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INDLEDNING

Velkommen
I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle er næsten 1000 
år gamle, andre er nye. Mange – men ikke alle – er åbne 
for besøgende.
I kirken kan du
• sidde i stilhed, tænke, bede en bøn, læse i den bibel 

eller salmebog, som findes i kirken
• opleve kirkens kunst, symboler, arkitektur og historie
• tænde et lys, hvis der er en lysglobe el. lign
• deltage i gudstjenester, andagter og koncerter
• tage kirkeblade og evt. andet fremlagt materiale.
bemærk: kirkerne kan være lukkede for besøgende 
pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage etc.

Welcome
There are over 2000 churches in Denmark – some of 
them are almost 1000 years old, others are new. Most of 
them, but not all, are open to visitors.
churches may be closed to visitors for weddings, 
funerals, holidays, etc.

Willkommen
Dänemark hat mehr als 2000 Kirchen. Einige sind fast 
1000 Jahre alt – andere ganz neu. Die meisten – nicht 
alle – sind am Tage geöffnet. 
die kirche mag bei trauungen und beerdigungen 
sowie an Feiertagen für besucher geschlossen sein.

Åbningstider
Opening hours
Öffnungszeit
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Cykelvenlige vejkirker
Hvis en kirke har dette symbol, er der et sted, hvor cyklen 
må parkeres, du kan få fyldt din vandflaske, og der er 
en cykelpumpe til rådighed. Et lyn på betyder, at du kan 
oplade din elcykel.

De cykelvenlige vejkirker er markeret med en blå kirke 
på kortene. En mørkeblå kirke betyder, at der er et elstik, 
hvor du kan oplade din elcykel.

Kirker på Klosterruten
Kirker med dette symbol ligger på Den Danske
Klosterrute. Ruten er en turist- og pilgrimsvandrerute 
gennem hele Danmark, der forbinder de 50 steder, hvor 
der blev bygget klostre i middelalderen. 
Læs mere på www.klosterruten.dk

Kirker på Hærvejen
Kirker med dette symbol ligger på eller tæt ved Hær-
vejen. Den går hele vejen ned gennem Jylland og er mere 
end 500 km varieret vandre- og cykelrute. 
Se ruter og få flere oplysninger på www.haervej.dk

Kirker på Den Danske Pilgrimsrute
Ruten i Jylland er stort set identisk med Hærvejen. Se 
flere oplysninger i Jylland på www.santiagopilgrimme.dk

1 SkagEN kiRkE
Ved Kirken 2, 9990 Skagen 
I byens centrum
Opr. bygget af C.F. Hansen 1841, fornyet af Bin-
desbøl og Plesner 1910. Alterparti J. Skovgaard, 
Malene Bach.
Hele året alle dage 10-18.
98 44 26 44. www.skagenkirke.dk 
skagen.sogn@km.dk

  1/7-10/8 ma-fr kl. 13-16   
Mange sommerarrangementer: kirkecafé, børne-
festival, koncerter m.m. 

2 HulSig kiRkE
Hulsigvej 2, Hulsig, 9990 Skagen
Ved indkøslen til Hulsig by
Renoveret i 1991 med farvesætning af Arne L. 
Hansen.
Hele året alle dage 9-17.
98 44 26 44. www.skagenkirke.dk  
hulsig.sogn@km.dk

 1894  Se hjemmesiden 

3 SØRig kiRkE
Tuenvej 15, 9881 Bindslev
Sørig gennemgik i 1800-tallet en enorm befolk-
ningstilvækst - fra 67 indbyggere i år 1801 til 
6-700 indbyggere i år 1895. Der var langt til den 
nærmeste kirke i Tversted og behovet for en kir-
ke i Sørig voksede. Man søgte staten om lov til 
at opføre en kirke, og ønsket blev efterkommet. 
Sørig fik bevilget 18.000 kr. og skulle selv rej-
se de sidste 2.000 kr. for at opføre kirken. Sørig 
Kirke har siden gennemgået to renoveringer; én 
i år 1956, hvor glasmosaikken blev sat i, og én 
i 1981, hvor kirken blev malet i de klare farver, 
som den stadig står i i dag.
Hele året alle dage 8-16.
21 29 64 88. www.bindslevpastorat.dk 
kirke.tuenvej15@gmail.com

     

4 JERup kiRkE
Ved Kirken 8, 9981 Jerup
Altertavle af Svend Engelund 1981. Russiske 
krigsgrave.
Hele året ti-fr 9-15 eller efter aftale.
51 33 36 41. www.esj-kirker.dk

    

5 StRaNdby kiRkE
Strandvej 67, 9970 Strandby
Den æggeformede kirke er opført i 1965-66 af ar-
kitekt J. Blegvad tydeligt inspireret af den fran-
ske arkitekt Le Corbusiers værker. Al inventar i 
den moderne kirke er holdt i naturmaterialer som 
mursten, egetræ og messing.
Hele året alle dage kl. 7-18.
98 48 07 44. www.esj-kirker.dk. tar@km.dk

  

6 ElliNg kiRkE
Tuenvej 23, Elling, 9900 Frederikshavn
Døbefont i romansk stil og fra kirkens oprindel-
se i første halvdel af 1200-tallet. Prædikestol fra 
1766 og skænket af Frederik Wiirnfeldt. Alter-
tavle i renæssancestil og lavet af rødeg. Malet 
og dekoreret i 1650 af Aalborg-maler Poul Jen-
sen. Maleriet i tavlen er udført af Oscar Nico-
laisen i 1969.
Hele året alle dage 8-15.30.
98 48 07 44. www.esj-kirker.dk. tar@km.dk

  

7 FREdERikSHavN kiRkE
Kirkepladsen 6, 9900 Frederikshavn
En korskirke bygget af arkitekt Vilhelm Ahlmann 
i 1892. Kirken er renoveret i 2019. Altertavle af 
Michael Ancher. Døbefont udført af H.P. Peder-
sen-Dan. Orgel Marcussen og Søn 1974.
Maj-sept samt uge 8 og 42 ma-fr 8-16, lø 9-12. 
Resten af året ti-fr 9-12, lø 9-12.
98 42 05 99. www.frederikshavnkirke.dk 
frederikshavn.sogn@km.dk

 1892    Se hjemmesiden 

8 Sct. HaNS kiRkE
Kirkegårdsvej 20A, 9800 Hjørring
Kalkmaleri af Sct. Kristofferus. Altertavle 1612 
og prædikestol 1602 udført af Nils Ibsen.
April-nov ma-to 8-15.30, fredag 8-13.30. Dec-
marts kun åbent, hvis graveren er på kirkegår-
den.
98 90 28 06. www.scthanssogn.dk 
scthanskirkegaard@mail.tele.dk

 1200-1250    

9 vREJlEv kiRkE
Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå
Ved Vrejlev Klostervej. 1,5 km fra afkørsel 
5 (mod Vrå) motorvej E39
Oprindelig bygget som kirke for Vrejlev Kloster. 
Renoveret i 2008. Ombygget flere gange. Sidst 
1500-1520, hvor tårnet blev tilføjet. Altertavle fra 
1604, en såkaldt katekismustavle. Prædikestol 
og døbefont skænket af Ida Gøje i 1639. Det Hol-
stein-Juelske gravkapel med seks kister. Karen 
Rønnows hustavle. Præstetavler. Lægmandskru-
cifiks fra 1400-tallet. Folder med informationer 
om kirken findes ved børnehjørnet.
Maj-sept alle dage 8-20. Okt-april alle dage 9-16.
98 98 83 60. www.vh-kirker.dk 
vrejlev.kirke@vh-kirker.dk

 1160      Se hjemme-
siden 

10 vRå kiRkE
Østergade 20, 9760 Vrå
Midt ml. Hjørring og Brønderslev
Udskåret altertavle fra 1400-tallet. Kalkmaleri-
er fra 1500-tallet. Epitafium fra 1700-tallet. Glas-
maleri Trondur Patursson 2013.
Hele året alle dage 10-17.
29 10 48 83. www.vråkirke.dk 
lisbeth@gaardbo.com

 1100-tallet        

11 Sct. tHØgERS kiRkE - 
vRENStEd
Sct. Thøgers Vej 11, Vrensted,
9480 Løkken. 5 km fra Løkken på 
Brønderslevvej ml. Løkken og Brønderslev
Trefløjet altertavle og fresco over indgangsdør 
malet af Niels Larsen Stevns 1920. På kirkevæg-
gen et romansk krucifiks. Romansk døbefont 
af granit. Dåbsfad. Uden for våbenhuset står 2 
gravminder over Christopher og Anders Olesen 
lavet af Niels Hansen Jakobsen 1929. Sct. Thø-
gers Kilde findes ved det sydlige kirkegårdsdige.
1/4-30/9 ma-lø 8-16. 1/10-31/3 ti-fr 8-16.
21 44 05 36. www.lokkenstorpastorat.dk 
graver@vrenstedkirke.dk

 1100       

12 JEtSmaRk kiRkE, 
Skt. NikolaJ
Jetsmark Kirkevej 15, 9490 Pandrup
Hovedvej 55, ml. Aabybro og Pandrup
Næsten fuldstændig sengotisk kalkmaleribema-
ling 1474. Prædikestol 1620. Nyrestaureret og 
rekonstrueret fløjaltertavle 1700-tallet.
Hele året alle dage 9-16, sommertid dog 8-17.
98 24 71 36 (kirkekontoret) 
www.jetsmark-kirke.dk. jetsmark.sogn@km.dk

 ca. 1150  I våbenhuset er der et hæfte 

om kalkmalerierne  Cykelpumpe findes ved

cykelstativet    Handicaptoilet er 
kun åbent i kontorets åbningstid hverdage

mellem kl. 9-13  Gudstjenester, koncer-
ter og øvrige arrangementer kan ses på kirkens 
hjemmeside 
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13 aJStRup kiRkE
Ajstrupvej 11, 9381 Sulsted. 500 m Ø f. 
landevejen Aalborg/Hjørring. Afkørsel 8, 
Hirtshalsmotorvejen E39 (3 km)
Opført i munkesten ml. 1300-1450. Har haft til-
knytning til Gl. Vrå Hovedgård. Gl. kisteplader, 
epitafier, ophængt i kirkens tårnrum. Udskåret al-
tertavle 1618. Prædikestol 1589. Gitterlåger ved 
våbenhusdøren har tidligere været foran familie-
gravkapellet. Orgel Frobenius 1999.
Hele året alle dage 7-16.30.
98 26 10 70 (ma-fr 11-12). www.ajstrupkirke.dk

 1300-1450     

14 voER kiRkE
Voergårdsvej 33, 9330 Dronninglund
1 km Ø for afkørsel 14, motorvej E45
Voer Kirke tilhørte indtil 1916 Voergård Slot. Det 
tilbyggede Ingeborg Skeels Kapel opført 1586, til-
hørte slottet indtil 2011. Nordens største sand-
stensepitafium til minde om Ingeborg Skeel og 
Otto Banner. Mindesten over Ingeborg Skeels 
bror, far og mor, Karen Krabbe. Kalkmalerier. Vå-
benskjolde. Prædikestol 1604 med bondens liv i 
årets måneder. Herskabsstole 1621. Krypt under 
kor og kapel. Saft-tapet (malet gobelin) fra ca. 
1820 ”Peters fiskedræt” efter gobelin lavet af Ra-
phael. Originalen befinder sig på Vatikanmuseet.
Hele året alle dage 8-16.
20 25 47 25. www.voer-agersted.dk 
voerkg@gmail.com

 1150        Se 
hjemmesiden 

15 dRoNNiNgluNd kiRkE
Slotsgade 8B, 9330 Dronninglund
Landevej Hjallerup-Asaa, 1,5 km V f. 
Dronninglund
Stor klosterkirke fra ca. 1200. Kalkmalerier fra 
ca. 1500, bl.a. ”de ni riddere”, som kun findes i 
Dronninglund Kirke. Prædikestol fra 1585. Kir-
ken indvendigt restaureret af Prinsesse Sophie 
Hedvig 1716-1729. I dag et fornemt eksempel på 
en 1700-tals kirke. Alterkors udført af guldsmed 
Bent Exner i 1989.
Hele året ma-fr 8-15.30.
98 84 42 43. www.dronninglundkirke.dk  
dronninglund.sogn@km.dk

 ca. 1200        

 

16 Sct. JoHaNNES kiRkE, 
aSaa
Skippergade 28, 9340 Asaa
Ved krydset i Asaa mellem landevejene 541 
og 559 (E45 afkørsel 16)
Stort Exner-kors i guld. Nye glasmosaikker af 
Jette Abildgaard. Altertavlen er en kopi af Carl 
Blochs maleri ”Jesus med barnet”. Den blev først 
placeret i kirken i 1889. Originalen findes i Hol-
bæk Kirke.
Juni-aug ma-lø 8-16.
30 29 16 60 el. 23 25 31 59. www.asaa-melholt-
sogn.dk, hanne9340@mail.tele.dk

 1887      Via rampe 

 

17 mElHolt kiRkE
Snørholtvej 31, Melholt, 9340 Aså
Fra Strandvejen ml. Sæby og Hals
Kor og skib bygget i senromansk form med rund-
buefriser inspireret af egnens romanske tegl-
stenskirker. Otte-sidet døbefont af træ. Altertav-
le ”Kristus og Nikodemus” blev skænket kirken i 
1923. Tremastet skib ”Håbet”. Kirken er renove-
ret indvendig med smukke varme farver inspire-
ret af altertavlen.
Juni-aug alle dage 8-16.
23 96 38 06 eller 91 54 93 40. 
www.asaa-melholtsogn.dk 
mellemkaer@gmail.com

 1911  

18 HJallERup kiRkE
Hjallerupvej 27, 9320 Hjallerup
Motorvej til Frederikshavn, frakørsel 16
Farvet glasmosaikrude. Håbstræ i glas, hvor man 
kan sætte blade på.
Hele året alle dage 8-18.
98 28 10 48. www.hjallerupkirke.dk

      

19 tØmmERby kiRkE
Kærupvej 71, 7741 Frøstrup
Gådefulde romanske granitstøtter i tårnrum og 
våbenhus. Romanske billedkvadrer på apsis: 
Løve, jæger med jagthorn og hund, hund efter 
hjort og basilisk (afbildet på 100 kronesedlen fra 
1997-serien). Romansk alterbord af granit på 4 
søjler. Orgel: P. Bruhn, 18 stemmer, 1990. 
Ny trappe fører ned til Skt. Bodils kilde øst for 
kirkediget.
Hele året ma-fr 8-16.
21 47 09 74  
www.facebook.com/toemmerbylildsogne/ 
toemmerby.sogn@km.dk

 ca. 1130      Sommer-
koncert, se mere på www.musikihanherred.dk 

20 kEttRup kiRkE
Kettrupvej 80, 9690 Fjerritslev
Hovedvej A11, 1 km S for Fjerritslev
Husaltertavle fra 1561, midterfelt i altertavlen fra 
1612. Skaktavlekvadre udvendig på sydsiden af 
kirken. I tårnrummet senmiddelalderlig jernbe-
slået kirkekiste og maleri af præst, der arbejde-
de på Fyn, men hvis søn var præst i Kettrup Kir-
ke. 2 klokker, hvoraf den ene er en af de 100 æld-
ste i Danmark.
Kirken forventes lukket en del af 2023 pga. reno-
vering. Ring for nærmere information.
30 26 03 05. www.folkogkirke9690.dk 
kettrup.sogn@km.dk

       Musik i Han 
Herred juni, juli og august. Koncertprogram lig-
ger i våbenhuset 

21 kollERup kiRkE
Svinkløvvej 96C, 9690 Fjerritslev
Ca. 1,5 km fra rute 11 Thisted-Aalborg
Romansk skib. Det opr. romanske kor er ombyg-
get til et sengotisk langhuskor o. år 1500. Tårn 
fra o. 1500. Altertavle med billedet ”Den fortabte 
søn” malet af Anker Lund 1898. Kors på alterbord 
af Bent Exner. Prædikestol med lydhimmel 1599. 
Sengotisk monstransskab fra o. 1500. Herskabs-
stole fra 1590. Kirken har to klokker. Den ene er 
fra 1450-75, og det fortælles, at en hollandsk 
skipper har skænket klokken i taknemmelighed 
over at være blevet reddet fra havsnød. Den an-
den klokke er fra 1620.
Hele året alle dage 8-16.
20 58 45 39. www.folkogkirke9690.dk  
9180@sogn.dk

 1100-tallet    Noget af vejen er

 dog med grus  

22 vEdStEd kiRkE
Hjorthsvej 16, Birkelse, 9440 Aabybro
Rødstenskirke tegnet af arkitekt V. Ahlmann og 
opført i 1899. Renoveret i 2014 med nyt alterbil-
lede og ny farvesætning. Alterbillede ”Opstan-
delse” af Arne Haugen Sørensen. Gratis pjece 
om kirken findes i våbenhuset.
Hele året alle dage 8-16
23 61 45 19 (kirketjener). www.vedstedsogn.dk

   

23 gJØl kiRkE
Kirkebakken, Gjøl, 9440 Aabybro
”Paradiskirke” bygget ca. 1130. Perle i romansk 
stenkunst med relieffer og døbefont af bygme-
ster Göti, Gotland. Altertavle ca. 1530 skåret 
af Hans Brüggermann, Husum. Kalkmalerier ca. 
1475 bl.a. ”Jesse rod”. Mange relationer til Hans 
Kirks ”Fiskerne”. Privat gravkapel: Bruuns ka-
pel (nøgle udleveres). Udførlig kirkebeskrivelse i 
kompendium i våbenhuset.
Hele året ma-lø 8-16. Sø efter aftale.
20 93 75 23. www.gjoelkirke.dk

 1130  Rundvisning og orientering efter 

aftale        

24 vadum kiRkE
Brorholtvej 15, 9430 Vadum
Skiltning på landevejen Aalborg-Løkken
Altertavle ca. 1600, såkaldt Aalborgtavle. Kalk-
malerier 1300. Nyt krucifiks 2000. 2 sarkofager 
i tårnrum samt ligtale over Peder de Lassen og 
Ane de Lassen. Ny lysglobe designet af Christian 
Jensen, 2010. På kirkegården gravsted for allie-
rede flyvere fra 2. verdenskrig.
Apr-nov ti-fr 8-15 eller efter aftale.
21 46 72 44 (graveren) el. 51 33 30 22 (sogne-
præsten). www.vadumkirke.dk

        

25 vodSkov kiRkE
Vodskov Kirkevej 73, 9310 Vodskov
10 km N f. Aalborg. E45, frakørsel 19
Flot beliggenhed ved Hammer Bakker. Spænden-
de kompromis mellem stilarter.
Hele året ma-to 8-14, fr 8-12. Søndag i forb. med 
højmessen og efter aftale.
98 29 45 98 el. 40 44 03 00 
www.vodskovkirke.dk. rim@km.dk

 1909      

26 NØRRESuNdby kiRkE
Sankt Peders Gade 36, 9400 Nørresundby
Sengotisk trækrucifiks 1400-tallet. Prædike-
stol af Hendrik Fischer 1707. Trædøbefont af Ja-
cob Lihme 1754. Alterbillede af Laurids Frede-
rik Weise 1772.
Hele året ma-fr 9-15, lø 9-12.
29 17 29 22. www.nrsundbykirke.dk 
noerresundby.sogn@km.dk

 1100, ombygget 1500 og 1898   

  

27 budolFi kiRkE
Algade 40, 9000 Aalborg
Aalborg Domkirke ved Gammel Torv
Gotisk tre-skibet kirke. Altertavle 1689. Prædi-
kestol 1692. Kalkmalerier i våbenhus ca. 1500. 
Lysekroner, pulpiturer, epitafier, mindetavler 
og ligsten 1600-1700. Døbefont 1728. Altersta-
ger 1686. Pulpiturpaneler 1500-1600. Orgelfaca-
de Hartwig Müller 1749. Orglet ombygget 1850, 
1913, 1959 og 2007-2008 (Th. Frobenius og Søn-
ner, 43 stemmer). Spir 1779. Solur på tårnets 
sydside 1725. Urskiver på tårnet 1817. Tavler 
over bisper og præster. Klokker 1600. Klokkespil 
1970, spiller hver time kl. 9-22.
1/6-31/8 ma-fr 9-16, lø 9-14. 1/9-31/5 ma-fr 9-15, 
lø 9-12.
98 12 46 70 el. 98 13 49 28 
www.aalborgdomkirke.dk

 1400-tallet       

  30 koncerter årligt. Se hjemmeside 

28 HaSSERiS kiRkE
Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg
Kirken er tegnet af arkitekt Ejnar Packness. Kir-
kens tårn kom til i 1985. Glasmosaik i kirkens kor 
er udført af Adi Holzer. Alterudsmykning er ma-
let af Adi Holzer, og Kristus på korset er udført af 
Niels Helledie.
Hele året ma-fr 8-17, lø 8-12.
96 34 65 00 (kirken) el. 98 18 35 95 
www.hasseriskirke.dk. hasseris.sogn@km.dk

