til Lindenborg. Hans initialer ses på tårnets vestside.

Opgave 6:
Bælum Kirke
På kirkegården står en gravsten med en noget anderledes indskrift end man sædvanligvis ser. Hvilken?
Svar: På det område, der benyttes som gravsted ”for de ukendte” står en gravsten med teksten ”Kendt af Gud”.
Opgave 7:
Stenild Kirke
Hvad måler døbefonten i bredden og i højden?
Svar: Døbefonten har en diameter på 130 cm med udsmykningen. Selve kummens højde 65 cm, dybde 40 cm og
fontens højde fra gulv til overkant er 106 cm.
Opgave 8:
Brorstrup Kirke
Hvem var sognepræst i kirken i perioden 1925-1943? og hvad ved I om ham?
Svar: Sognepræsten hed Christian Bartholdy og var i perioden 1934-1959 formand for Indre Mission i Danmark.
Opgave 9:
Aarestrup kirke
På kirkegården findes et særligt minde, der har forbindelse til anden verdenskrig. Hvilket?
Svar: Der er på kirkegården et særligt mindesmærke for 11 allierede flyvere, der blev skudt ned over Torstedlund Skov i
1945. De blev oprindeligt begravet af tyskerne i skoven, men blev i 1947 flyttet til kirken.
Opgave 10:
Haverslev Kirke
Hvilken dag i kirkeåret handler venstre spalte på altertavlen om?
Svar: Billedet viser Jesu indtog i Jerusalem palmesøndag
Opgave 11:
Sønderup Kirke
Hvad ses på epitafiet ved ægteparret fødder?
Svar: En hund. Ovenover hunden står dens navn HOFNECH. Det kan være svært at se, men hvis man belyser epitafiet
og ser det skråt fra siden – og ved, hvad det er vi spørger om – så er det tydeligt nok.
Opgave 12:
Øster Hornum Kirke
Er der noget ved prædikestolen, der virker mærkeligt?
Svar: Prædikestolen står i skibets nordre side, mod sædvanlig i søndre side. Døbefont og prædikestol har simpelthen
skiftet plads.