 1956        Man-
ge koncerter. Se hjemmeside 

29 voR FRuE kiRkE
Vor Frue Plads 1, 9000 Aalborg
Kirken nyopført 1878 på resterne af Benedikti-
nernonnernes klosterkirke fra beg. af 1100-tal-
let. Omfattende renovering i 2008. Granitportal 
1140. Stort krucifiks ca. 1500. Prædikestol 1581. 
Døbefont 1619. Altertavle 1908. Orgel 48 stem-
mer Marcussen & Søn 1961.
Hele året ti-fr 10-14. Lørdag 10-12.
96 31 11 80. www.vorfrue.dk 
vorfrue.sognaalborg@km.dk

     

30 NØRRE tRaNdERS kiRkE
Lemvigvej 61, 9220 Aalborg Ø
Beliggende i Nørre Tranders landsby, få km 
fra afkørsel 24, motorvej E45
Kirken er højt beliggende med udsigt over Lim-
fjorden. To indgangspartier med frisøjler, en ene-
stående forhal, korbue af granitkvadre og dø-
befont i granit fra romansk tid. Kalkmalerier 
fra 1400-tallet. Sengotisk korbuekrucifiks fra 
1500-tallet. Renæssancealtertavle. Renæssan-
ceprædikestol med barok udsmykning. To epita-
fier og gravkapel for familien Benzon. Model af 
”Trefoldigheden” ophængt som kirkeskib 2019. 
Kunstværk af Erik Heide, mindesten for Torden-
kalven og bronzealderhøj på kirkegården.
Hele året ma-to 9-15 og fr 9-12 eller efter aftale.
98 15 72 05. www.nrtranders.dk 
noerretranders.sogn@km.dk

 1150    

31 maRgREtHEkiRkEN
Revlingbakken 18, 9000 Aalborg
Kirken er tegnet af arkitekt Ole Odgaard. Dens 
særkende er dens 22 m høje, foldede saddel-
tag. Når kirken er belyst, forstærkes den skulp-
turelle virkning, og dagslyset gennem vinduer i 
de trekantede gavlvægge giver et lyst og venligt 
rum. Altersølv -og krucifiks af guldsmed Bent Ex-
ner. Udsmykningen omkring alterpartiet er udført 
som en helhed af væverske Berit Hjelholt i tæt 
samarbejde med Bent Exner. 6 m langt altertæp-
pe sat sammen af 5 stykker. Motivet er bygget 
over ordet fra Johs. 15, 5: ”Jeg er vintræet, I er 
grenene”. Berit Hjelholt har også vævet 4 prædi-
kestolsnedhæng. Orgel, 20 stemmer fordelt på 2 
manualer og pedal, P.G. Andersen 1977. Fritstå-
ende klokketårn med indbygget kapel.
Ma-fr 9-13. I skolernes sommerferie åbent ti-to 
9-13. Hele året åbent sø i forbindelse med guds-
tjenesten kl. 10
98 18 25 22. www.margrethekirken.dk 
margrethe.sognaalborg@km.dk

 1971-72      

32 FREJlEv kiRkE
Nibevej 298, Frejlev, 9200 Aalborg SV
6 km fra E45, frakørsel 28 (Aalborg Syd), 
kør mod Nibe
Gennemgribende restaureret og udsmykket af 
professor Per Kirkeby 1995-2002. Alterkruci-
fiks og prædikestol ca. 1500. Døbefont ca. 1140. 
På kirkegården bronzeskulptur ”Opstandelse” af 
Per Kirkeby.
Apr-nov ti-to 9-15, fre 9-14. Dec-marts åben ef-
ter aftale.
24 25 54 86. www.soenderholm-frejlev.dk 
graveren@frejlev-kirke.dk

 ca. 1140        

33 SØNdERHolm kiRkE
Nibevej 511B, 9240 Nibe
13 km fra E45, frakørsel 28, kør mod Nibe
Kalkmalerier i kor fra 1556. Prædikestol i renæs-
sancestil fra omkring 1550. Danmarks ældste 
kirkedør fra den sene vikingetid. Adelsgrave i 
tårnrum og sidekapel med bl.a. folk fra slægterne 
Levetzau, Gyldenstierne og Lindenow, da kirken 
var tilknyttet herregården Store Restrup. Histori-
en fortæller, at den adelige heks Christence Kru-
kow er begravet ved kirken, efter hun blev hen-
rettet ved halshugning i Aalborg. Gravens belig-
genhed kendes dog ikke.
Åben, når kirkegårdspersonalet er til stede.
40 33 11 19 (graver) 
www.soenderholm-frejlev.dk 
graveren@soenderholm-kirke.dk

 1100-tallet     

34 volStEd kiRkE
Volsted Bygade 1, Volsted, 9530 Støvring
5 km Ø f. Støvring
Opført af granitkvadre. Bygmester Goti. Stenre-
lieffer v/indg. gør kirken til en af landets mest in-
teressante seværdigheder. Bemærk den delvist 
tilmurede kvindeindgang. Prædikestol 1500-tal-
let. Døbefont samt alter fra opførelsestid. Kalk-
maleri fra slutn. af middelalderen.
Hele året alle dage.
www.ferslev-kirke.dk. 8388@sogn.dk

 1100   
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35 ØStER HuRup kiRkE
Solbjergvej 31, Øster Hurup, 9560 Hadsund
Kirken er restaureret i 1975 og har nyt alterbord 
og døbefont. Orgel Marcussen og Søn 2008, 14 
stemmer. Klokketårn 1999. Stenskulptur af Knud 
Erik Christensen på de anonymes gravplads. 
Rundt omkring i kirken og på kirkegården kan du 
med din smartphone scanne QR-koder og læse 
mere om kirkens historie og inventar.
April-nov åben alle dage. Dec.-marts efter aftale.
98 58 78 80 el. 98 58 10 88 
www.osterhurupkirke.dk 
graveren-osterhurup@mail.dk

 1900      Se også op-
slag i kirken og på hjemmesiden 

36 alS kiRkE
Kirkevej 41, Als, 9560 Hadsund
Smukt beliggende med en storslået udsigt over 
Kattegat. Opført på en ca. 20 m høj bakkeø og 
omgivet af hav. Er gennem århundreder blevet 
brugt som sømærke for havets folk. Gå derfor fra 
kirken og op til den østlige kirkemur og nyd ud-
sigten over kysten og havet - tag gerne madpak-
ken med! Romansk døbefont fra det 13. århund-
rede med sydtysk dåbsfad, hvor motivet er Ma-
riæ Bebudelse. Degnestol med offerbræt fra det 
16. århundrede. Lysglobe fra 2012. I kirkens vå-
benhus findes præstetavle, gravsten og kalkma-
let Kristusmonogram dateret 1618. I kirkens skib 
hænger fuldriggeren ”Haabet” fra 1895. Orgel 
Marcussen og Søn 1978, 15 stemmer. I våbenhu-
set er der brochurer over kirken samt kirkens 700 
års jubilæumsskrift.
April-nov åben alle dage. Dec-marts efter aftale.
98 58 95 30 el. 98 58 10 88. www.alskirke.dk 
graveren-als@mail.dk

 1309      

37 gRuRup kiRkE
Grurup Kirkevej 1A, 7755 Bedsted Thy
4 km fra A11
Udsnit af kalkmalerier på nordbuen i koret 1475-
1500. Gammel altertavle af Thøger Thrane 1711. 
Nyere altertavle af Mogens Hoff 2007.
Hele året ma-fr 8-16.
21 67 67 27. www.bedstedkirke.dk 
vbpisanova@live.dk

        Sommer-
sangaftner se hjemmesiden 

38 HaRRiNg kiRkE
Harringhedevej 14, 7752 Snedsted
Synlig i vest fra hovedvej A11, når man 
kommer fra syd
Fantastisk udsigt fra kirkegården: Mod syd over 
Harring Mose, mod V over mod den tidligere 
præstegård Rosholm, mod NV ses træer, der om-
kranser den nu nedrevne herregård Øland, som 
kirken hørte under til 1916. Mod nord ses op mod 
en bakke, hvor det tidligere Missionshus Tabor 
ligger. Mod øst udsigt til hovedvej A11. Info-tav-
ler om Øland og Fibigerslægtens fredede familie-
gravsted. Luthersk fløjaltertavle. Harring kirke er 
en lille hyggelig kirke.
Sommertid 8-16. Vintertid 9-16.
97 93 10 33. www.sydthyprovsti.dk

   

39 StagStRup kiRkE
Buen 3, Stagstrup, 7752 Snedsted
Lige ved hovedvej A11. Skilt med 
”vejkirke” ved hovedvejen gennem Thy 
viser vej til kirken. 12 km S. f. Thisted
Som alterprydelse tjener et forgyldt kors. Kalk-
maleri i kirkens apsis (alterbillede) fra 1942 af 
Rud-Petersen. Gæstebog. Kirkefolder fra 2010.
Hele året alle dage 8-17.
97 93 10 33. www.sydthyprovsti.dk. fej@km.dk

 Romansk     

40 SkiNNERup kiRkE
Centralvej 3, Skinnerup, 7700 Thisted
A26 N mod Hanstholm. V. ad Klitmøllervej 
500 m til højre
Helt ny altertavle ”Treenigheden” udformet af bil-
ledhugger Kurt Tegtmeier indviet i 2016. Helgen-
figurer fra sengotisk altertavle. Romansk døbe-
font. Dåbsfad 1575. Infofolder om kirkens histo-
rie ligger i våbenhus.
Hele året alle dage fra morgen- til aftenringning.
23 43 71 68. skinnerup.sogn@km.dk

 ca. 1100    

41 tHiStEd kiRkE
Vestergade 3, 7700 Thisted. I gågaden
Sengotisk fløj-altertavle ca. 1520. Renæssance 
prædikestol fra 1594. Korgitterdør fra 1631 ved 
kirkens syddør. Gotisk korbue-krucifiks fra 1475 
fra den opr. romanske kirke. Romansk døbefont 
”Thybofont” ca. 1200. Flere epitafier f.eks. over 
justitsråd Enevold Nielsen Berregaard og hustru-
en Anne Søe 1684. Berregaards kapel indrettet 
til begravelsesplads 1698. I 2012 er kirken ble-
vet renoveret indvendig, og klokkespillet er ud-
videt med 24 klokker til i alt 48 klokker, som nu 
kan benyttes til koncertklokkespil. Orgel Frobe-
nius 1971-72, 46 stemmer med rokokofacade fra 
1768. Digteren I. P. Jacobsens grav.
Sommer ma-fr 8-17. Vinter ma-fr 8-16.
97 92 24 71. www.thisted-kirke.dk 
thisted.sogn@km.dk

 Omkr. 1500  I perioden 15/6-31/8 ma-
fr 14-16. Evt. omvisning af grupper: kontakt tlf. 

97 92 24 71 ml. 9-12     Adskil-
lige internationale koncerter i løbet af somme-
ren, se kirkens hjemmeside. Klokkespil hver hele 
time fra kl. 8-17 samt kl. 19 og kl. 22 

42 SENNElS kiRkE
Gadekæret 2, 7700 Thisted
Kor og skib er fra romansk tid, mens tårn, vå-
benhus og sakristi er sengotiske. De to nordvin-
duer i skibet er romanske. Granithoved på øst-
gavl. Udhugninger i kvadesten på sydside. Kalk-
malerier i kor. Danmarks ældste blytag fra 1755 
på våbenhus.
Hele året alle dage kl. 8-16.
40 32 26 09 (graver) 
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk 
sennelskirke@gmail.com

    

43 SdR. dRåby kiRkE
Dråbystræde 66, 7900 Nykøbing M
10 km fra A26 motortrafikvej. 1 km fra 
Fæggesundvej
Kvaderstenskirke med romansk kor og skib. Præ-
dikestol opsat 1590. Altertavle 1640. Præstetav-
le. Kirken ligger med udsigt ud over Dråby Vig til 
Fur fra kirkegården, hvor der er blevet udført 7 
træskulpturer af Tage Pedersen, Tæbring, Mors i 
2007, heraf er der bevaret 2.
Hele året alle dage 10-17.
20 11 10 15 el. 30 46 14 95. amhj42@gmail.com

 ca. 1153    

44 Skt. clEmENS kiRkE
Kirketorvet 3, 7900 Nykøbing Mors
I centrum. Lige midt i gågaden
Tårnet udgør med sine 43,3 m et flot vartegn for 
byen med nyt kobbertag fra 2006. I våbenhuset 
over døren til kirkerummet er der et maleri fra 
1964 af J. Th. Skovgaard med motivet ”Den go-
de hyrde”. I selve kirkerummet lægger man især 
mærke til det tøndehvælvede loft. Også alter-
tavlen er et ekstra kig værd. Alterbillede malet 
af professor ved Kunstakademiet i Kbh. August 
Jerndorff, der viser Kristus siddende midt i en 
skare af hverdagsmennesker, alle navngivne og 
hentet fra lokalsamfundet.
Hele året ma-fr 8-17, lø 8-15.
97 72 05 30. www.nykoebingmorskirke.dk 
sct.clemens@mail.tele.dk

 1891      Kirkefestival i 
uge 35. Se hjemmesiden for de enkelte arrange-
menter og koncerter 

45 lJØRSlEv kiRkE
Vittrupvej 5, Ljørslev, 7900 Nykøbing Mors
Under pulpitur gravkapel for konferensråd Poul 
von Klingenberg og Ulrika Augusta von Spekham. 
Malet pulpitur fra 1726 med deres våbenskjol-
de. Alterbord med middelalderlig monolitplade. 
Alterbillede ”Den gode hyrde” af Chr. Dalsgaard 
1864. Døbefont o. 1250. Prædikestol 1706. Sko-
leskibet ”Danmark” 1982.
Apr-okt alle dage 8-17. Nov-marts alle dage 8-16.
41 40 62 76. www.morsoeprovsti.dk

  

46 vEStER aSSElS kiRkE
Hovedstrædet 18, Vester Assels,
7990 Øster Assels. Højt beliggende på 
Sydmors ved ’Margueritruten’
Romansk kor og skib 1100-1250. Tårn ca. 1500. 
Morsøs ældste kirkeklokke 1350. Renæssanceal-
tertavle 1610-20 med maleri af Troels Trier 1951. 
Præstestol 1700. Prædikestol 1625. Døbefont af 
Morsing-typen. Kirkeskib 3-mastet bark, Jens 
Kusk 1907. Orgel Jysk Orgelbyggeri. Kirken har 
tidligere haft to klokker, hvoraf den ene er for-
svundet i tidens løb. Ny suppleringsklokke støbt 
hos Paccard i Frankrig og ophængt i 2016 i tårnet 
ved siden af den gamle klokke. Lokale vandre- og 
cykelruter går forbi kirken. Der er et shelter i Pil-
grimsparken overfor kirken.
Hele året ma-lø 8-16.
24 83 87 06 el. 21 70 67 38.

 1100-1250  Ring ved rundvisninger etc. 

   

47 RoSlEv kiRkE
Kirkebakken 21A, 7870 Roslev. 14 km N f. 
Skive, hovedvej 26, frakørsel 591
Kirken er i romansk stil af granitkvadersten. Kors-
arm mod syd bygget i 1943. Alterbord og døbe-
font af granit. Prædikestol og altertavle i renæs-
sancestil fra 1605. Altertavlen har i midterfeltet 
korsfæstelsen malet i 1850 af kunstmaler Jæ-
ger, Viborg. 3 malmkroner samt et egetræskruci-
fiks. Gl. altertavle ophængt i niche i hovedskibet. 
I 2002 fandt man på loftet den gamle 5-armede 
messinglysekrone til stearinlys, som nu er reno-
veret og ophængt i kirken. Kirkegård med mange 
gamle, bevarede gravminder og nyanlæg.
Hele året ma-fr 8-16.
97 57 15 77. www.roslevkirke.dk

 1100-1200   

48 SEldE kiRkE
Kirkevej 2, Selde, 7870 Roslev
25 km N f. Skive, 3 km S f. Fur
Stor kvaderstenskirke fra 1100-tallet. Efter en 
gennemgående renovering i 2007 fremstår kir-
ken med en utraditionel, multifunktionel indret-
ning. Nyt alterparti udformet af billedhuggeren 
Erik Heide, Mors ud fra motivet ”I min fars hus er 
der mange boliger”. Lys og venlig, men med den 
gode fornemmelse af alder i behold. Den gl. alter-
tavle med et Kristusbillede malet af Konstantin 
Hansen er ophængt i den nordre korsarm, hvor 
også et opstandelsesbillede fra 1600 kan ses. 
Romansk døbefont ved indg. til den nordre kors-
arm med runeindskrift på soklen. Lysglobe samt 
alter udformet af Erik Heide.
Sommertid alle dage 8-18. Vintertid alle dage 
8-16.
21 75 48 15. www.fursundkirker.dk 
graver@fursundkirker.dk

     

49 FuR kiRkE - 
Skt. moRtENS kiRkE
Fur Kirkevej 6, 7884 Fur. 1,5 km fra færgen
Kirken ligger smukt på en høj bakke med udsigt 
over Limfjorden. Ifølge kilderne har den ligget der 
siden før 1126, idet paven i Rom i 1166 modtog 
en bekræftelse fra bispen i Viborg på, at forgæn-
geren i embedet for mere end 40 år siden hav-
de modtaget kirken som en gave fra kirkens tre 
grundlæggere. Grundlæggere var formodentlig 
tre storbønder med navnene Gutchi, Agi og Atte. 
Kirken er viet til den katolske helgen Skt. Mor-
ten, der levede i Tours i Frankrig ca. år 315-397, 
og som har lagt navn til Mortensaften.
Hele året alle dage kl. 7.30-17.
97 59 30 63 el. 29 99 12 30. www.furkirke.dk

    

50 aaRS kiRkE
Kirkeplads 1, 9600 Aars
Kirken blev opført mellem 1200 og 1250. Byen 
voksede, og kirken blev for lille. Derfor blev kir-
ken udvidet i 1921/22 med hovedskibet, der går 
på tværs af den oprindelige kirke, således at kir-
ken nu er en korskirke. Døbefont med evangelist-
symboler udhugget i et stykke af en gammel gra-
nitvejtromle af Kristian Andersen i 1937. Han har 
også udskåret den lille træskål ved alteret med 
motiv af kvinden ved tempelblokken samt ud-
hugget 3 gravsten på kirkegården med hhv. eng-
lemotiv, motiv af ligevægtsskål samt et kors. 
Trækrucifiks 1450. Stolegavle. Kirken er nyre-
staureret i 2004 med kunstnerisk bistand af Erik 
Heide, der bl.a. har udført en rude i blå glasmo-
saik, granitbørnebord samt et lille krucifiks. Vest 
for kirkedøren står en runesten som stammer 
fra vikingetiden. Øst for kirken står mindestenen 
over Aarsgruppen, der blev henrettet af den ty-
ske besættelsesmagt under 2. verdenskrig.
Hele året alle dage 8-16.
98 62 42 47. www.aarskirke.dk 
aars.sogn@km.dk

          

51 tEStRup kiRkE
Testrupvej 138, 9620 Aalestrup. 2 km N f. 
Aalestrup ved landevejen Aalestrup-Aars
Kirken er koret fra stor hospitalskirke. Ruiner 
fra hospitalskirke. Testrup Kloster - ruin 100 m 
fra kirken. Spor i landskabet til Skt. Sørens Hel-
ligkilde (800 m). Gravsten for fam. Chr. Søren-
sen Testrup.
Hele året alle dage 8-17.
24 99 98 92. www.testrupkirke.dk 
lhhaugaard70@gmail.com

  Uge 26-31 lø og sø 14-16   

     

52 biSlEv kiRkE
Kirkebjergevej 3, 9240 Nibe
Romansk gravsten, der blev fremvist på 1000 
kr.-sedlen fra 1997. der viser to krigere. Kirken 
var ejet af Rysensteens familie, som også eje-
de Lundbæk Avlsgård indtil 1959. På kirkegården 
er der et stort gravsted for familien Rysensteen 
med et gravminde for Niels Juul Rysensteen som 
fløj for RAF under 2. verdenskrig og blev skudt 
ned i Holland.
Hele året ti-sø 8-16.
30 13 71 64, 30 51 81 64 el. 61 38 48 91. 
bislevkirke@hotmail.com

       

53 NØRlEm kiRkE
Kabbelvej 3, 7620 Lemvig
Herregårdskirke fra slutningen af 1100-tallet. 
Kirken er indrettet i 1770 érne med et smukt og 
gennemført rokoko-interiør, der omfatter såvel 
prædikestol, pulpitur, altertavle og de to side-
bokse (præste- og degnestol). Altertavlen er ma-
let af W. Ellermann og fremstår som den origina-
le fra 1770. Kirken rummer desuden det Stiern-
hielmske gravkapel med 4 voksen- og en barne-
kiste. Ved kirken: Stiernhielms skole og hospital, 
der i dag rummer kontor mv.
Hele året ma-fr 8-16 eller efter aftale.
97 82 35 90. www.norlemkirke.dk

     

54 dybE kiRkE
Stamphøjvej 68, 7620 Lemvig
200 m V f. Vandborgvej, Lemvig-Bøvling
Kalkmalerier fra 1400-1500 i koret. To vindues-
glastavler udført af glaskunstner Agnethe Ma-
agaard 2013. Sengotisk lægmandskors. Epitafi-
um. Ligsten i gulvet over Jens Nielsøn. Shelter-
plads overfor kirkegården.
Efter aftale (Dog som oftest åben ma-fr 9-16).
25 55 09 52. www.dybekirke.dk 
dybekirke@gmail.com

       Der afholdes 3 
sommerkoncerter og en sognedag i perioden ju-
ni-september. Se kirkens hjemmeside 

55 Humlum kiRkE
Vesterkærvej 2 A, Humlum, 7600 Struer
5 km N f. Struer. V f. A11 ml. Struer og 
Oddesund (skilt)
Gennemrestaureret, om- og tilbygget 2002. Al-
tertavle ca. 1600 med alterbillede fra 2010 af Ar-
ne Haugen Sørensen med motiv af Emmausmål-
tidet. 2 tidligere alterbilleder er ophængt bag på 
altertavlen og i skibet. Malerier på bænkegav-
le af Frits Gothardt Rasmussen 2002. Orgel Bru-
no Christensen og Sønner 1984. Særpræget dø-
befont.
Hele året alle dage 8-16.
97 86 11 22 el. 20 22 63 06. www.rhb.dk 
jabj@km.dk
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56 StRuER kiRkE
Kirkegade 42, 7600 Struer
Vejkirkeskilt findes ved hovedvej A11
Døbefont og prædikestol 1891. Kirkeskib Elona 
1980. Koret restaureret 1981. Mosaikruder og 
kors Paul Høm og Lisbeth Munch-Petersen. Or-
gel Bruno Christensen 1970, opgraderet og reno-
veret i 2016. Kirkehave med stenskulptur ”Ska-
belsens port” af Henrik Voldmester 1992. Ved de 
ukendtes gravplads står skulpturen ”Karyatider” 
af August Kiel 1966. På kirkegården står to skulp-
turer af Arne Westergaard, et granitkors 1996 
og ”Kristi opstandelse” 1981, samt ”Et sejlende 
skib” af Kurt Have 1999. På pladsen mellem kirke 
og menighedshuset står ”Livets træ” af Justas 
Mickevicys 2012. Ved menighedshuset står ”De 
to ugler” af Jens Kobberup 2003. Brochure om 
kirken findes i våbenhuset og på Struer Infocen-
ter. Turistservice via ens egen smartphone.
Hele året ma-fr 8.30-16.
96 84 92 00. www.struer-kirke.dk

 1891     Klokkespil kl. 8.30, 

12.30, 17.30  Pumpe og stik ved indgang 

til kirkegårdskontor    Separat pro-
gram over kirkens koncerter fås ved henvendel-
se til organisten på tlf. 40 56 85 50. I våbenhu-
set og menighedshuset findes kirkeblad og bro-
churer over andre arrangementer. Se også kir-
kens hjemmeside 

57 HaNdbJERg kiRkE
Kirkevej 56A, 7830 Vinderup
500 m fra landevejen Holstebro-Vinderup
Alterbord opmuret af granitkvadre. Døbefont 
med sjælden inskription. 3 skibsmodeller: ”Stjer-
nen”, ”Norske løve” og ”Vasa”.
Hele året alle dage 8-16.
20 55 53 73. www.handbjergkirke.dk

 1100-1200  Efter aftale    

58 RåStEd kiRkE
Råsted Kirkevej 18B, Råsted,
7570 Vemb. Ca. 12 km V f. Holstebro ad 
hovedvej 16 mod Ringkøbing
Smuk og åben beliggenhed i landskabet ved Lil-
leåen.
Hele året alle dage 8-16.
61 70 59 83. www.idomraastedkirker.dk 
kirke@kct.dk

 ca. 1100    

59 idom kiRkE
Idom Åvej 5B, Idom, 7500 Holstebro
8 km V f. Holstebro ad hovedvej 16 mod 
Ringkøbing
Flyvergrave for 7 canadiere, som styrtede ned i 
sognet i 1944. Bag gravstenene et jernkors, som 
er vragdel fra flyet.
Hele året alle dage 8-16.
61 70 59 83. www.idomraastedkirker.dk 
kirke@kct.dk

 ca. 1100   

60 HolStEbRo kiRkE
Kirkepladsen 2,7500 Holstebro
I byens centrum
Maleri af Arne Haugen Sørensen ”Abrahams prø-
velse”. Krucifiks udført af Niels Helledie ”Guds 
lam”. Præstetavler og 2 kirkeskibe. Nederlandsk 
altertavle 1510. Glasmalerier. Frobenius orgel 45 
stemmer. Prædikestol ca. 1700. Epitafier 1667 
og 1742. Klokkespil 48 klokker. På kirkepladsen: 
Skulptur af Hans Pauli Olsen 2007. Frise i vejbe-
lægning udført af Erik Heide 2007.
Hele året alle ugens dage 9-17.
97 42 02 63 (kordegnekontoret) 
www.holstebrokirke.dk. holstebro.sogn@km.dk

 1907      I sognehuset 

overfor kirken  Sommerkoncerter: Se pro-
grammer el. hjemmeside 

61 boRbJERg kiRkE
Bukdalvej 4, Borbjerg, 7500 Holstebro
To korsarme indskudt senere ml. skib og kor. Al-
terbord m. forgyldt egetræsforside (antemensa-
le) 1200-tallet. Udskåret renæssance altertavle 
fra 1600-tallet omkring alterskab m. alabastfigu-
rer fra ca. 1425. Bronzerelief med Moses udført 
af Poul Ebbe Nielsen 2009. Ny præstetavle fra 
2014 udført af billedkunstner Peter Ejlerskov. Se 
også lysgloben med navne på børn døbt i kirken. 
Desuden findes der en folder med QR-koder i vå-
benhuset, så man kan få en rundvisning i kirken 
og på kirkegården.
Hele året alle dage 9-16.
29 47 23 26 (graveren) 
www.borbjerg-hogager-kirker.dk

 ca. 1150     

62 HogagER kiRkE
Langgade 63, Hogager, 7500 Holstebro
3 km syd f. A16 Holstebro-Viborg. 13 km 
fra Holstebro
Oprindelig en traditionel ”hede-kirke”. I 1999 
gennemgribende restaureret med stor glasmosa-
ikrude som altertavle og markant farvesætning, 
begge dele forestået af kunstneren Helle Schar-
ling. Kirken har en lyssøjle udført i bronze og mo-
seeg af kunstneren Poul Ebbe Nielsen. Overfor 
kirken bag Fælleshuset er anlagt en udekirke.
Hele året alle dage 8-16.
27 87 47 58 (graveren) 
www.borbjerg-hogager-kirker.dk

 1899       

63 FEldboRg kiRkE
Bredgade 41, Feldborg, 7540 Haderup
10 km S f. Hagebro (ml. Holstebro og 
Viborg). Afkørsel fra hovedvej A16 ad vej 
nr. 34 mod Herning
Kirken er nyrenoveret og genindviet 9. decem-
ber 2012. Kirken har fået et nyt 3-fløjet alterpar-
ti med forgyldt indramning. Skibet er udbygget 
med 2 glaskarnapper samt med nye vinduer, der 
ligeledes er med glaskunst udført af kunstner Adi 
Holzer. Motiverne er både fra Det gamle og Det 
nye Testamente. 3 vævede billed-vægtæpper fra 
1990. Døbefont fra katolsk tid - tidl. vievandskar 
fra Sahl Kirke. Minikirke: Kopi af kapellet 1:10 op-
ført i 1890 - stående udenfor.
Hele året alle dage 9-17.
61 31 22 75. www.feldborgsogn.dk 
karenmerete@fibermail.dk

 1890, 1962 og 1973    

64 HadERup kiRkE
Kirkevej 2, 7540 Haderup
2 km S f. A16 Viborg-Holstebro landevej 
beliggende ved vej nr. 34
Altertavle fra o. 1605. Billedfelterne er udført af 
Toni Larsen i 2015. Der er 2 præstetavler, hvor 
den ældste fra 1732, er opsat i sideskibet. Orgel 
7 stemmer, Bruno Christensen.
Hele året ma-fr 8-16, lø-9-19.
21 43 01 80. www.haderupsogn.dk 
britta.falkevej17@mail.dk

 1200   

65 vRouE kiRkE
Amstrupvej 1, Vroue, 7800 Skive
2 km N f. rute 16, Holstebrovej. 3 km Ø f. 
rute 186 Vestre Skivevej
En af landets ældste landsbykirker, ca. 1065. 
Sindsbilleder på stolelåger. Prædikestol 400 år 
med nøjagtig datering.
Hele året ma-lø 8-16.
50 97 53 64. www.vrouekirke.dk 
vroue.kirkegaard@gmail.com

     

66 SEvEl kiRkE
Klostervej 1, Sevel, 7830 Vinderup
Prædikestol og herskabsbænke fra 1605. Pulpitur 
1500-tallet. Herremand Iver Juel nedrev i 1594 
Trandum Kirke og med materialer herfra udbyg-
gede han Sevel Kirke.
Hele året alle dage 9-17
97 44 80 59. www.sevelkirke.dk 
sevel.sogn@km.dk

  

67 kobbERup kiRkE
Kirkebakken 4, Kobberup, 7850 Stoholm J
5 km S f. A26, frakørsel v. Højslev
Velbevaret sydportal i våbenhus m. balusterfor-
mede frisøjler. Romansk granitdøbefont m. løve- 
og menneskehoveder. Kirken ligger meget højt i 
landskabet med en vid udsigt ud over den tørlag-
te Tastum Sø.
Hele året alle dage 8-17.
97 53 51 11. www.stoholm-kobberup-sogne.dk 
kobberup.sogn@km.dk

  

68 voR FRuE kiRkE - SkivE
Frederiksdal Allé 1, 7800 Skive
Kalkmalerier 1522: Et livets træ, der breder si-
ne grene over hele kirkens loft, bærer landets 
største samlede præsentation af middelalderkir-
kens helgenskare - fra Skt. Thøger fra Vestervig 
til Gud Fader selv sidder i alt 75 skikkelser i hver 
sin af livstræets blomster. Protestantisk alter-
tavle, hvor Martin Luther er kommet med blandt 
disciplene ved den sidste nadver 1600. Epitafi-
er over købmands- og præstefamilier. Kirken re-
noveret i 1992 med stolestader og prædikestol 
af Erik Heide.
Hele året alle dage 9-17.
97 52 01 46. www.skivesogn.dk 
skive.sogn@km.dk

 1200    

69 dØlby kiRkE
Rudemøllevej 67, 7800 Skive
5 km nord for Skive
Alterbillede fra 1956 malet af Sven Havsteen-
Mikkelsen. Rigt udskåret prædikestol fra 1643.
April-okt alle dage 8-18. Nov-marts alle da-
ge 8-17.
26 87 14 33. www.hhd-kirker.dk 
annemette@el-huset-skive.dk

 1100-tallet    

70 RESEN kiRkE
Kirkevej 25A, 7800 Skive. Beliggende i den 
nordlige del af Skive by. Sidevej til Furvej
Altertavle ”Korsfæstelsen” af Sven Havsteen-
Mikkelsen 1983. Glasmosaikker ”Morgen” og 
”Aften” af Mogens Jørgensen 2000. Romansk 
granitdøbefont. Prædikestol og epitafium fra 
1700-tallet.
Hele året ma-fr 8-17.
40 26 18 96. www.resensogn.dk. hoen@km.dk

 1200-tallet     

71 tåRup kiRkE
Kvolsvej 1, 8831 Løgstrup. 3 km N f. 
hovedvejen Skive-Viborg ad Tårupgårdvej
Herskabsstol (pulpitur). Prædikestol 1682. Syd-
kapel m. 7 kister i kælderen nedsat 1596-1714. 
Epitafium 1684. Våbenhus ændret med nyt loft 
op til kip. Tårnrum ændret med anden placering 
af orgel, som nu er placeret med orgelfront mod 
nord og bedre mulighed for organistens kontakt 
med præst og menighed.
Maj-sept alle dage 9-17 eller efter aftale på tlf. 
29 82 77 22 el. 86 64 40 01.
20 28 12 82. he@henningelving.dk

  

72 kvolS kiRkE
Kvolsvej 26, 8831 Løgstrup
1,5 km N f. Hovedvej 26 ad Virksundvej
Alterbillede er en kunstvævning efter maleri af 
Gudrun Poulsen. Prædikestol fra renæssancen.
Maj-sept alle dage 9-17 eller efter aftale.
22 92 33 86. he@henningelving.dk

  Efter aftale alle dage 9-17   

 

73 FiSkbæk kiRkE
Skivevej 245, 8831 Løgstrup. 10 km NV for 
Viborg på hovedvej 26 mod Skive
Tårn med løgkuppel. Korbuekrucifiks som alter-
billede. Meget gammel, romansk døbefont.
Hele året alle dage 8-16.
23 35 34 61. www.løgstrupkirker.dk 
vorde.sogn@km.dk

    Se hjemmeside 

74 voRdE kiRkE
Bavnevej 19A, 8831 Løgstrup
4 km N f. hovedvejen 26 Skive-Viborg
Speciel altertavle ca. 1615, oprindelig fra Grå-
brødre Kirke i Viborg. Prædikestol fra 1621 typisk 
renæssancearbejde. Lydhimmel ligeledes oprin-
delig fra Gråbrødre Kirke.
Hele året alle dage 8-16.
40 40 06 62. www.løgstrupkirker.dk 
vorde.sogn@km.dk

    Se hjemmeside 

75 RomluNd kiRkE
Romlundvej 80, 8800 Viborg. 8 km V f. 
Viborg, mellem Holstebrovej og Skivevej
Meget gammel døbefont. Prædikestol 1600-1650 
med fin lydhimmel - billedskærerarbejde. Alter-
udsmykning af Gudrun Meedom.
Hele året alle dage 8-16.
20 43 47 71. www.løgstrupkirker.dk

 ca. 1300     Se hjemmeside 

76 vEStERvaNg kiRkE
Rughavevej 6, 8800 Viborg 
Afkørsel fra hovedvej 13 ved Kirkebækvej 
(følg skiltning)
Glasmosaik i østgavl af kunstneren Mogens Jør-
gensen.
Ti-fr 9-13, to også 15-17.
86 62 69 40. www.vestervang-viborg.dk

 1970       

77 SØNdERmaRkSkiRkEN
Koldingvej 79, 8800 Viborg
Sydligste frakørsel på rute 13/26 - Viborg S
Moderne rundkirke af arkitekt Svend Frand-
sen, Viborg. Døbefont: Kæmpe muslingeskal. Al-
ter: Solopgang fra det høje og Peters fiskedræt 
med 12 skibe under loftet af Yan. Orgel Bruno 
Christensen 1987, 24 stemmer. Hærvejstæppet 
2010: 10x1 m broderet vægtæppe efter akvarel-
ler af Inga Linde Jensen og broderet af Mejlby-
gruppen. I Sognesalen malerier med inspiration 
fra døbefonten af Lene Melchiorsen.
Hele året alle dage 10-16.
20 28 12 62. www.soendermarkskirken.dk 
soendermark.sogn@km.dk

 1981  Ønskes guide kontakt Viborg 

Museum på tlf. 87 87 38 38    

    Koncert tirsdage i juli kl. 
13.15-13.45 (Se hjemmesiden) 

78 FREdERikS kiRkE
Nørregade 52, Frederiks, 7470 Karup
Frederik den 5. lod kirken bygge til kartoffelty-
skerne. 30 tyske slægtsnavne fremstår på stor 
mindesten på kirkegården. Alterbillede og -tæp-
pe samt dåbsfad og -kande designet og udført 
af Maja Lisa Engelhardt. Præstetavle fra kirkens 
start. Orgel Bruno Christensen & Sønner. Skov-
kirkegård fra 1997. Foldere om kirken og dens hi-
storie kan købes for kr. 10,-.
Hele året alle dage 8-18.
25 13 72 46. www.frederikskirke.dk 
8602@sogn.dk

 1766      

79 pEdERStRup kiRkE
Løvelbrovej 1B, Pederstrup, 8830 Tjele
3 km Ø for A13 ved Løvelbro
Romansk granitdøbefont. Prædikestol og alter-
tavle fra 1600-tallet. 3 sengotiske træskærerar-
bejder: krucifiks, Gudfader (?) og Paulus (?).
Hele året alle dage 8-17. Gudstjeneste sidste sø i 
hver måned kl. 10.30.
www.pederstrupkirke.dk

 1150  

80 HobRo kiRkE
Adelgade 52 B, 9500 Hobro
Kør efter Søndergade 3 (Kirkecenter), off. 
parkeringsplads (Kirken har adr. i gågaden)
Michael Gottlieb Bindesbølls kirke. Hovedistand-
sat 1993-94 af arkitekt Poul Brøgger. Mægtigt 
tøndehvælv med blå dominerende farve efter 
skitse af Arne L. Hansen. Brochure kan købes i 
kirken til 5 kr. (kontant)
Hele året ma-lø 10-15 og Søn- og helligdage i for-
bindelse med tjenester
61 63 09 76 el. 20 12 07 63. www.hobrokirke.dk 
ghitakirketjener@gmail.com

 1852  Via rampe. Kontakt kirketjeneren 

 Gratis matiné 11-11.30 i Hobro Kirke den 
første lørdag i måneden, undtagen i juli og de-
cember mdr. Se mere på hjemmesiden 

81 SkJEllERup kiRkE
Mariagervej 82A, 9500 Hobro
Løvefont fra 1200-tallet. Prædikestol fra 
1500-tallet med flot træskærerarbejde. Krypto-
gram i koret. Navnet Nicolaus skrevet med runer 
i koret. To sjældne og smukke romanske ligsten i 
våbenhuset. Klokke fra 1300-tallet.
Hele året ma-to 9-15, fr 9-12.
50 41 10 60.

 1100-tallet    

82 v. tØRSlEv kiRkE
V. Tørslev Bygade 2, 9550 Mariager
Kalkmaleri ca. 1300. Altertavle 1927. Runesten i 
våbenhuset (fundet i 1870). Orgel Fyns Orgelbyg-
geri. Præstetavle. Kirkeskib ”Skoleskibet Dan-
mark” ophængt i 2010, bygget af Karl Meyer, 
Mariager. Der er blomstersti ved kirkediget mod 
nord, hvor der er plads til fordybelse.
Maj-okt alle dage 9-17 eller efter aftale.
23 81 37 14. www.hssv.dk

 1200   Englen Gabriels kamp mod 

dragen  
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83 glENStRup kiRkE
Glenstrup Søvej 36, 8990 Fårup
3 km NØ f Handest, landevej Hobro-Randers 
eller afkørsel 37, motorvej E45
Benediktinerklosterkirke bygget omkr. år 1100. 
Klostret nedlagt i 1400-tallet. Mursten kørt på 
oksekærre til bygning af Birgittinerklosteret i 
Mariager. Kalkmaleri ”Livets hjul” som ”visitkort” 
på overhvælvingen af koret. Krucifiks fra før re-
formationen som altertavle. Præstetavle ført ef-
ter klostertiden. Runesten fra omkr. år 1000 med 
tekst og ornamentering. En knarr, et vikingelast-
skib, som kirkeskib.
April-sept alle dage 8-18. Okt-marts alle dage 
8-16.
60 67 44 84. www.glenstrupkirke.dk 
anniengedal@hotmail.com

 Slutn. af 1000-tallet   I vindfan-

get til graverbygningen    Se hjem-
mesiden 

84 RåStEd kiRkE
Houmarksvej 5, Råsted, 8920 Randers NV.
8 km N f. Randers. E45, frakørsel 39 ad 
landevej Randers-Hobro
Kalkmalerier ca. 1125. Gotisk krucifiks ca. 1400.
Hele året alle dage fra solopgang til solnedgang.
51 23 03 71. www.defemsogne.dk 
simonsen.sharon@gmail.com

     

85 Sct. moRtENS kiRkE
Kirketorvet/Vester Kirkestræde 7, 8900 
Randers C
Talrige træskærerarbejder af Lauridtz Jensen Es-
senbæk: Prædikestol 1686, korgitter 1685, gitter 
for tidl. døbefont 1695, vestdør 1700. Altertavle 
af Søren Simonsen 1765 med nyt billede, Per Kir-
keby ”Getsemane” 2004. Epitafium i sandsten i 
Thomas Quellinus stil 1714. Orgel 52 stemmer, 
Poul-Gerhard Andersen bag facade af Søren Si-
monsen 1751.
Hele året ma-fr 11-16, lø 11-13.
21 51 43 15 el. 86 42 29 21. www.sct-morten.dk 
kirketjenerdmj@mail.dk

 1494        Om-
fattende koncertprogram, se hjemmesiden 

86 ålum kiRkE
Dalen 8, Ålum, 8920 Randers
Ved vej 503 8 km V f. Randers
Rødkalket ”slotskirke”, tidligere ejet af herskabet 
på Fussingø Slot 3 km nord for kirken. Prægtig 
søjleportal i våbenhus med tympanon, hvis motiv 
kun kendes fra denne kirke. Begravelser i krypt 
- hertil er dog ingen adgang. Sarkofager i kirke-
rummet. Kalkmalerier (blomsterranker) 1641. Ru-
nesten udenfor kirken og i våbenhus. Stenene 
dateres til omkring år 970. På den ene runesten 
læses en kristen sjælebøn. I anlæg ud mod kir-
kens P-plads v. Vester Vellingvej ses en sten med 
rekonstrueret gengivelse af ”Rytteren fra Ålum”. 
En nu forsvundet figur som tidligere kunne ses på 
en af runestenene udenfor kirken.
1/4-30/9 alle dage 8-18. 1/10-31/3 alle dage 8-16.
86 45 40 19 (sognepræsten). sdk@km.dk

   

87 bJERRiNgbRo kiRkE
Nørregade 31A, 8850 Bjerringbro
Glasmosaik som altertavle af Holger Dall 1974. 
Altertæppe af Ulrich Rössing 1997. Vandkunst 
”Velsignelse” ved kirken af Jørgen Pedersen 
2020.
Hele året alle dage 9-17.
86 68 40 48. www.bjerringbrokirke

 1919   

88 HoulbJERg kiRkE
Villungsvej 18, Houlbjerg, 8870 Langå
300 m fra hovedvejen Randers-Hammel
Romansk kirke (nedbrudt og genopført med opr. 
kvadre i 1890) med tårn fra 1500-tallet. Romansk 
korbue og døbefont. Mandrup Parsberg til bl.a. 
Haxholm renoverede kirken 1582-1598 med kalk-
maleri-indskrift i våbenhus, stolegavle, våben-
skjolde og Kristus som verdenshersker bag på al-
tertavlens fløje.
1/5-31/8 alle dage 8-18. Resten af året alle da-
ge 8-16.
61 54 15 56 (evt. rundviser) 
www.houlbjergkirke.dk 
jessen.marianne@gmail.com

   Man er velkommen til at spise sin 
madpakke på kirkegårdens bænke eller i våben-

huset  

89 gRENStEN kiRkE
Byvej 2, Grensten, 8870 Langå
Tympanon over døren med Randers-egnens ka-
rakteristiske båndsløjfe, er fra den gamle kirke. 
Runesten i våbenhus fra den sene vikingetid. Dø-
befonten er fra den oprindelige romanske kirke. 
Alterbillede af Oscar Mathisen. Mosaikruderne i 
koret er udført af V. Foersom Hegndal og symbo-
liserer morgen, middag, eftermiddag og aften.
Hele året ma-fr 9-15.30, sø 12-15.30.
60 79 95 18. www.grenstensogn.dk  
kimvium8870@gmail.com

 1885    

90 gRaNSlEv kiRkE
Granslevbyvej 33, Granslev, 8870 Langå 
En kort afstikker fra hovedvej 46 ml. 
Hammel og Randers
Romansk kirke, ombygget og nyindrettet i sen-
barok/rokoko i 1760’erne. Kalkmaleri (delvist be-
varet) fra beg. af 1500. Herskabsstol bemalet 
med emblemer. Pulpitur med falsk orgelfacade 
og malerier fra Jesu liv. Præste- og degnestol. 
Altertavlen: Forklarelsen på bjerget. I kapel: Ma-
leri af Jesus for det jødiske råd af Mogens Thra-
ne ca. 1760.
Sommertid alle dage 8-18. Vintertid alle dage 
8-16.
25 30 55 67. www.granslevkirke.dk 
larsdaglejer@gmail.com

      Klokkespil kl. 7, 
12, 17 og 22 

91 lauRbJERg kiRkE
Kirkevej 5, 8870 Langå
Kalkmaleri (ukomplet) ca. 1400. Altertavle med 
alterbillede malet af Lucie Ingemann ca. 1850. 
Skibsmodeller. Præstetavle. Runesten i våben-
huset. Orgel, Bruno Christensen. Kirken ligger på 
banestien Resenbro-Langå.
Hele året ti-fr 9-15.
23 11 60 32. www.laurbjergkirke.dk

     

92 NR. galtEN kiRkE
Erslevvej 1, 8370 Hadsten
Afkørsel 43 Sdr. Borup Motorvej E45, 
landevej 511 mod Skanderborg
Kalkmalerier fra 1500 tallet. Prædikestol 1611, 
renæssancearbejde. Barok lydhimmel 1662. Ro-
mansk dobbeltløvefont af granit. Barok altertav-
le 1650. Over korbuen fritstående epitafium for 
Thomas Juel til Estrup og Kollerup og hustru Ma-
ren Bølle 1647-48.
Hele året alle dage 9-17.
86 98 04 25. www.hadstenstorpastorat.dk 
kirkekontor@hadstenstorpastorat.dk

 ca. 1100     

93 ØStER alliNg kiRkE
Hovedgaden 43, Øster Alling, 8963 Auning
Kirken er bygget i midten af 1100-tallet. Spæn-
dende kalkmalerier fra o. reformationens indfør-
sel. I hjørne af våbenhuset fredet runesten fra o. 
1000. Døbefont er en granitskulptur med 3 løver, 
der er parate til at sluge 3 mennesker med for-
skræmte ansigter. Prædikestol fra 1590. Alter fra 
sidste halvdel af 1600-tallet, et meget helstøbt 
kirkerum fra tidlig lutheransk tid. Den sydlige del 
af kirkegårdsdiget er meget vellykket blevet om-
sat i 2015. Brochure om kirken findes i kirken.
Hele året ti-fr i arbejdstiden.
23 82 98 09. 
www.norddjursvestrepastorat.dk 
8221@sogn.dk

    

94 ØRStEd kiRkE
Kalkærsvej 1, 8950 Ørsted
Både ind- og udvendige granitportaler af stenme-
steren Horder. Hele alterpartiet fra Chr. IV ś tid. 
Rigt på 1600-tals inventar skænket af Anne Krab-
be på Stenalt. Kirken blev totalt renoveret i 2017, 
hvor gravsten over kirkens grundlægger Marga-
reta Stigsdatter blev flyttet ned i kirken. 
Kirken er yderst handicapvenlig. Idet der er et 
plan fra våbenhus og op til alteret. Grundig be-
skrivelse af kirken og dens inventar findes både i 
kirken og på hjemmesiden.
Hele året alle dage 8-16.
86 48 83 91. www.oerstedkirke.dk

  Infofoldere i våbenhuset og kirkens

hjemmeside  Cykelstativ tæt ved kirke, hvor 
der også er pumpe og elstik. Ved siden af

toiletbygning   

95 FJEllERup kiRkE
Fjellerup Bygade 26D, 8586 Glesborg
Glasmosaikker: Agnethe Maagaard ”Livets 
gang” 2017. Kirkeskibet ”Nordlyset” 1990.
Hele året ma-fr 8-16.
60 85 66 35. www.norddjursmidtpastorat.dk 
8159@sogn.dk

     

96 piNdStRup kiRkE
Skolevej 41, Pindstrup, 8550 Ryomgård
Ca. 5 km fra hovedvej 16 ml. Randers og 
Grenaa
Kirken er tegnet af C.F. Møller. Glasmosaikker 
af Peter Brandes. Krucifiks af Robert Jacobsen. 
Udendørskunst af Erik Heide.
Hele året alle dage 8-16.
86 39 59 07. www.mariemagdalene-kirke.dk 
biba@km.dk

 1968      

97 maRiE magdalENE 
kiRkE
Bøjstrupvej 30, 8550 Ryomgård. Ca. 10 km 
fra hovedvej 16 ml. Randers og Grenaa
Meget specielle kalkmalerier. Tavle over fly-
verøn, der voksede ud af våbenhuset. Gravka-
pel med epitafium og plaketter fra gamle kister. 
Smuk niveaudelt kirkegård.
Hele året alle dage 8-16.
86 39 59 07. www.mariemagdalene-kirke.dk 
biba@km.dk

      

98 koEd kiRkE
Tornhøjvej 15, Koed, 8560 Kolind
Sjælden, udskåret trædøbefont med tilhøren-
de fontehimmel fra samme periode som kirkens 
barokke altertavle. Alterbordet er omgivet af et 
renæssancepanel med malerier af de forskelli-
ge dyder. Panelet stammer fra en nedtaget her-
skabsstol.
Hele året alle dage 8-16.
86 39 59 07. www.mariemagdalene-kirke.dk 
biba@km.dk

   

99 StENvad kiRkE
Stendyssevej 17, Stenvad, 8586 Ørum Djurs
Ny kirke fra 1959 i gammel stil. Kirken er tegnet 
af arkitekt Harald Lønborg Jensen. Krucifiks og 
glasmaleri af Valdemar Foersom Hegndal. Billed-
tæppe af ”Livets træ” i rundgangen foran alteret.
Hele året ma-fr i graverens arbejdstid.
61 37 80 47. www.stenvadkirke.dk

 1959       

100 glESboRg kiRkE
Glesborg Bygade 25A, 8585 Glesborg
13 km NV for Grenaa. 3 km N for A16
Altertavle 1618. Kalkmalerier 1550. Prædikestol 
1617. Kiste i kælder/krypt. Kirkeskib ”Danmark”. 
Gravsten i tårnrum.
1/3-31/12 alle dage 8-18.
25 33 73 41. www.norddjursmidtpastorat.dk

      Koncerter se hjem-
mesiden 

101 voldby kiRkE
Thorsøvej 8, Voldby, 8500 Grenaa  
Ca. 5 km N f. hovedvej 16, afkørsel Nordre 
Kattegatvej mod Gjerrild, videre mod 
Voldby
Middelalderkirke fra ca. 1150 af kalksten fra 
Djurslands klinter, hovedistandsat 1994-95. Kalk-
malerier fra 1520, og de er betegnet som nogle af 
Danmarks mest enestående. Prædikestol 1670, 
altertavle 1670. I juli måned udstiller en lokal 
kunstner som en part i ”Kunst i Kirkerne” i For-
næs pastorat – kontakt 40 72 98 82 for nærme-
re information. Pilgrimsstien Sankt Gertrud går 
lige forbi kirken.
Hele året alle dage 8-16.
60 48 91 50. www.fornaespastorat.dk  
Thorsø Høje Sogn. voldbykirke@yahoo.dk

 ca. 1150   

102 gRENaa kiRkE - 
SaNkt gERtRudS
Torvet 12, 8500 Grenaa
Altertavle 1619. Alterbilleder og krucifiks Sven 
Havsteen-Mikkelsen 1999. Glasmalerier Jais 
Nielsen 1930. Monstransskab fra omkr. 1450. 
Bibel Frederik II ś tid. Orgel m. guldornamente-
ring Jensen & Thomsen (Frobenius) 2001. Stil-
lehjørne.
Hele året ma-fr 12-16.
24 45 97 20 (kirketjener). www.grenaasogn.dk 
kirketjener@mail.dk

 Genopbygget 1649-53     

  Klokkespil hver dag kl. 9, 12, 15, 18 
og 20. Kunstudstilling med lokale kunstnere 1. 
juli - 6. august. Ang. arrangementer se sognets 
hjemmeside eller ring til kirkekontoret på tlf. 
86 32 14 15 

103 SimoN pEtERS kiRkE
Søgade 33, 8500 Grenaa
Kirke indrettet i tidligere skole. Blev taget i brug 
som kirke i 1957. Der er ca. 50 siddepladser. Ly-
sekrone af gl. skibsror fra Færø-trawler, brugt 
under Klaksvig-krisen. Ældre, men velfungerende 
orgel med anhangspedal.
2/7-6/8 alle dage 10-16.
86 32 14 15. www.grenaasogn.dk 
kirketjener@mail.dk

    Kunstudstilling med lokale 
kunstnere 1. juli-6. august. 

104 HyllEStEd kiRkE
Kirkevænget 12A, Hyllested, 8400 Ebeltoft
På Margueritruten vest for Rugaard Gods. 
Ved foden af Hyllested Bjerge på Djursland 
mellem Ebeltoft og Grenå. 7 km Ø for rute 
15 ved Tirstrup. 10 km Ø for lufthavnen.
Berømte kalkmalerier hovedsageligt af Brarup 
Mesteren fra 1500-tallet, opdaget i 1964 og kon-
serveret. Romansk granitdøbefont med udhugget 
dobbeltløvemotiv. Altertavle af Mogens Christi-
an Thrane 1751. Skibsmodel. Præstetavle. Et par 
velbevarede gamle stolegavle ved orglet. I koret 
findes kalkmalerier med Lazarus’ historie fra ca. 
1475, mens udsmykningen af skibet med Skabel-
sen og Dommedag er udført af Brarupværkstedet 
ca. 1500-20. Alterbillede fra 1751, malet af den 
kendte kirkemaler Mogens Thrane. I kirkens alter 
findes en kridtstensblok, der i kirkens katolske 
periode tjente som gemme for en helgenrelikvie.
Desuden har Hyllested en folder med QR koder, 
hvor tidligere sognepræst Henning Nielsen for-
tæller om de seværdige kalkmalerier
Hele året alle dage 9-16.
29 62 47 33 eller 41 68 90 33. 
www.tirstrup-fuglslev-hyllested-rosmus-sogn.dk 
hyl-ros-kirkegaarde@c.dk

 1190´erne  For yderligere information 
om kirkens berømte kalkmalerier anbefales de 8 
små film, som forefindes på kirkens hjemmeside 

  Se hjemmeside 
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105 NR. vium kiRkE
Nr. Viumvej 19, Nr. Vium, 6920 Videbæk
Mellem Videbæk og Troldhede
Kirken er renoveret i 1987. Altertavle fra 1697. 
Prædikestolen er den oprindelige, men himmelen 
over den er en kopi fra 1935. Orgel Bruno Chri-
stensen & Sønner 2012.
Hele året alle dage 9-16.
40 38 36 05. johannesw@johannesw.dk

   

106 HERboRg kiRkE
Skolevej 43A, 6920 Videbæk
2 km V f. A15 Århus-Ringkøbing
Mindesten ca. 1 km V for den nuværende kir-
ke for Herborg første kirke, der blev lagt øde i 
1300-tallet, da sognet uddøde på grund af den 
”sorte død”. Den nuværende kirke er indviet i 
1899 og tegnet af arkitekt V. Ahlman, Århus. Den 
er opført i røde sten og består af kor, skib og tårn 
med spir. Kirken har bjælkeloft. På egnen er der 
flere kirker af samme arkitekt. Kirken blev total-
renoveret i 1999 og står i dag i helt lyse farver. 
I 2020 har kirken fået et nyt orgel med 16 stem-
mer og 2 manualer. Orglet er bygget af Marcus-
sen & Søn Aabenraa.
Maj-aug alle dage 11-17. Sept-april alle dage 
11-15.
40 38 36 05. johannesw@johannesw.dk

 1899    

107 timRiNg kiRkE
Møltrupvej 48, Timring, 480 Vildbjerg
Tårn og sideskibe 1920. Våbenhus 2002. Alter-
tavle Chr. 4. Herskabsstol (Møltrup Herregård) 
1754. Orgel 8 stemmer Frobenius 1992. Indven-
dig istandsat 2014. Smuk, fredet kirkegård m. 
grave for forstandere og beboere på Møltrup Op-
tagelseshjem. Lavere liggende kirkegård 1982.
April-sept ma-fr 8-18. Okt-marts ti-fr 8-16 el. ef-
ter aftale.
30 66 40 84. www.timringkirke.dk 
8796@sogn.dk

 11-1200-tallet/1920/2002    

   

108 vildbJERg kiRkE
Kirkegade 2, 7480 Vildbjerg
Afkørsel i rundkørsel 3 km V f. Tjørring A18
Granittympanoner over kor og døre med motiv. 
Granitalter med relikviegemme (fra den gl. mid-
delalderkirke)
Hele året alle dage fra 8-18.
97 13 11 32. www.vildbjergkirke.dk

 1905   

109 ilSkov kiRkE
Hestlundvej 4, Ilskov, 7451 Sunds
Ø f. Ilskov by ad rute 185
Kirken er renoveret i 2012. Glasmalerier af kunst-
ner Simon Aaen 2012. Prædikestol bemalet med 
nye billeder udført af Simon Aaen i 2012. Nyt 
lystændingssted med 3 ringe, der symboliserer 
treenigheden udført af Simon Aaen fra november 
2018. Model af fuldskibet ”Tercera”. Kirken lig-
ger meget cykelvenligt. Mulighed for opladning 
af elcykel mv.
April-okt alle dage 8- 20. Nov-marts alle dage
8-16.
40 37 27 32.  
www.grovesimmelkaerilskov-sogne.dk 
ilskovkirke@mail.dk

 1898      Køreskinner

kan lægges ud  Åbent når graveren er til 
stede på kirkegården 

110 SuNdS kiRkE
Skivevej 15, 7451 Sunds. Centralt 
beliggende med indkørsel fra Skivevej
Smuk Horder døbefont fra omkring 1200. Alter-
tavle fra 1611 med nyt alterbillede af den færø-
ske kunstner Torbjørn Olsen. Nyt stort orgel med 
25 stemmer. Bygget af P.G. Andersen og Bruhn 
2014. Kirkerummet er restaureret med nye, lyse 
farver 2014. Formentlig stiftets ældste klokke fra 
1459 samt ny klokke fra 1965.
Hele året ma-to 8-16, fr 8-15.
51 64 76 40. www.sundskirke.dk 
sunds.sogn@km.dk

 1897    

111 gullEStRup kiRkE
Gammel Løvbakkevej 9, 7400 Herning
Tilkørsel ad Vesterholmvej, som er 
forbindelsesvej ml. Holstebrovej og 
Viborgvej. 3 km N f. Herning Kirke
Glasmaleriruder af Hans Berg. Specielt kors ud-
ført i rustfrit stål af billedhuggeren Anton Lin-
net over kirkens alter. Orgel, 25 stemmer Car-
sten Lund 2006. Cd med orglet kan købes i kir-
ken for 50 kr.
Sommertid alle dage 8-18. Vintertid alle dage 
9-16.
97 21 53 41. www.gullestrupkirke.dk

 1998       Se kir-
kens hjemmeside 

112 tJØRRiNg kiRkE
Pedersgårdvej 149, Tjørring, 7400 Herning
6 km NV f. Herning
Med sine mure af rå og kløvede marksten adskil-
ler kirken sig fra egnens øvrige romanske kirker. 
Museumskirken på Hjerl Hede har Tjørring Kirke 
som forbillede. Vægtæppe Mariæ bebudelse. På 
kirkegården findes Jens Vejmands gravsted m. 
sten og et frønnet bræt.
Hele året alle dage 9-17.
97 26 70 71. www.baunekirken.dk 
kordegn@baunekirken.dk

 1100-tallet    

113 bauNEkiRkEN
Østerbyvej 10, Tjørring, 7400 Herning
5 km NV f. Herning
I 2018 udnævnt af Samvirke som en af ”10 fanta-
stiske kirker i Danmark, du bør se”. 
Kirkens grundplan er et malteserkors, hvor den 
centrale del er som en rundkirke med alteret i 
centrum under den himmelstræbende tagkon-
struktion. Kirken er tegnet af arkitekt Kristian Kri-
stiansen under inspiration af den schweiziske ar-
kitekt Le Corbusier. Nyrenoveret i 2011. Udsmyk-
ning af kunstner Adi Holzer samt af stenhugger 
Thorvald Vestergaard.
Hele året alle dage 9-17.
97 26 70 71. www.baunekirken.dk 
kordegn@baunekirken.dk

 1977       

114 SNEJbJERg kiRkE
Bjergkvarteret 4, 7400 Herning
Ved Snejbjerg Hovedgade
Nyrestaureret. Nye alterbilleder af Torbjørn Ol-
sen, Færøerne. Altertavle og prædikestol m. rigt 
renæssance snitværk 1600-tallet. Romansk dø-
befont. Dåbsfad med glaskunst. Kors af moseeg. 
Smedejernsgitter v. alteret 1701. Sten til minde 
om pesten 1602. Bugle-stenen på kirkens syd-
mur har været tydet som afbildning af brød eller 
pestbyld. Ligeledes på sydmuren billedsten med 
skægget mandshoved. Klokkespil med 24 klok-
ker støbt hos Paccard, Frankrig. Stenskulptur af 
kunstneren Jens Chr. Jensen, Ikast, på de anony-
mes gravplads i forbindelse med flytning af plad-
sen til sydvestlige hjørne af kirkegården, 2018.
Hele året ma-fr 7.30-17.
21 41 88 42. www.snejbjergkirke.dk 
info@snejbjergkirke.dk

 ca. 1200      Se hjem-
mesiden 

115 FREdENS kiRkE
Sjællandsgade 34, 7400 Herning
Østlige del af Herning
Kirken er renoveret 2021 med lysindfald bag al-
terpartiet og med generelt mere lys i kirken. Kun-
sten er bl. a. Livstræet, relief fremstillet i bron-
ze og består af et irgrønt livstræ foran et gyldent 
kors. Udført af billedkunstneren Bettina Ella. ind-
viet i 1998. Der findes i altervæggen 9 glasmo-
saikruder udført i 1975 af billedkunstneren Knud 
Lollesgaard. I våbenhuset er der et maleri med de 
ti brudejomfruer af Jens Nielsen. Nærmere be-
skrivelse af kunsten se hjemmesiden.
Hele året alle dage 8-18.
24 40 00 30. www.fredenskirke-herning.dk 
kirken@fredenskirke-herning.dk

 Indviet 15. september 1963  Lysglobe 
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116 gJEllERup kiRkE
Kirkebyvej 15, Gjellerup, 7400 Herning
Danmarks ældst daterede kirke og bygning. Den 
berømte tympanon (døroverligger) over tilmu-
ret syddør. Døbefont, fint eksemplar af de jyske 
løvefonte. Korsfæstelsesgruppe fra 1700-tallet. 
Orgel Marcussen & Søn 1990. Renoveret i 2007 
med alterbilleder og -tæppe samt farvesætning 
ved Maja Lisa Engelhardt. Skulptur af Erik Heide 
1989 på kirkegård. Gravmonument af Jørn Lar-
sen. Ny ”skovkirkegård” indviet pinsen 2011.
Hele året ma 9-15 og ti-sø 9-16.
30 60 00 53. www.gjellerupkirke.dk 
gjellerup.sogn@km.dk

 1140  Efter aftale     

 

117 FoNNESbæk kiRkE
O. Vestergaard-Poulsens Alle 1, 7430 Ikast
Moderne kirke bygget 1994. Himmelstiger af 
Niels Guttormsen. Malerier af Arne Haugen Sø-
rensen i kirkerummet og af Sven Havsteen-Mik-
kelsen i våbenhuset. Billedtæpper af Ingelise og 
Flemming Bau i Menighedssalen til venstre for 
kirkesalen. Granitfriser i vindfang af Jens Chr. 
Jensen. Orgel 18 stemmer Bruno Christensen & 
Søn. Døbefont, alter og prædikestol i blå granit. 
Sølvstager og kors til alteret af Bent Exner (kun 
synlige v. tjenester). Alterstager og kors i glas af 
Aksel Østergaard Jensen. Smukt kirkegårdsan-
læg af Preben Skårup.
Hele året alle dage 8-18.
29 74 74 04. www.fonnesbaek-kirke.dk

      

118 iSENvad kiRkE
Bygaden 12, 7430 Ikast
5 km ad rute 185 mod Ejstrupholm. 
Afkørsel 37, Herning-motorvejen
Kirken er opført i 1893 af arkitekt Wiinholt af rø-
de mursten og holdt i en højgotisk stil. Altertav-
le fra 1917 malet af Vigo Madsen, der var en af 
Joakim Skovgaards elever og medarbejder ved 
den store udsmykningsopgave i Viborg Domkir-
ke. Prædikestolen restaureret i 1991 med bille-
der af Bodil Kaalund. Orgel Marcussen og Søn, 
1973. Mindetavle over faldne 1848-50 og 1864. 
Træet til egetræskorset er fra lokal mose. Kirken 
har gennemgået en gennemgribende istandsæt-
telse i 2017 med bl.a. nyt inventar og præstetav-
le. I 2021 fik granitkunstværket ”Evigheden”, ud-
ført af den lokale kunstner Christian Jensen, sin 
plads på kirkegården.
Hele året alle dage 8-18 eller efter aftale.
24 66 47 74. www.isenvad-kirke.dk 
graver@isenvad-kirke.dk

 1893    Der findes borde og 

bænke på kirkegården til en pause   

119 EJStRup kiRkE
Stationsvej 28, 7361 Ejstrupholm
Kullet kirke. Udvidet flere gange senest i 1626 
med korsarm på kirkens nordside. Kalkmalerier. 
Døbefont udhugget i granit med to par dobbeltlø-
ver. Prædikestol 1675 udskåret i egetræ. Kruci-
fiks ca. 1600. Altertavle 1892.
Hele året ma-fr 8-15.30.
75 77 22 40. 
www.ejstrupkirke.dk. ejstrup.sogn@km.dk

    

120 viNdiNg kiRkE
Burgårdevej 21A, 8654 Bryrup
Lille hvidkalket landsbykirke fra 1100-tallet. Sjæld-
ne og fine dekorationer i form af 5-7 cm dyne blæn-
dinger på kor og skib. Kendes kun fra to andre dan-
ske kirker. Kalkmalerierne i korets hvælv stammer 
fra 1500-1520 og er udført af ”Liljemesteren”. Idyl-
lisk udemiljø med den gamle præstegård og den 
gamle lærerbolig. Nu begge private. Vildtbanesten 
fra 1743 ved opkørslen. Nabo til Vinding Gamle 
Skole med lokalhistorisk materiale. Bag denne en 
hyggelig lille offentlig have med høje gamle træer, 
hvor det er godt at slappe af.
Vintertid alle dage 8-16. Sommertid alle dage
8-18. 29 26 94 96 (Graver Mette Damgaard). 
www.voreskirker.dk 
vinding-graverkontor@hotmail.com

    

121 viNdERSlEv kiRkE
Vinderslevholmvej 6, 8620 Kjellerup
4 km S f. Kjellerup
Altertavle 1636 og prædikestol 1638. Gl. skrifte-
stol bag alter. Epitafium 1564. Kirkens skib og 
kor er rigt udsmykket med velbevarede kalkmale-
rier. Bygmestergrav på alder m. kirken.
Hele året alle dage 8-16.
86 88 60 05 (sognepræst) el. 29 40 81 91 (gra-
ver). www.vinderslevsogn.dk 
vinderslevkirke@mail.dk

 1100-tallet  1400-tallet    

122 SEJliNg kiRkE
Lemmingvej 9, Sejling, 8600 Silkeborg
Granitalter og 6-delt altertavle af kunstner Pe-
ter Brandes fra 1998. Tidligere renæssance-al-
tertavle med 4 søjler hænger overfor prædike-
stolen. Orgel Marcussen og Søn 1982. Gravsten 
i våbenhuset over en fattig og ugift sognepræst, 
der i en alder af 48 år i 1719 blev gift med en vel-
havende enke. Samme år skænkede hun kirken 
oblatæsken og i 1735 skænkede de i fællesskab 
sølvalterkanten.
Hele året fra morgen- til aftenringning.
86 85 53 57 el. 24 84 52 57. 
www.kragelundkirke.dk

  

123 SiNdiNg kiRkE
Sinding Hedevej 38, 8600 Silkeborg
Kopi af Joakim Skovgaards ”Det store gæste-
bud” kopieret i 1918 af sønnen Peter Skovgaard, 
der også har udskåret den flotte ramme. Usæd-
vanlig portal med to helsøjler ved den tilmurede 
kvindeindgang på på kirkens nordside. Kvader-
murene hviler på en smuk, kraftig udformet dob-
beltsokkel, hvor den nederste del er en alminde-
lig skråkantsokkel, mens den øverste del afslut-
tes med en hulkant over en rundstav. Øverst er 
den velsignende Kristus - Nordens ældste udhug-
gede Kristusfigur i relief. Alterbordsforhæng teg-
net i 1984 af Erik Heide og vævet af Hanne Vedel. 
Flere kalkmalerier, bl.a. sjældent kalkmaleri af en 
stiliseret Kristus på korset og 800-årigt kalkma-
leri med pelikan og dens to unger.
Hele året fra morgen- til aftenringning.
40 50 80 12. www.kragelundkirke.dk

  

124 maRiEHØJ kiRkE
Vestre Allé 9, 8600 Silkeborg
500 m fra Silkeborg-Horsens landevej. 
Beliggende i den sydlige del af Silkeborg
Kirken, der er opført i gule sten og med et tårn 
af træ, tager sig smukt ud i skovlandskabet, set 
fra alle indfaldsveje ind til byen. Det indre består 
af 4 lige store korsarme og med en stor midter-
hvælving og en række mindre hvælvinger. Der er 
550 siddepladser i det smukke rum, placeret på 
gulvet og på de 2 pulpiturer i begge sider. Ny al-
terudsmykning i 2009 af kunstneren Thomas An-
dersson.
Hele året alle dage 9-17.
86 82 30 02 (kirkekontoret). 
www.mariehoj-kirke.dk 
kirkekontor@mariehojsogn.dk

 1958  Kirketjenerne tlf. 20 21 65 41 

     

125 SilkEboRg kiRkE
Torvet 10C, 8600 Silkeborg
Korskirke i romansk stil tegnet af den køben-
havnske arkitekt Sibbern. Alterparti i romansk 
stil i guldbelagt træ. Alterbord og udsmykning 
ved knæfald af Peter Brandes fra 2017. Middel-
alderlig granitdøbefont. To glasmosaikruder, der 
forestiller ”Den gode hyrde” og ”Sædemanden”. 
Orgel med 44 stemmer af Bruno Christensen. 
Klokkespil med 49 klokker.
Hele året alle dage 8-18.
86 82 08 79 (ml. kl. 9.30-13). 
www.silkeborg-kirke.dk. silkeborg.sogn@km.dk

 1877        Han-
dicaptoilet i sognelokalerne ved kirken i kirke

kontorets åbningstid  Klokkespillet kan hø-
res dagligt kl. 8, 12, 14, 16 og 18. Program for 
musik og koncerter kan findes på facebook, 
hjemmesiden og i kirken. 

126 aldERSlySt kiRkE
Tulipanvej 13, 8600 Silkeborg
Mosaikruder af Sven Havsteen-Mikkelsen mod 
nord og syd i kirkeskibet. Hver rude har sin egen 
titel. Skulpturkunst på kirkegården af Erik Heide. 
Kirkeskibet i kirken, forestillende skoleskibet Kø-
benhavn blev ophængt ved kirkens 25-års jubi-
læum i 1954. Kirken blev restaureret i 1975-1977 
hvor det nuværende orgel blev anskaffet. Orglet 
er bygget af TH. Frobenius og Sønner. Folder om 
kirkens og kirkegårdens kunst findes i våbenhu-
set og i sognehusets foyer. På kirkegården har en 
privat biavler bistader stående. Se godt efter, så 
vil du finde dem.
Hele året alle dage 10-18
87 23 15 00 (kirkekontoret). 
www.alderslystkirke.dk 
alderslyst.sogn@km.dk

 1929  Lysfad placeret i døbefont  

      Findes i våbenhuset 

 Se hjemmesiden og opslag i våbenhuset 

127 SkaNNERup kiRkE
Hammelvej 8, Skannerup, 8883 Gjern
Opført først i 1200-tallet. Altertavle fra 1677 med 
mange udskæringer, der nederst fortæller om 
nadveren, øverst om korsfæstelsen. Lysekroner 
fra 1700-tallet skænket som gaver. Kirken er ble-
vet renoveret i 2005, hvor Maja Lisa Engelhardt 
har stået for farvesammensætning og malet ud-
gangsbilledet af den opstandne Kristus.
Hele året alle dage 9-16.
30 68 23 97. www.gjernsogn.dk 
birgitogsteen@email.dk

      

128 gJERN kiRkE
Østergade 6A, 8883 Gjern. 3 km fra A26 
(Aarhus-Viborg-motorvejen). Cykelstien 
fra Silkeborg til Langå passerer forbi Gjern
Eneste landsbykirke med tre søjleportaler oven 
i købet med kors i dørenes overliggere. Tårn fra 
1861. Altertavle fra 1615 udført af Jens Maler. 
Maleren Erik Rådal har afbildet både kirke og 
kirkegård på adskillige malerier, og hans grav-
sted findes på kirkegården. Kirken er renoveret i 
2020/21 med ny farvesætning, nye lamper og en 
lysglobe af Erik Sand Steesby.
Hele året alle dage 9-16.
30 68 23 97. www.gjernsogn.dk

       

129 HammEl kiRkE
Vestergade 9B, 8450 Hammel
Udskåret prædikestol 1694. Gravsten og epitafi-
um over Valdemar Parsborg (Jernit). Orgel Mar-
cussen og Søn 1967, 15 stemmer. Totalrenoveret 
i 2019. Sakristi inddraget i kirken. Ni sarkofager 
genrejst i et kampestenshus. Ny dobbelt alter-
tavle af Lise Malinovsky.
Hele året alle dage 7-18.
86 96 93 52. 
www.hammel-voldby-ladingkirker.dk 
hammel.sogn@km.dk

 ca. 1100      

130 galtEN kiRkE
Nørregade 44, 8464 Galten
Alterparti og 10 vinduer med de 10 bud af Peter 
Brandes.
Hele året ma-lø 8-16. Sø efter aftale.
30 12 41 70. www.galtenkirke.dk 
galten.sogn@km.dk

    

131 dallERup kiRkE
Dallerup Kirkevej 29, 8641 Sorring
S f. Sorring by
Romansk kullet kvadrestenskirke. Romansk gra-
nitdøbefont. Korbuekors fra ca. 14. årh. Glasmo-
saikruder i våbenhus og vestgavl udført af Sven 
Havsteen-Mikkelsen.
1/4-30/9 alle dage 10-16. 1/10-31/12 ma-fr 10-
16. Kirken skal renoveres og kan derfor være luk-
ket en længere periode i 2023. Se kirkens hjem-
mesiden.
61 69 70 84. www.svoda.dk 
inger@engsig-karup.dk

     

132 vENg kiRkE
Låsbyvej 80D, Veng, 8660 Skanderborg
Ved landevejen Skanderborg-Hammel
Landets ældst bevarede klosterkirke bygget af 
benediktinerne. Kirken er bygget af frådsten og 
anlagt i korsform med sidebygninger i to stok-
værk. Den eneste kirke af sin art i Danmark. 
Unikt romansk kalkmaleri i korbuen 1100-tallet. 
Altertavle 1600. Ny kirkekunst af Erik Heide - 
krucifiks og mosaikruder.
Hele året alle dage 8-17.
30 43 17 80. www.vengkirke.dk. lpal@km.dk

 1080        

  

133 mESiNg kiRkE
Præstevejen 14, Mesing, 8660 Skanderborg
Kor og skib er bygget i 1200-tallet. I middelal-
derens slutning tilføjedes så tårn og våbenhus. 
Smuk, grøn og bæredygtig kirkegård, der er an-
lagt som en gammel landsbyhave.
Hele året alle dage 8-17.
30 43 17 80. www.mesingkirke.dk. lpal@km.dk

 1200-tallet     

134 Skovby kiRkE
Ringvejen 10, Skovby, 8464 Galten
Motorvej A15 afkørsel 22
Romansk døbefont ”Galtengruppen”. Prædike-
stol fra 1600-tallet med himmel udført af Mor-
ten Snedker fra Skovby. Orgel fra 1984, Markus-
sen og Søn.
Alle dage 8-16. Lukket i december.
86 94 60 61. www.skovbykirke.dk

  1400    

135 SkivHolmE kiRkE
Ladingvej 19, 8464 Galten
1,5 km fra Herskind mod Skivholme
Velbevarede sengotiske kalkmalerier fra ca. 
1500. Døbefont og Maria-figur fra ca. 1350. In-
ventar fra 1977. Kirkeskib ”Fulton” fra 1997.
Hele året ma-lø 8-16.
86 95 41 30. www.skivholmekirke.dk

 1100    

136 FRamlEv kiRkE
Kirkesvinget 3B, Framlev, 8462 Harlev J
Afkørsel 21, motorvej A15
Romanske ligsten med inskription i våbenhus. 
Billedkvadre udvendigt kor. Løvefont med him-
mel 1663. Baldakinaltertavle 1590. Degnestol 
1500. Orgel Carsten Lund 1980. Præstetavler i 
våbenhus. Lapidarium etableret 2007 - Gravsted 
frihedskæmpere.
Maj-aug ma-fr 9-16 eller efter aftale.
86 94 10 05. www.harlevframlev.dk 
harlev.sogn@km.dk

  1200    

137 lyNgby kiRkE
Lyngbygårdsvej 39, Lyngby,
8220 Brabrand
Kalkmalerier o. 1175. Protestantisk katekismus 
altertavle ca. 1600. Orgel Frobenius 2001. Kor 
og skib af granitkvade fra 1100-tallet. Trægrav-
minde fra 1800-tallet i våbenhus. Tagryttertårn 
af bindingsværk.
Hele året ma-lø 9-16, søn- og helligdage ved 
gudstjeneste.
25 61 74 77. lifd@mail.dk

 1150    Henvendelse på tlf. 

25 61 74 77  

138 HaSlE kiRkE
Viborgvej 158, 8210 Århus V
Stenrelieffer og døbefont fra middelalderen. 
Indvielseskors. Barok altertavle. Alterbillede 
af Sparre Christensen 1980. Krucifiks af Helle-
die 1984. Frobenius orgel 1963. Bog om Hasle 
Sogns historie kan købes til kr. 20,- (ligger i vå-
benhuset).
Hele året ma-to 11-18.
86 15 58 53. www.haslekirke.dk 
hasle.sognaarhus@km.dk

 ca. 1150     

139 HElligåNdSkiRkEN
Torpevænget 1, 8210 Århus V
Ved krydset Herredsvej/Hasle Ringvej køres 
ad Herredsvej ca. 1 km til Torpevænget
Alter: Livets træ med døbefont og prædike-
stol udført af kunstner Tue Poulsen. Orgel, Bru-
no Christensen 1984, udbygget som det første 
danske hybridorgel, der integreret forener tradi-
tionelt pibeorgel med nyt elektronisk orgel, 59 
stemmer.
Hele året ma-fr 9-14.
86 15 18 88. www.helligandskirken.dk 
kontor@helligandskirken.dk

 1984      
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cykelvenlig vejkirke

vejkirke

cykelvenlig vejkirke
med elstik

 nr. 134-153

140 ElStEd kiRkE
Elsted Kirkeplads 1, Elsted, 8520 Lystrup 6 
km Ø f. E45, afkørsel Århus N
Mariæ himmelkroning kalkmaleri ca. 1275. Al-
tertavle Bent Exner 1995. Kirkeloft malet af Jens 
Urup i 1995. Løvefont. Gammelt stenhuggerværk 
i våbenhus. Orgel Frobenius 1995. Kirkeskib: Fre-
gatten ”Tordenskjold”.
Hele året ma-fr 9-15 og sø 12-16.
40 12 10 65. www.elstedkirke.dk 
elsted.sogn@km.dk

 ca. 1150  Efter aftale    
Vand og cykelpumpe på kapellets toiletter, som 

er åbne hele året    Se hjemmeside 

141 SkØdStRup kiRkE
Kirkepladsen 4, 8541 Skødstrup
Bruskbarok altertavle med bl.a. Den Sidste Nad-
ver fra 1600-tallet. Herskabsstole med bl.a. vå-
benskjolde og tro, håb, kærlighed og retfærdig-
hed. Barok prædikestol fra midt 1600-tallet. Ro-
mansk døbefont af ”Kalø-gruppen” fra 1000-tal-
let med bl.a. Kristus og løvefigurer. Kalkmaleride-
korationer - hovedsageligt på gjordbuerne. Grav-
monument på kirkegården af Erik Heide.
Hele året ma-fr, når kirketjenerne er til stede. 
Kontakt evt. for aftale.
86 99 22 08. www.skødstrup-kirke.dk 
skoedstrup.sogn@km.dk

 1180  

142 SkæRiNg kiRkE
Skæring Kirkevej 1, 8250 Egå
Grenåvej - Skæring by - Skæring Havvej - 
Skæring Hedevej
Kirken er tegnet af arkitekterne Exner. Kvadra-
tisk kirkerum med firkantede søjler ud mod side-
skibene langs de to vægge. Herfra fører glasdø-
re, der er dekoreret med papir af kunstneren An-
ne Vilsbøll, ind til mødelokalerne. Arkitekterne 
har i kirken leget med firkanter, trekanter og en 
enkel stor cirkel, således at der fremstår et kir-
kerum med stramme geometriske former, væg-
ge og loft i gråt beton og gulvet består af tre-
kantede, polerede betonfliser i afstemte gråto-
ner. Også her fastholdes den stramme arkitek-
tur, dog brudt af den trekantede form. Spartansk 
udsmykning: Væggene er beklædt med trekan-
ter i rustfrit perforerede stålplader, som også ud-
gør et praktisk formål: De er fyldt op med Rock-
wool og på den måde bliver disse trekanter en 
del af den akustiske løsning for rummet. Som et 
symbol på en kuppel - eller stjernehimlen - er der 
den store lysekrone ligeledes i rustfrit stål. Den 
har 216 glødelamper. Da lysekronen både tjener 
dekorative og praktiske formål, kan belysningen 
reguleres i tre trin. Alter og døbefont er af mar-
mor fra Porsegrunn Fjell i Norge. På alteret står 
et lueforgyldt sølvkors med indlagte ædelstene. 
Arbejdet er udført af sølvsmeden Bent Exner. Or-
gel Frobenius.
Hele året ma-to 9-13, fr 11-13.
25 72 48 79. www.skaeringkirke.dk 
kirketjener@skaeringkirke.dk

 1993       

143 RiSSkov kiRkE
Solbakken 2A, 8240 Risskov
Fra Ring 2 krydses Grenåvej ad Vestre 
Strandallé, th. ad Solbakken
Ombygget villa fra 1922. Glasmosaikker af Kræ-
sten Iversen, Sven Havsteen-Mikkelsen og Val-
demar Foersom Hegndal. Glasblæst dåbsfad af 
Tcai Munch. Orgel Marcussen & Søn. Smuk kir-
kegård m. udsigt over Århus Bugt og skulptur af 
Erik Heide.
Hele året ma-to 9-15, fr 9-13, sø 9-12.
86 17 99 33. www.risskovkirke.dk 
risskov.sogn@km.dk

 1934       Se hjem-
mesiden 

144 Skt. JoHaNNES kiRkE
Peter Sabroes Gade 20, 8000 Århus C
Vestre Ringgade/Nordre Ringgade-krydset 
ved Nørrebrogade-Trøjborgvej
Kirke af arkitekterne Haack Kampmann og Valde-
mar Schmidt 1905. 14 glasmosaikruder og kru-
cifiks af Arne Haugen Sørensen 2007-2018. Al-
termaleri af Knud Larsen. Døbefont m. låg i støbt 
bronze. Prædikestolsudskæringer af V. Foersum-
Hegndal. Ved indgang bronzefigur af E. Ølsgaard 
”Enkens skærv”. Orgel Marcussen og Søn 1978, 
36 stemmer.
Hele året alle dage 9-18.
86 13 73 73 (kirkekontoret). 
www.sktjohannes.dk 
sanktjohannes.sognaarhus@km.dk

 1905       

145 aaRHuS domkiRkE 
(Skt. clEmENS kiRkE)
Store Torv, 8000 Aarhus C
Skt. Clemens: Domkirkens og byens skytshel-
gen. Danmarks længste kirke (93 m). Om- og til-
bygget som gotisk tre-skibet kirke 1449-1500. 
Fløj-altertavle Bernt Notke 1479. Danmarks stør-
ste areal af kalkmalerier 1470-1520. Prædikestol 
udskåret i egetræ Groningen 1588. Malmdøbe-
font 1481. Hovedorglet fra 1730, bygget af Lam-
bert Daniel Kastens, ombygget flere gange, se-
nest 2018-20. Danmarks største kirkeorgel med 
96 registre. Adgang til tårnet med udsigt over by 
og havn (entré).
1/5-30/9 ma-lø 9.30-16, ti dog 10.30-16. 1/10-
30/4 ma-lø 10-15, ti dog 10.30-15.
86 20 54 00. www.aarhusdomkirke.dk 
aarhusdom.sogn@km.dk

 ca. 1200  Lørdage ca. 10-15   

    Gratis koncerter hele året 
rundt. Se hjemmesiden 

146 SaNkt lukaS kiRkE
Skt. Lucas Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C
2 km S f. Aarhus Rådhus
Kirken med al dens inventar er tegnet af arki-
tekt Anton Frederiksen og professor Kaj Gottlob 
i nyklassicistisk stil. Opført 1921-26. Orgel byg-
get i 1973 af Marcussen og Søn, ombygget 2001 
af Th. Frobenius og Sønner. Kirkebænken, opført 
2018 af Krøyer og Brøchner ud fra kirkens øst-
vendte gavl, spejler knæfaldet inde i kirken. Den 
er sammen med kirkehaven til fri afbenyttelse 
og afslapning.
Hele året ma-fr 9-13.
29 66 61 68 el. 30 12 42 78. 
www.sktlukaskirke.dk 
sanktlukas.sognaarhus@km.dk

 1926  Kirketjenerne     
Marts, april, oktober, november: Kort koncert 
hver lørdag kl. 12.00. Hver mandag gratis mu-
sikleg for børn kl. 15.15 og 16.15. Øvrige arran-
gementer se hjemmeside. 

147 åbyHØJ kiRkE
Silkeborgvej 290A, 8230 Åbyhøj
Smuk og enkel korsformet kirke. Kirken er teg-
net af arkitekt H. Lønborg-Jensen og er i slægt 
med Frederikskirken i Århus og Løgumkloster 
Kirke. Den hvide kirke danner en markant farve-
kontrast til områdets ellers dominerende mørke-
re, røde tage, og det mørke spir på klokketårnet 
bryder horisonten og markerer sig i byens silhu-
et. Glasmosaik tegnet af maleren Mogens Jør-
gensen 1993.
Hele året ma-to 9-14.30, fr 9-11.30.
86 15 78 01. www.aaby-sogn.dk 
aaby.sognaarhus@km.dk

 1945  Lyssten i kirkerum   Stik 

ved indgangsdør, pumpe i våbenhus   

148 bRabRaNd kiRkE
Engdalsvej 2, 8220 Brabrand
Ca. 3 km Ø f. motorvejsafkørsel Århus V 
E45. Umiddelbart N f. Brabrand Sø
Meget smukt beliggende ved Brabrand Sø. Kir-
ken er væsentlig ombygget 1924-25. Skibets ho-
vedretning vendt til nord/syd ved ombygningen. 
Romansk gravsten udvendig i kirkens sydmur.
Hele året ma-fr 9-13.
86 26 06 45. www.brabrandkirke.dk 
brabrand.sogn@km.dk

   Indgang i siden af kirken  I 
mandskabsbygningen 

149 adSlEv kiRkE
Gl. Ryvej 20, Adslev, 8362 Hørning
3 km V for Hørning. Afkørsel 51 Stilling
Kalkmalerier fra 1400-tallet. Glasmosaik. 3 ud-
skårne figurer fra katolsk altertavle fra 1400-tal-
let. Malerier på prædikestol og stolgavle af Bo-
dil Kaalund. Smuk gammel døbefont. Orgel Fro-
benius fra 2000.
Juni-aug alle dage 10-18.
86 92 24 23. www.adslevkirke.dk 
hoerning.sognskanderborg@km.dk

 1100-tallet     Se hjem-
mesiden 

150 HØRNiNg kiRkE
Nørre Allé 4, 8362 Hørning
Motorvej E45, afkørsel 1 Århus S
Kunstværk af Maja Lise Engelhardt bestående af 
glasmosaikstifter monteret i vinduesniche bag 
alteret i 2007. Symboliserer ”Livets træ”, som 
suger sin næring af lyset og er omgivet af lys. 
Kirken er renoveret i 2004/2005, hvor tårnrum 
blev inddraget i kirkerummet. Alterudsmykning 
og pulpitur udført af kunstner Erik Heide. Ro-
mansk granitdøbefont. Røgelseskar fra o. 1200.
Åben når kirkegårdspersonalet er til stede. Kon-
takt evt. på tlf. 23 37 50 02.
86 92 24 23. www.hoerningkirke.dk 
hoerning.sognskanderborg@km.dk

 1100     i sognegården  
Se hjemmesiden 

151 måRSlEt kiRkE
Hørretvej 3, 8320 Mårslet
Senromanske kalkmalerier af bl.a. brylluppet 
i Kana. Tidligere altertavle med et maleri af A. 
Dorph 1888. Maleriet forestiller Kristus hos Mar-
tha og Maria. På fodstykkets frisefelt findes den 
oprindelige tekst ”Eet er fornødent”. Glasmosaik-
ruder udført af Mogens Jørgensen. Kirken er ny-
renoveret med nyt varmeanlæg, nyt teglgulv, ny 
alterskranke samt nye bænke og lysekroner.
Hele året ma-fr 9-17.
25 32 46 57. www.maarslet-kirke.dk 
susanne.lauritsen@gmail.com

      

152 bEdER kiRkE
Kirkebakken 56, 8330 Beder
1,5 km Ø f. Oddervej, frakørsel Beder
Kirkens oprindelige del er fra omkring 1150. Ro-
mansk døbefont o. 1150. Epitafium, barokarbejde 
1685. Altertavle fra 1909 udført af H. Dohm, som 
er mest kendt for maleriet af Kong Christian X 
på den hvide hest ved Genforeningen i 1920. Ro-
mansk billedkvader i soklen af tårnets vestgavl 
viser en kriger i kjortel med sværd og skjold. Ved 
hans venstre side ses et dyr, og ved hovedet mu-
ligvis en klokke. Orgel på pulpitur, Marcussen & 
Søn, 16 stemmer 2012.
Hele året alle dage 8-18.
20 48 36 44. www.bederkirke.dk

     

153 malliNg kiRkE
Malling Kirkevej 1, 8340 Malling
Døbefont med dobbelte løvehoveder o. 1200. 
Forgyldt fløjaltertavle o. 1500. Prædikestol med 
udskårne skriftsteder o. 1600. Glasmosaik af 
Sven Havsteen-Mikkelsen med afsæt i Johs. 
1,5 og DDS 402 vers 2 1988. Kirkeskib ”Fregat-
ten Jylland”. Præstetavler i våbenhus. Roman-
ske gravsten indmuret i kirkens ydermure. Or-
gel Marcussen 12 stemmer 1973. På kirkegården 
ruin af befæstet rundbygning og voldgrav fra o. 
1200. Bevaringsværdige gravminder er overve-
jende placeret på kirkens nordside. Ved sogne-
gården skulptur inspireret af Johs. 1,29 udført af 
Erik Heide 1988.
Hele året ma-to 8-15, fr 8-12.
21 30 97 37. www.mallingkirke.dk

 ca. 1150     

154 SkaNdERup kiRkE
Kirkebakken 10, 8660 Skanderborg
Skanderup Kirke er en middelalderkirke fra mid-
ten af 1100-tallet, der er udvidet ad flere omgan-
ge med bl.a. våbenhus (nu korsarm) og tårn. Kir-
ken indeholder unikke romanske kalkmalerier fra 
ca. 1170, der viser bl.a. Simon Magers død og 
Peters korsfæstelse, og på nordvæggen midt-
skibs er Kristus afbilledet som smertensmanden. 
Altertavle, prædikestol og epitafier fra 1600-tal-
let er fra Peder Jensen Coldings værksted. Nyere 
alterbillede af Merete Barker fra 2006.
Hele året alle dage 7-17.
86 52 02 12. www.kirker-skanderborg.dk

 ca. 1050    

155 SkaNdERboRg SlotS-
kiRkE
Slotsholmen 4, 8660 Skanderborg
Slotskirken blev taget i brug i 1572 i Frederik II’s 
regeringstid og er det oprindelige slotskapel fra 
Skanderborg Slot, der blandt andet er opført af 
sten fra Øm Kloster. Stolegavlene udsmykket 
med rigsvåben og prædikestolen er oprindelige, 
dog stammer den nuværende placering af prædi-
kestol over alteret fra en større restaurering om-
kring 1800. Det nyere alterbillede af Jens Nielsen 
er indsat i 1972.
Hele året alle dage 7-17
86 52 02 12. www.kirker-skanderborg.dk

 1572      

156 Ry kiRkE
Kildebakken 1, 8680 Ry
Nyt pulpitur og nyt orgel i 2021. Skulpturen 
”Kvinderne” af Benny Overvad Vindelev ved kir-
kens indgang. Smuk og rolig kirkegård, der om-
fatter den traditionelle kirkegård, et skovafsnit 
med sø og et parklignende område ”Fjeldsteds 
Have” anlagt i 2013.
Hele året alle dage 7-18.
86 89 13 50. www.rykirke.dk. ry.sogn@km.dk

 1909      
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157 tåNiNg kiRkE
Nedergårdsvej 2,8660 Skanderborg
Kor og skib er bygget i frådsten i 1200-tallet. 
Tårn og våbenhus er fra 1500-tallet. Samtidig 
med en indvendig totalrenovering fik kirken nyt 
orgel i 1997. Orglet er placeret i tårnet. Altertæp-
pe vævet af Johanne Vedel, Åbenrå. I 2017-2018 
har kirken fået 3 årstidsaltertavler malet af for-
skellige kunstnere. Mere information findes i vå-
benhuset.
Åben efter aftale ma-fr 7.30–16.
30 43 17 80. 
www.sogn.dk/taaning 
landsbykirkegaardene@outlook.dk

  Ved henvendelse på 30 43 17 80  

  

158 ovStEd kiRkE
Ovstedvej 1, Tebstrup, 8660 Skanderborg
DK ś 3. højeste beliggende kirke. Tydelig fra E45. 
Et baldakinhvælv i koret er enestående i Skandi-
navien. 3 bispefigurer i træ ca. 1500 i skibet. 2 
alterbilleder ophængt i skibet, nuværende alter-
billede fra 1847 ”Jesus på korset” malet af Schu-
mann fra Horsens.
Åben efter aftale ma-fr 7.30–16.
30 43 17 80. www.sogn.dk/ovsted 
landsbykirkegaardene@outlook.dk

 ca. 1200   1400-1500-tallet  

   

159 HylkE kiRkE
Fårbjergvej 10, 8660 Skanderborg
Tæt på rute rundt om Skanderborg Sø
Smukt beliggende kirke og kirkegård. Altertav-
le med billede af Herrens møde efter opstandel-
sen med Maria Magdelene. Alterkalk 1608. Æske 
til brød 1641. Stoleværk 1646. Hybrakustisk or-
gel med 2x25 stemmer fra 2016. På kirkegården 
sten til minde om en 9-årig pige, Kirsten Chri-
stensdatter fra Jordbjerggaard, der døde i 1589.
Åben efter aftale ma-fr 7.30–16.
30 43 17 80. www.sogn.dk/hylke 
landsbykirkegaardene@outlook.dk

      

160 ØRRidSlEv kiRkE
Kirkevej 34A, Ørridslev, 8732 Hovedgård
3 km f. Gl. Århus landevej
Kalkmalerier: i korbue af Kain og Abel. Disse 
kalkmalerier er i øjeblikket utydelige og bliver 
restaureret snart i samarbejde med National-
museet. På triumfvæg istandsat 2001. Sjæld-
ne og velbevarede. Forklaring på kalkmalerier-
ne forefindes i kirken. Samme type som i Tam-
drup og Jelling. Ribbemalerier på hvælvene. Fir-
kantet romansk granitdøbefont. Udendørs be-
lysning ved kirken udført i 2004 af stenhugger 
Filip Møller det er 3 granitlamper med symbo-
lerne tro, håb og kærlighed. I 2022 er et nyt om-
råde på kirkegården til kistefællesgrav etableret 
med monument og bænk af genbrugsgravsten, li-
geledes udført af Filip Møller. Monumentet hed-
der: De Grønne Enge. Det er en omvej værd. Det 
er en lokal landmand, der har givet en arv til kir-
ken til formålet.
Hele året alle dage 8-16. Grupperundvisning kan 
aftales på tlf. 31 50 51 48
31 50 51 48. www.voerherredspastorat.dk

 ca. 1100    

161 voR FRElSERS kiRkE
Torvet 9, 8700 Horsens
Gode parkeringsmuligheder ovenfor kirken.
Ældste bygning i Horsens. En af de få kirker nord 
for alperne med dobbelt triforie-galleri. Kirken 
fremstår helt nyrenoveret med et nyt alterparti 
af Erik Heide. Efter en brand i kirken er nyrenove-
ret orgel på 42 stemmer taget i brug i sommeren 
2020. Ny prædikestol er undervejs. Kirken har et 
lille museum.
Jan-juni ma-fr 10-14, juli-august ma-fr 10-16, 
sept-dec ma-fr 10-14.
75 62 13 93. www.hvfk.dk. leni@km.dk

 ca. 1225  Rundvisning efter aftale  

  Kan bestilles    Mange 
koncerter i løbet af året. 

162 HoRSENS 
kloStERkiRkE
Borgergade 30, 8700 Horsens
I 1261 kom munke til Horsens, og i 1275 var klos-
teret færdigbygget. Klosterkirken udgjorde den 
nordlige fløj af klosteranlægget. Munkene blev i 
1532 smidt ud af byen. I 1738 gennemgik kirken 
en omfattende restaurering. Den blev dog lukket 
som sognekirke i 1794, men efter en stor restau-
rering i 1894 genåbnet, og kirken fik sin nuværen-
de form. I koret og i den vestlige ende er der mun-
kestole. Sengotisk trefløjet altertavle. Korgitter 
(barok) med senmiddelalderligt krucifiks. Prædi-
kestolen stråler i guld og hvidt med detaljerede 
udskårne figurer. I kirken er der 4 gravkapeller, 
hvoraf det ene, Thornbos, ligger under Lichten-
bergs gravkapel. I apoteker Schmidts kapel står 3 
trækister. I det russiske kapel er to russiske prin-
ser og to prinsesser begravet under gulvet.
Juni-aug ma-fr 9-17. Resten af året ti-fr 9-14.
75 62 56 38. www.horsensklostersogn.dk 
kloster.sogn@km.dk

 ca. 1275  Rundvisning efter aftale med 

kordegnen    

163 ØStERHåb kiRkE
Gravengårdsvej 10, 8700 Horsens
Motorvej E45, frakørsel 57
Indviet 2011. Arkitektfirmaet Fogh og Følner. 
Horsens Kommunes ”Arkitekturpris 2011”. Fuld-
muret. Inventar: beton og hvidpigmenteret aske-
træ. Alterudsmykning og maleri i dåbsværelset 
af John Kørner. Glaskors af Lene Bødker. 2 klok-
ker fra Thubalka, støbt hos Paccard i Frankrig. 
Altersølv af Michael Weihe. Orgel fra Tomasz 
Lewtak, USA, 26 stemmer og 2 manualer. Or-
gelfacade af arkitektfirmaet Birch og Svenning. 
Kirkegård af landskabsarkitekt Preben Skaarup. 
Horsens Kommunes ”Arkitekturpris 2013” for 
grønt anlæg. Relief ved søen af Ole Videbæk.
Hele året ti-fr 9-15.
75 64 23 64. www.torstedkirke.dk 
torsted.sognhorsens@km.dk

 2011     Se hjemmeside 

164 toRStEd kiRkE
Ørnstrupvej 21, 8700 Horsens
Motorvej E45 frakørsel 57
Krucifiks 1450. Romansk granitløvefont af Låsby-
typen. Sengotisk, trefløjet altertavle fra slutnin-
gen af 1400-tallet. Renæssance prædikestol fra 
1620-40. Billedfelter af maleren Anders Kirkega-
ard 1997. Orgel Bruno Christensen, 10 stemmer 
1989. Klokke fra 1451. Syldsten fra oprindeligt 
tårn ses stadig. Gravmonument af billedhugge-
ren Ejgil Westergaard.
Hele året ti-fr 9-15.
75 64 23 64. www.torstedkirke.dk 
torsted.sognhorsens@km.dk

 ca. 1100   

165 tyRStEd kiRkE
Kirkevej 30. 8700 Horsens
Kirken er nyrenoveret med ny gulvbelægning, 
bænke etc. og fremstår lys og harmonisk. Ny al-
tertavle af Lise Malinovsky 2015. Ny prædikestol 
af Lise Malinovski i 2021. I våbenhuset hænger 
Peder Kællers ligsten fra år 1300. Den gamle al-
tertavle er stadig bevaret bagerst i kirken.
Hele året alle dage 9-15.30.
40 12 50 09. www.tyrsted-uth.dk 
tyrsted.sogn@km.dk

    

166 ØStER NykiRkE
Hærvejen 309, 7323 Give
Ligger på Hærvejen nær Kollemorten
Danmarks højest beliggende kirke, 130 m over 
havets overflade. Overfor kirken ligger Sct. Pe-
ders Helligkilde, der i den tidlige middelalder blev 
besøgt af mange pilgrimme. Kvaderstenskirke i 
romansk stil. Altertavle og prædikestol fra 1632 
iflg. sagnet lavet af en blind mand fra Vonge. Dø-
befont inspireret fra Gotland. Det er 2 klokker på 
kirken. Den ældste af klokkerne er fra 1438, og 
har manuel kirkeringning til gudstjenester. Man 
har i 2021, i forbindelse med kirkerenoveringen, 
fået en ny klokke som der er automatisk ringning 
på. Ny belysning i kirken og et nyt varmeanlæg.
Hele året ma-lø 8-16, sø ved gudstjeneste.
75 80 32 30. www.oesternykirke.dk 
k-hk@live.dk

 1150        

167 NØRRE SNEdE kiRkE
Skovbakken 2, 8766 Nørre Snede
35 km N f Vejle på vejen mod Viborg 
A13. Ved byens centrale torv. Gode 
parkeringsmuligheder
Billedkvadre på kirkens ydre sydside fra 
1100-tallet. Tympanon m. dobbeltløver på tår-
nets ydre vestside. En af de ypperste jyske ro-
manske døbefonte m. dobbeltløver i højt relief 
fra 1100-tallet. Alterbilledet (C. Schleisner 1860) 
forestiller den bedede Jesus før tilfangetagel-
sen skærtorsdag aften. Genfundne kalkmalerier 
af ”Liljemesteren” (14-1500-tallet) i hvælv samt 
stort kors på væggen bag alterbilledet. Kalkma-
lerier på kirkens nordvæg fra 1600-tallet forestil-
lende soldater med spyd. Antageligt vogter sol-
daterne ved Kristi kors på langfredag eller ved 
Kristi grav påskenat lige før Kristi opstandelse. 
Kirken har gennemgået en omfattende restaure-
ring fra 2011-13 ved arkitektfirmaet Vilhelmsen, 
Marxen og Bech-Jensen. Frobenius-orgel med 
15 stemmer 2013. Øst for kirken er en jernalder-
høj, som dateres til tiden omkr. Kristi fødsel. Tra-
ditionen siger, at kong Snio er begravet her. Gra-
tis brochure fremlagt i våbenhuset med en sam-
ling af beskrivelser af kirken og kirkegården.
Sommerhalvåret alle dage 7-18. Vinterhalvåret 
alle dage 8-16.
75 77 10 43 (kirkekontoret) el. 61 79 73 62 (kir-
ketjener). www.norresnedesogn.dk 
noerresnede.sogn@km.dk

 1100-tallet  Ring til kirkekontoret, hvis 
du/I ønsker en rundvisning i og omkring kirken. 

 Lystændingsbakke  Liljemesteren  

Kun efter aftale. Adgang på eget ansvar  
Cykelpumpe foran toiletter. Elstik forefindes på 

lampestandere på kirkegården.   Se lo-
kal hjemmeside: https://haervejsbyen.dk/ 

    Se kirkens hjemmeside 

168 vEStER kiRkE
Vester Møllevej 4, 7323 Give
Romansk døbefont. Prædikestol 1917. Alterpar-
ti i granit af Erik Heide 2009. Sengotisk krucifiks 
1575. Orgel Bruno Christensen 1999.
Hele året alle dage 8-16.
69 14 03 05. www.thyregod-vester.dk 
kirke.vester@mvb.net

 1100-tallet      

169 blåHØJ kiRkE
Blåhøj Kirkevej 48, 7330 Brande
1 km fra Sdr. Ommevej
Kirken er restaureret 2019, som den fremstår i 
dag. Alterbillede ”Kristne martyrinder i Roms ka-
takomber” 1872 af Elisabeth Jerichau Baumann. 
Granitdøbefont tilvejebragt ved indsamling til kir-
kens 100 års jubilæum. Alterkrucifiks i messing 
af Nis Schmidt, skænket 1977. Prædikestol, bæn-
ke og alterskranke fra 1877, restaureret i 2019. 
Krucifiks ved prædikestol, skænket i 1964, er en 
gipsafstøbning ”Herlufsholmkrucifikset”. Kristus-
figuren er hvidmalet, og selve korset forgyldt i 
2019. Kirketårn fra 1996. Tårnrummet er blevet 
en del af kirken.
Hele året alle dage 8-16.
23 96 11 44. www.blåhøj-kirke.dk. ken@km.dk

    

170 FilSkov kiRkE
Omme Landevej 5, Filskov, 7200 Grindsted
Kirken er restaureret i 1971 og igen i 1997. Sær-
ligt bemærkelsesværdig er glasmosaikken ”Ska-
belsen” af Svend Linstow i korets østvæg. Det 
gamle inventar blev fjernet ved restaureringen i 
1971, men kan ses i et ”museum” i tårnværelset.
Hele året alle dage 8-16.
61 37 70 48. www.sogn.dk/filskov 
filskovkirke@gmail.com

 1877  40 96 80 35 (graver) el. 
42 36 80 35 (gravermedhjælper)

    

171 SØNdER ommE kiRkE
Kirke Allé 2, 7260 Sdr. Omme 
Ligger midt i byen
Kirken er opført af granitkvadre på skråkantsok-
kel. Man kan se den tilmurede kvinde- og mands-
dør i kirken, hvorfra kirken er forlænget i starten 
af 1600-tallet. Smuk prædikestol fra 1596 med 
træskærerarbejde i højrenæssance skænket af 
Jens Juel, ejer af sognets eneste herregård Juel-
lingsholm. Over prædikestolen himmel med due, 
der symboliserer Helligånden. Granitdøbefont. 
Nyt alterbord, krucifiks og vindue mod øst ud-
formet af kunstneren Erik Heide 1992. Et tidlige-
re alterbillede af Anker Lind fra 1883 af ”Kristus, 
der helbreder en blind” er nu ophængt i kirkens 
tårnindgang. Dele af renæssancealtertavlen, 
hvori dette er indgået, er omformet til de to præ-
stetavler bagerst i kirken. Klokkespil fra 1977 
med 17 mindre klokker, der spiller 4 gange om 
dagen ud over byen. I folkemunde kaldes kirken 
for ”Lange Maren”.
Hele året alle dage 8-17.
40 10 50 36. www.sdrommekirke.dk 
kirketjener7260@gmail.com

 Slutningen af 1100-tallet    

 

172 Ølgod kiRkE
Vestergade 68A, 6870 Ølgod
2 km fra Esbjerg-Herning hovedvej
Kirkebygningen er et betydeligt romansk monu-
ment opført af granitkvadre, bestående af ap-
sis, kor og skib. Ved apsis udvendig mandsho-
ved og i nordøstlige hjørne løverelief. Altertavle 
1596. Nye malerier fra 1900. Døbefont af malm 
fra 1455 er udstillet i kirken. Prædikestol 1609. 
Fontehimmel 1640.
Hele året ma-fr 9-16, lø-sø 10-16.
29 74 45 18. www.oelgodkirke.dk. JHC@km.dk

  Klokkespil 6 gange om dagen. 

173 taRm kiRkE
Kirkegade 13, 6880 Tarm
Midt i Tarm by (ved siden af 
Sundhedscenter Vest)
Bygget 1912. Udvidet 1967. Kirkehus i 2016 sam-
menbygget med kirken. Her er der forskellige 
kunstudstillinger åben ti-fr 10-15. Altertavle: 
Glasmosaik ”Kvinderne ved graven” Sven Havs-
teen-Mikkelsen. Bronzekrucifiks på alteret af Ar-
ne Haugen Sørensen udført i 2007. Dåbsfad af 
Niels Chr. Olesen udført i 2008. Kirken er nyreno-
veret og genindviet 1. søndag i advent 2021. Ny 
prædikestol og nyt knæfald udført af Erik Heide, 
nyt inventar i hele kirken der nu fremstår med 
nyt lys, større og flere vinduer og smukke og 
spændende farver. Et besøg værd.
Hele året alle dage 9-16.
97 37 15 40. www.tarmpastorat.dk 
lobm@km.dk

 1912        Se 
hjemmesiden 

174 HauRvig kiRkE
Sdr. Klitvej 109, 6960 Hvide Sande
7 km S. f. Hvide Sande
Smukt beliggende ud mod Ringkøbing Fjord. Den 
oprindelige kirke opført i 1869. Tårnet er tilbyg-
get i 1947. Alter og kors i egetræ med Kristusfi-
gur skåret af billedskærer Holger Jacobsen. Dø-
befont i granit skabt af stenhugger Christiansen 
fra Varde. 2 kirkeskibe. Frobenius orgel. Præste-
tavle. Flyvergrave nordøst for kirken.
1/4-30/9 alle dage 10-16.
21 78 07 44 el. 29 77 20 38. 
www.kirkernepaaklitten.dk 
estherblichfeldt@gmail.com

 1869   Rampe kan lægges ud, når 
personale er til stede 

175 gRiNdStEd kiRkE
Kirkegade 1, 7200 Grindsted
”Hedens domkirke”. Den oprindelige kirke er sa-
kristi og kor i den nuværende kirke, der blev byg-
get af Harald Lønborg-Jensen 1921-23. To mosa-
ikvinduer af Knud Lollesgaard i korets sydvæg, 
der forestiller de gamle kristne symboler Livets 
træ og Skibet. Prædikestol og alterbord udsmyk-
ket af Stig Weye. Over den gamle våbenhusdør 
fra 1652 er der en tympanon, der sandsynligvis 
forestiller Peter og Paulus ved siden af Kristus i 
midten. Orgel Krohn, 34 stemmer, 1963. Kirke-
skib ”Enigheden”. Kirkehistorisk samling i kir-
ketårn.
Hele året alle dage 8-15.
75 32 41 95. www.grindstedsogn.dk 
grindsted.sogn@km.dk

 1923     
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176 aNSagER kiRkE
Præstegårdsvej 2, 6823 Ansager
Kirken bygget af brunt sandal. Kalkmalerier ca. 
1500. Altertavle 1839. Prædikestol 1609. Træfi-
gurer fra fløjaltertavle 1475. Orgel Demant 1868 
(bruges ikke). Orgel Bruno Christensen 1996.
Hele året ma-fr 9-15. Sø ved gudstjenesten.
75 29 74 20 (kirkegårdskontor). www.ansager-
pastorat.dk. vivian.gosch@hotmail.dk

 1200     

177 HENNE kiRkE
Strandvejen 238, 6854 Henne
20 km NV f. Varde på rute 465
Antagelig opført før 1200 i forbindelse med det 
biskoppelige gods Hennegård. Udvidet i Ø og 
V 1300. Rigt inventar. Sjælden krucifiksgruppe 
1250. Skabsaltertavle 1500, udbygget 1620. 2 si-
dealtertavler: Maria med Barnet og Sct. Nicolaus 
1500. Prædikestol 1573. Pulpitur 1776. Minde-
tavle over faldne i 1. Slesvigske krig.
Hele året normalt ma-fr 8-16.
24 66 13 55 (graveren) 
www.sogn.dk/henne 
hennelonnekirker@outlook.dk

 ca. 1200  Elstik på kirkegården  

  Se hjemmeside 

178 aal kiRkE
Kirkegade 40, 6840 Oksbøl
Kirken består af flere sektioner, hvoraf kirkeski-
bet er den ældste del fra slutningen af 1100-tal-
let. Opført af granitkvadre og tufsten fra Ander-
nach syd for Køln. Kirkeskibet er rigt udsmykket 
med kalkmalerier fra samme periode, der fore-
stiller legender om den hellige Sct. Nicolaus, der 
var kirkens skytshelgen. På nordvæggen den in-
ternationalt kendte ”Rytterkampfrise”. Barok 
prædikestol fra 1637. Øverst i kirkeskibet ud-
skårne stolegavle med initialer for Vincent Ju-
el og Elsebe Skave 1580. Romansk tøndeformet 
granitdøbefont, der hører til landsdelens ældste. 
På nordvæggen i koret 14 trærelieffer fra omkr. 
1450 fra en tidligere skabsaltertavle. Alterbord 
af granit med udsmykning ”Jesu indtog i Jerusa-
lem pinsesøndag” af Erik Heide fra 2000. Mosa-
ikvinduer i korets gavl ”En hymne til påsken” fra 
1971 af Urup Jensen.
Hele året alle dage 8-16.
24 46 56 04. www.aalkirke.dk. 9291@sogn.dk

       

179 JElliNg kiRkE
Thyrasvej 1, 7300 Jelling
Kirken er bygget af frådsten og opført omkring 
1100. Arkæologiske undersøgelser viser, at kir-
kens nuværende kor tidligere har udgjort kirke-
skibet, formentlig opført i 1000-tallet. Øst for det 
nuværende kor har det daværende kor ligget. Der 
er fundet rester af træbygninger fra Gorm den 
Gamle og Harald Blåtands Kongsgård under den 
nuværende kirke. Jelling Kirke er en del Jelling-
monumenterne, der består af de to gravhøje, ru-
nestenene og kirken. Monumenterne er optaget 
på UNESCO ś Verdenskulturarvsliste. I 2018 blev 
verdensarven udvidet til også at omfatte skibs-
sætningen og palisaden. Kirken rummer de jor-
diske rester af kong Gorm den Gamle. Kirken blev 
udsmykket i år 2000 af Jørn Larsen i anledning af 
årtusindskiftet og 1000-året for kristendommens 
indførelse i Danmark. Runestenene er blevet kli-
mabeskyttet i 2011. Der er opført 2 montrer om-
kring runestenene tegnet af arkitektfirmaet Erik 
Nobel. Montrerne fik Vejle Kommunes arkitektur-
pris i 2012. På Kong Gorm den Gamles runesten 
over dronning Thyra er ordet Danmark nævnt for 
første gang på skrift og kan kaldes Danmarks 
navneattest. Kong Harald Blåtand satte den sto-
re runesten over sin fader, Gorm den Gamle, og 
sin mor, dronning Thyra. På stenen står også: 
”den Harald, der gjorde danerne kristne”. Derfor 
kaldes runestenen også Danmarks dåbsattest.
Maj-aug ma-lø 8-20, sø 12-20. Sept-okt ma-
lø 8-20, sø 12-20. Nov-feb ma-lø 8-17, sø 12-17. 
Marts-apr ma-lø 8-20, sø 12-20.
75 87 11 17. www.jellingkirke.dk

 1100         

182 ENgum kiRkE
Engumvej 118, 7120 Vejle Ø
1,5 km Ø f. A10, afkørsel Bredal
Kirken har et righoldigt inventar på grund af 
tilknytningen til Tirsbæk Gods gennem fle-
re århundreder. Omfattende rokokoinventar fra 
1700-tallet: Symbolrige billeder på stolestader-
ne, flot dekoreret prædikestol med lydhimmel, al-
tertavle med påskens begivenheder, 2 udskårne 
keruber med forgyldte vinger og flammesværd, 
mindetavle, meget smukt og særpræget pulpi-
tur. Oprindelig døbefont af granit. I korbuen kalk-
maleri med verdensdommeren, Abel og en engel, 
Kain og en djævel. Skibsmodel af ØK’s skoleskib 
”Danmark” Lysrose af Maja Lisa Engelhardt. Or-
gel af Amdi Worm ca. 1760, udbygget i 1995.
Hele året fra morgenringning til kl. 18, sø fra 
gudstjeneste til solnedgang.
42 49 53 29. www.engumkirke.dk

 Før 1150       Se 
hjemmesiden 

183 bREdballE kiRkE
Kirkebakken 32, 7120 Vejle Ø
Døbefont af billedhugger Laila Westergaard 
2000. Lysskulptur ”Golgathascenen” af Jens 
Buhl 2007. Kirkeskibet ”Enten-Eller” fra 1934. Or-
gel Frobenius, 15 stemmer, 1967, udbygget 1979. 
Smuk beliggenhed med udsigt over Vejle Fjord.
Hele året alle dage 8-20.
75 81 40 92. www.bredballekirke.dk 
bredballe.sogn@km.dk

 1907    

184 NØRREmaRkSkiRkEN
Moldevej 1 A, Nørremarken, 7100 Vejle
E45, frakørsel 60 Vejle Nord. Beliggende 
på hjørnet af Moldevej og Horsensvej i den 
nordlige ende af Vejle
Totaludsmykning af Peter Brandes indviet sep-
tember 2013. 130 m2 forgyldt alter, altertavle og 
helligt inventar. Temaet for den samlede udsmyk-
ning er sædemanden. Altertavlen, der måler 3x5 
m, har titlen ”Den korsfæstede sædemand”. Ny 
prædikestol med tekst på bronzetavler og evan-
gelistsymboler. Døbefont som en omvendt pyra-
mide med en 8-takket Betlehemsstjerne og dåbs-
relaterede figurer. Bronzealter med en glasmon-
tre forestillende den tomme grav. Endvidere en 
bronzeskulptur af sædemanden. Desuden er der 
3 store malerier med fællestitlen ”kibbutzsæde-
mand” deponeret fra Ny Carlsberg Fonden. Ark. 
Holger Jensens 39. kirke. Lysarrangement over 
døbefonten m. 61 pærer. I kirkens tilstødende lo-
kaler er der kunst af Knud Nielsen, Albert Ber-
telsen og Stig Carlson. Orgel 22 stemmer - 3 fri-
kombinationer, Bruno Christensen & Sønner.
Hele året alle dage 10-16.
75 82 87 71. www.nørremarkskirken.dk 
noerremarks.sogn@km.dk

 1976  Der kan aftales rundvisninger 
hos kordegnen på ovenstående telefonnr.

     

185 Sct. Nicolai kiRkE
Kirketorvet 1A, 7100 Vejle. Midt i byen
Byens ældste bygning fra ca. 1250. Usædvan-
lig treskibet kirke. Tårn fra 1888. Udvendigt i nor-
dre korsarm gådefulde 23 huller med indmurede 
hovedskaller. Statue af Anders Sørensen Vedel 
udenfor kirken. Omfattende renovering og om-
bygning færdiggjort i 2019 med EplusN som ar-
kitekter med etablering af nye lokaler som kon-
firmandstue, samtalerum og dåbsværelse, samt 
præstekontor og gode handicapforhold. Et nyt al-
ter er udført af billedkunstneren Anders Kirkega-
ard. Glasvægge under pulpituret er smykket af 
vævekunstnerne Beck & Kinch. Romansk døbe-
font i rød granit fra 1200. Portrætter af Luther og 
Melanchton fra Lucas Cranach den Yngres værk-
sted. Kai de la Mares Kapel fra 1700-tallet i nor-
dre korsarm. Prædikestol fra 1576. Kirkens tid-
ligere alter fra 1791 ophængt i søndre korsarm. 
Glasmontre med kirkens smukke gamle messe-
hagel. Mindeportræt af Anders Sørensen Vedel 
af Jørgen Roed fra 1860. Moseliget ”Dronning 
Gunhild” er udlånt til Vejlemuseerne. Orgel fra 
1968 af Frobenius med 30 stemmer. Klokkespil 
med 48 klokker fra 1979. Der er guidede rundvis-
ninger hver torsdag kl. 16.
Hele året ma-fr 9-17, lø 10-14, sø 9-12.
75 82 09 19. www.vejle-sct-nicolai.dk 
liljevej16@gmail.com

 ca. 1250  Guidede rundvisninger hver 

torsdag kl. 16    Altermaleri af 

Anders Kirkegaard fra 2021  Efter aftale 

   Hver lørdag klokkespil kl. 11.15-
11.45. 1. lø i måneden koncert kl. 10.30 

186 viNdiNg kiRkE
Vindingvej 94, 100 Vejle
Kirken er opført ca. 1150. Tårnet nogle århundre-
der senere. Våbenhuset er fra nyere tid. Skibet 
og koret er bygget af tilhuggede granitkvadre, og 
noget helt særegent er de to tilhuggede granit-
kvadre; den i sydmuren forestiller formodentlig 
Jakob, som sover med hovedet på en sten, mens 
billedkvadren i nordmuren menes at være et he-
densk offer fra før kristentid. Kirken er renoveret 
i 2008 med nyt alterbillede og farvesætning af 
Maja Lisa Engelhardt samt et nyt granitalterbord 
tegnet af arkitekt Ebbe Lehn Petersen.
Hele året ma-fr 9-16.
30 30 83 50. www.vindingkirkevejle.dk 
vinding.sognvejle@km.dk

 1150    

187 HØJEN kiRkE
Højen Kirkevej 121, 7100 Vejle 
5 km S f. Vejle. 7 km fra motorvejsafkørsel 
Vejle Syd. 2 km fra Koldingvej
Oprindelig granitdøbefont. Altertavle “Jesu op-
standelse” fra 1969-70 af Ingolf Rørbæk, Køben-
havn. Det gamle alterbillede fra ca. 1800 hæn-
ger på korets nordvæg og viser nadveren. Prædi-
kestol og lydhimmel fra ca. 1600. 2 synlige kalk-
malerier. Tegning af syndefaldet fra ca. 1500 og 
resterne af en stor romansk dekoration i 2 friser 
(år ca. 1200). Brochure om kirken findes i våben-
huset. Ved p-pladsen og på plæne findes borde- 
og bænkesæt.
April-sept alle dage 8-18. Okt-marts alle dage 
8-16.
51 91 22 22 (graver). www.hoejenkirke.dk

 ca. 1150   Vand, pumpe og elstik
findes ved graverhuset.

 De to døre skal åbnes  Se hjemmesiden

188 EgESkov kiRkE
Vejlby Kirkevej 55, 7000 Fredericia
7 km NV f. Fredericia mod Vejle
Korets østgavl er smukt dekoreret med bl.a. tre 
brede rundbueblændinger foroven underdelt med 
tvillinggrundbuer. På kirkeskibets nordvæg hæn-
ger et sengotisk krucifiks fra 1400-tallet. Alter-
tavlen, der er skåret i egetræ, er fra 1670’erne. 
Thepavillon ved kirkens vestdige opført 1804 af 
rådmand Bertel Bruun. Storslået udsigt herfra 
over Rands fjord.
Hele året ti-fr 9-14.30. 5/5-10/9 også lø-sø 11-17.
40 81 43 21. www.egeskovkirke.dk 
egeskovkirke@mail.dk

 1150     25/7 kl. 16.30 Or-
ganistens værksted ved Svitlana Leonchuk 

189 tRiNitatiS kiRkE
Kongensgade 39B, 7000 Fredericia
Grundstenen til kirken blev nedlagt den 29. maj 
1655 af kong Frederik III. Indmuret sten med kon-
gens navnetræk findes i kirkens sydside. Ro-
mansk døbefont. Alterparti, prædikestol og fon-
tehimmel er barokarbejde udført omkring 1690. 
Altertavle med malerier af Niels Peder Holbech, 
opsat 1947. 8 glasmosaikruder, indsat i årene 
1902-28. Orgel, 44 stemmer + 1 transmission. 
Dets ældste dele går tilbage til Knud Olsen-org-
let fra 1861, udbygget af Th. Frobenius og Co; P. 
Bruhn & Søn og P.G. Andersen og Bruhn. Kirke-
gård med flere historiske monumenter, som også 
er et besøg værd.
Hele året alle dage 9-15.
75 91 12 40. www.trinitatis-kirke.dk 
trinitatis.sognfredericia@km.dk

     

190 cHRiStiaNSkiRkEN
Christiansvej 4, 7000 Fredericia
Fra Vestre Ringvej drejes ad Egeskovvej. 
Kirken kan ses 400 m længere fremme
Kirkebygning fra 1972 tegnet af arkitekt Ib Za-
chariassen. I den 22 m høje østvæg blev i 2007 
opsat 32 glasmosaikker af billedkunstner Bjørn 
Nørgaard og glarmester Per Steen Hebsgaard. 
Samtidig fremstillede Bjørn Nørgaard kirkens 
nye altertavle: Et forgyldt relief af Jesus til bords 
med 12 disciple. På alterbordet står 2 sølvlyse-
stager, der viser fodvaskningen og Gethsema-
ne Have. Orgel med 36 stemmer, fra Frobeni-
us 1972. Kororgel med 5 stemmer 1991. I januar 
2020 blev den store bronze-portal indviet, også 
et værk af Bjørn Nørgaard. Den har navnet ”Alfa 
& Omega” og er spækket med bibelske illustrati-
oner og citater. Ved samme lejlighed blev våben-
huset udvidet med 60 m2.
Hele året alle dage 8-16.
21 67 29 24. 
www.christianskirken-fredericia.dk 
esther@chrk.dk

  Efter aftale      

 

191 Sct. micHaEliS kiRkE
Vendersgade 30C, 7000 Fredericia
Altertavle og orgelfacade af arkitekt G.F. Hetsch. 
Alterbillede af Sven Havsteen-Mikkelsen. I ko-
ret er ophængt en regimentstavle. Præstetavler-
ne er at finde bagerst i skibet. I kirkens nordside 
ses Garnisons kommandantlogen m. regiments-
skjolde samt Grevinde Sussie og Grev Ingolfs vå-
benskjold. I kommandantlogen står også regimen-
tets hellige kar. Døbefont fra 1916 er Berthel Thor-
valdsens dåbsengel i 3/4 størrelse af Københavns 
Domkirkes. Krucifiks på sydvæggen af Astrid 
Noach 1918. I nederste loge på nordvæggen hæn-
ger to sølvkranse, som blev skænket til bårerne af 
afdøde biskop Carl Viggo Gøtsche og provst Fre-
derik Zeuthen. Udenfor over kirkens hoveddør er 
indmuret en stentavle til minde om, at det i 1741 
lykkedes at få det sidste bindingsværk i kirken ud-
skiftet med grundmur. Mindetavlen bærer kong 
Christian d. 6 og dronning Sofie Magdalenes nav-
netræk. Orgelt er et Frobenius 1952. Kirken blev 
totalt nyrenoveret til kirkens 350års jubilæum i 
2018. Du finder i kirkens dåbsværelse en hurtig 
gennemgang over kirkens historie.
Hele året ti-fr 9-15. Ma lukket, dog åbent for 
grupper mod forudgående aftale.
75 92 10 04. www.sct-michaelis.dk 
kontor@sct-michaelis.dk

 1668  Efter aftale     
Se hjemmeside 

180 HEdENStEd kiRkE
Kirkegade 1, 8722 Hedensted 
Tæt på E45, afkørsel 58
Flere stenrelieffer indhugget i kirkemuren bl.a. af 
”Sjælevejerne” (ærkeenglen Michael og Djæve-
len). I apsis kalkmalerier fra ca. 1150 med him-
melkongen Jesus med Peter og Paulus omkring 
sig. Andre kalkmalerier fra senest 1550 pryder 
kirken. Alterbord med panelværk fra 1606 og 
prædikestol fra 1609 i renæssancestil. Romansk 
granitdøbefont med fire langstrakte dyrerelief-
fer. Tilbygget dåbsværelse m.m. i 2001 ved kir-
kens nordside. Ved åbningen af kvindedøren ind 
til dåbsværelset blev der fundet et kalkmaleri 
skjult mellem kirkens inder- og ydervæg. Kalkma-
leriet er overført til en glasfiberplade, der hænger 
i hvælvingen ved siden af kvindedøren. Nye sto-
lebænke 2014. Skærme opsat i 2015.
Hele året alle dage 9-14.30.
75 89 10 99. www.hedenstedkirke.dk 
hedensted.sogn@km.dk

 1150    

181 vRigStEd kiRkE
Koksfourt 1K, Vrigsted, 7140 Stouby
Bygget 1130-1150. Tårn samtidig med kirken. 
Kalkmalerier fra samme periode. Døbefont un-
der tårnhvælving. Restaureret 2000/2001, så 
det ses, hvordan oprindelig kirke har set ud samt 
900 års ombygninger.
Hele året alle dage 8-16 eller efter aftale.
29 45 60 39. www.barrit-vrigstedkirker.dk
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192 lyNg kiRkE
Højmosevej 3, Erritsø, 7000 Fredericia
Fra motorvej E20 drejes fra ved afkørsel 59
Lyng Kirke blev indviet første søndag i advent, den 
27. november 1994. Kirken er tegnet af Inger og 
Johannes Exner. Den store blodbøg, som står 
udenfor kirken, er inspirationskilden, og er så at 
sige trukket ind i rummet. Når man træder ind i 
kirkerummet, kommer man ind under et træs be-
skyttende krone. Limtræet, som Exners fik en in-
ternational pris for i 1994, strækker sine grene ud 
over menigheden og videre ud i rummet. Limtræ-
et er rummets bærende element. Alteret er udsty-
ret med et tredimensionalt kors. Det er guldsmed, 
Bent Exner, der har konstrueret dette kors. 320 
lueforgyldte sølvkugler smykker korsets 6 blank-
polerede stålarme, og løsthængende stålkæder 
forbinder kuglerne på kryds og tværs. Døbefonten 
er hentet fra Erritsø kirke. Man hælder til den te-
ori, at den ottekantede font har fungeret som vie-
vandskar i katolsk tid. Fonten er fra ca. 1400 tallet 
og har muligvis ligget på Erritsø kirkegård i nogle 
hundrede år, hvad kalkaflejringerne i hulningen ty-
der på. Der er indridset to treenighedstegn på kan-
ten af fonten. Orglet med de karakteristiske span-
ske trompeter, der står ud i rummet, er bygget af 
Bruhn og Søn i Årslev, og har 15 stemmer.
Hele året alle dage 10-16.
30 63 17 77. www.lyngkirke.dk 
lyngkirke@lyngkirke.dk

 1994  Kan aftales med kirkekontoret

      

193 taulov kiRkE
Holmemarksvej 2, Taulov, 7000 Fredericia
Fra motorvej E20 drejes fra ved afkørsel 59
Totalt renoveret 2000. Moderne helhedsudsmyk-
ning og kirkekunst. Kombination af gammelt in-
ventar og moderne kirkekunst. 70 malerier af Ar-
ne L. Hansen, herunder alterbillede. Rundt kapel 
Ø f. koret, nu sakristi.
Hele året alle dage 9-15.
75 56 20 70. www.taulovkirke.dk 
taulov.sogn@km.dk

    

194 SimoN pEtERS kiRkE
Islandsvej 12, 6000 Kolding
Kirken er tegnet af arkitekt Holger Jensen. Kirke-
bygningen er enkel og karakteristisk for sin tid. 
Alterbaggrunden af guldsmed Bent Gabrielsen 
består af et forgyldt kors omgivet af 350 pris-
mer udformet som Livets Træ. Blomsterudsmyk-
ningen på alteret er en enkelt rød rose. Simon 
Peters ”kirkeskib” er en billedvævning ”Hjem-
komst” af Berit Hjelholt 1984. Krucifiks i na-
turtræ af Niels Kjeldsen. ”Den hellige familie” 
Kunstværk i bronze udført af kunstneren Erik Val-
ter i 2018. I kirkens foyer findes to mosaikker ”Si-
mon Peters fiskedræt” og ”Peter efter fornægtel-
sen” af kunstneren Alice Buchhave.
Hele året ma-tors 8.30-15 og fr 8.30-13.
75 53 87 12. www.simonpeterskirke.dk 
simonpeters.sognkolding@km.dk

 1979       Se kir-
kens hjemmeside 

195 SaNkt Nicolai kiRkE
Nicolaiplads 3, 6000 Kolding
Centralt i Kolding midtby
Ombygget adskillige gange. Altertavle, prædi-
kestol og døbefont ca. 1600. Epitafier og træ-
skærerarbejder fra middelalder og renæssance. 
Glasvinduer af Kræsten Iversen 1951. Orgel Mar-
cussen & Søn 1977, 57 stemmer. Klokkespil med 
48 klokker lavet i 1973 af Petit & Fritsen. Klok-
kerne spiller automatisk årstidens sange og sal-
mer 7 gange om dagen.
Åben i hverdagene, når personalet er til stede. 
Om sommeren er kirken ligeledes åben i week-
enderne.
29 66 35 68. www.sanktnicolaikolding.dk. 
sanktnicolai.sognkolding@km.dk

 ca. 1250     Når personale 

er til stede  

196 SdR. bJERt kiRkE
Bjert Kirkevej 43, Bjert, 6091 Bjert. 7 km 
SØ f. Kolding, 3 km N f. Skamlingsbanken
Kirken er gennemrestaureret i 2015 med bl.a. af-
kortning af bænkegavle, ny farvesætning, flyt-
ning af prædikestol og altertavle. Krucifiks ca. 
1250. Hvælvinger i koret m. Moses og Kristus ca. 
1400. Renæssance prædikestol og fornem alter-
tavle. Særpræget døbefont ca. 1680. Kisteside 
som epitafium 1700-tallet. 2 kirkeskibe hænger i 
kirkecaféen. Orgel P.G. Andersen og Bruhn 2004. 
Kirkegård m. mange gamle sten.
Alle dage april-okt 8-18, nov-marts 8-16.
75 57 20 90 el. 75 57 22 50.  
www.sdrbjertkirke.dk. a@jorsalskriver.dk

     

197 SæddEN kiRkE
Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V
Ligger ca. 150 m fra Esbjerg Kommunes 
cykelrute ”Cykler ved vandet”
Kirken er bygget sammen med Sædding Cen-
tret (indkøbscenter). Kirkens arkitekter: Inger og 
Johs. Exner. Flot belysning m. 808 pærer. Se kir-
kens hjemmeside for yderligere oplysninger.
Hele året ti-fr 9-13.
75 15 04 04. www.saeddenkirke.dk 
kirkekontor@saeddenkirke.dk

 1978      Se hjemme-
siden 

198 ZioNS kiRkE
Nygårdsvej 101, 6700 Esbjerg. Sidevej til 
Stormgade i Esbjerg by. Afkørsel 76 på 
motorvej E20
Kirken er tegnet af kgl. bygningsinspektør J. 
Magdal Nielsen. Orgel Troels Krohn 1950. Alter-
tavle af prof. Kræsten Iversen 1932. Bænkeud-
smykning af Hans Tyrrestrup 2004. Lille glasmo-
saik af Connie Borgen, lokal kunstner, 2012. Kir-
ken er renoveret 2003-04. Elektroniske skærme 
til visning af salmenumre.
Hele året ti-fr 9-15, lø-sø-helligdag efter aftale.
40 82 57 96. www.zionskirke.dk 
kirketjener@zionskirke.dk

 1914       

199 malt kiRkE
Jelshøjvej 1A, 6600 Vejen
Romansk døbefont med kentaur, der har inspi-
reret tidl. sognepræst i Askov og provst i Malt 
Provsti Agner Frandsen til bogen ”Kentaueren 
i Malt”, der udkom i 2008. Glasmosaik af Sven 
Havsteen-Mikkelsen. Altertavle ca. 1610 med 
billedfelter af Troels Trier 1927. Tosøjleportal 
med indskrift. Nyrestaurerede sydvendte vin-
duer og nyt varmeanlæg. Nyrenoveret og -kal-
ket kirkerum. Kirkens tag og loft er også nyreno-
veret i 2014.
Hele året ma-lø 8-16 eller efter aftale.
40 82 65 22. www.askovmaltkirke.dk 
maltkirke@gmail.com

 1100-tallet        

200 aSkov kiRkE
Askov Kirkevej 7A, 6600 Vejen
3 km S for motorvej E20 afkørsel 68
Typisk ”valgmenighedskirke” opført i rødt tegl. 
Udsmykning delvis i skønvirkestil.
Hele året alle dage 8-17.
61 61 92 50. www.askovkirke.dk. pofv@km.dk

 1900       

201 vEJEN kiRkE
Nørregade 98, 6600 Vejen
Kirke ved Hærvejen bygget på granitkvadre fra 
Vejen gamle kirke fra slutningen af 1200-tallet. 
Ligeledes er døbefont, prædikestol mv. fra Ve-
jen gamle kirke, der blev revet ned i 1895. Kirken 
blev renoveret i 2021 bl.a. med nyt alterbillede af 
Maja Lisa Engelhardt.
Omrids af den gamle kirke kan stadig ses på kir-
kegården. Her findes også adskillige gravsten af 
billed- og stenhugger Niels Hansen Jacobsen.
Hele ma-lø 8-16, sø 9-12.
75 36 29 04. www.vejenkirke.dk 
kontakt@vejenkirke.dk

       

202 aNdSt kiRkE
Vestergyden 16, 6600 Vejen. Indkørsel til 
Andst fra Koldingvej. Kirken ses fra vej 32
Romansk kvaderstenskirke. Skib, kor og apsis 
har visse lighedspunkter med Ribe Domkirke. 
Tårn fra 1588-89 med speciel løgkuppel. På vå-
benhuset en stor udhugget firkantet granitsten. 
Stenen stammer givetvis tilbage fra kirkens op-
førelse omkring 11-1200-tallet og har både vi-
kingslyng og middelalderbort. Sydportal med 
dobbelte søjler og tympanon. Korbue i kvader-
sten. Granitdøbefont. Altertavle i fint træskærer-
arbejde fra 1500-tallet. Prædikestol fra omkring 
1600. 2 lysestager, som bærer årstallet 1589.
Hele året ti-fr 8-12 eller efter aftale.
75 58 80 30. heto@km.dk

 1150-70  Efter aftale     

203 læboRg kiRkE
Læborgvej 5A, 6600 Vejen. 2 km N fra 
motorvej E20. Hærvejen går forbi kirken
Krucifiks på alteret fra 1300-tallet. Døbefont af 
romansk granit fra 1300-tallet. Præstestol drejet 
af en 800-årig udskiftet egebjælke fra kirkeloftet. 
Lystræ udført af kvindesmedien ved Gitte Chri-
stiansen 2016. Skibsmodel ”Fregatten Jylland”. 
På kirkegården flere gravsten af Niels Hansen-
Jacobsen. Runesten foran kirken.
April-okt ma-fr 8-16 eller efter aftale.
29 21 59 39. www.laeborg.dk 
lenesndamgaard@gmail.com

       

204 bækkE kiRkE
Søndergade 11A, 6622 Bække. Ved byens 
hovedgade, der er vejen ml. Vejle og Ribe
Runesten foran kirken. Hoveder i profileret sok-
kel. Tympanon indmuret udvendigt i korets syd-
side. Billedskærerarbejde på prædikestol og sto-
legavle. Hærvejens tidstavle ophængt på konfir-
mandhusets gavl. Smukt keramikrelief fremstil-
let af keramiker Ursula Munch-Petersen.
Hele året ti-to 8-16, fre 8-15
75 38 99 44. Oplysningstavle ved kirken.

  Kirkens personale  Cykelpumpe ved 
indgang til kirkegården fra syd. Elstik på kirke-
gården ca. 40 m øst for pumpeplacering. 

     I kapel/kontorbygning 
øst for kirkegården 

205 liNdkNud kiRkE
Lindknudvej 40, 6650 Brørup
10 km fra motorvej E20
De ældste bænkegavle 1580. Prædikestol 1640. 
Altertavle 1610. Kobberdåbsfad 1700. Krucifiks 
1475. Orgel 1997 Bruhn og Søn, 11 stemmer, 2 
manualer og pedaler.
Hele året alle dage 7-20.
22 43 65 94. www.lindknud-hovborg-kirker.dk 
8925@sogn.dk

 1150-1250   

206 SaNkt Nikolai kiRkE 
- FaRup
Farup Kirkevej 52, 6760 Ribe
Romansk kirkebygning med senere gotisk vest-
forlængelse. Fæstningsagtig med små, højtsid-
dende vinduer og markant bjælkeloft. Korbuekru-
cifiks med sidefigurer fra 1325-1400/1225-50. 
Døbefont omkr. 1200. Kalkmalerier omkr. 1200. 
Alterkrucifiks (kopi af Herlufsholmfiguren) 1947. 
Skibsmodel. Præstetavle.
Hele året alle dage 8-17.
24 40 58 26 (graver)/75 42 16 12 (præstegård) 
www.farupkirke.dk

    Toilet og cykelpumpe ved kir-
kehuset. Borde og bænke på parkeringspladsen 

   

207 RØddiNg SogNEkiRkE
Rødding Kirkevej 2, 6630 Rødding
Romansk skib og kor fra 1100-tallet. Tagrytter til 
kirkeklokken fra 1880’erne. Anneks og våbenhus 
bygget til i 1962. Romansk granitdøbefont, kir-
kens ældste inventar, er hugget i én sten og del-
vis indmuret i korbuens nordlige vange. Dåbsfa-
det er et sydtysk arbejde fra 1550-75. To træfi-
gurer på korbuevæggen fra et tidligere alterpar-
ti, formentlig skåret af Claus Berg i Odense. Nyt 
alterparti af Sven Havsteen-Mikkelsen med for-
gyldt kors og glasmosaikrude kom til i 1999.
Hele året ma-to 8-12, fredag 8-12 eller efter af-
tale.
74 84 12 75. www.sognekirken.com. tfh@km.dk

    

208 ØStER liNdEt kiRkE
Øster Lindet Præstegårdsvej 5A, 6630 
Rødding
Romansk kor og skib fra midten af 1100-tallet 
samt senere våbenhus opført i 1858. Tagrytter 
med klokketårn fra ca. 1730’erne. Kirkens alter-
tavle er en gotisk skabstavle med to fløje, og ud-
sat for senere ændringer. Romansk granitdøbe-
font. Korbuekrucifiks. Prædikestolen er udført i 
såkaldt landlig renæssancestil fra 1631. På kir-
kegården mindesten over sognets faldne i 1. ver-
denskrig. Camino Frøs Herred går lige forbi kir-
ken, som desuden ligger 3,8 km fra Hærvejens 
cykel- og vandrerute.
Hele året ti-to 7-14, fr 8-12 eller efter aftale.
74 84 65 59. http://sogn.dk/oesterlindet/

 1100-tallet   

209 SkodboRg kiRkE
Brudepladsen 5, Skodborg, 6630 Rødding
Nær Hærvejen og Kongeå
Smuk portal på en dobbelt søjlerække med ud-
huggede figurer. Oprindelig døbefont med de tre 
skikkelser i Treenigheden. 4 præstetavler. Alter-
tavle fra 1610. Glasmosaikrude, udført af Mo-
gens Jørgensen, der symboliserer ”Den yn-
digste rose” 1968. ”Den sejrende Kristus” ud-
skåret i moseeg af Henrik Starcke. Gobelinvæ-
vet antependium af Hanne Skyum 2013. Kirken 
blev restaureret i 1950 med nyt inventar af ege-
træ. Smukt træskærerarbejde på prædikestol og 
bænke af billedskærer Walther Nielsen. Uden-
for kirken står en stor mindesten over de fald-
ne i 1. verdenskrig, rejst i 1922, samt 4 græn-
sesten som et minde om dengang Sønderjyl-
land var tysk.
Hele året ma-to 8-16, fr 8-12 eller efter aftale.
26 81 84 33. www.skodborg-kirke.dk

 1200       

210 JElS kiRkE
Jels Søndergade 2, 6630 Rødding
Stor, lys tidstypisk kirke. Kirken ligger direkte 
ved Hærvejscykelruten.
Hele året ma-to 8-15, fr 8-12.
75 55 21 26. www.jels-kirke.dk

 1854     

211 tyRStRup kiRkE
Haderslevvej 7, 6070 Christiansfeld
I den sydlige del af den historiske by 
Christiansfeld
Stor korskirke fra 1863 af kgl. bygningsinspektør 
L.A. Winstrup. Kirken regnes for et af Winstrups 
hovedværker. Ved Sønderjyllands genforening 
10. juli 1920 red Kong Chr. X over grænsen nord 
for byen og deltog efterfølgende i en andagt i kir-
ken. Relief heraf i både kirke og våbenhus. Min-
desten for de dansksindede sønderjyder fra Tyr-
strup Sogn, der faldt i 1. verdenskrig.
Sommer alle dage 8-18. Vinter alle dage 8-16.
74 56 23 16. www.tyrstrupkirke.dk 
info@tyrstrupkirke.dk

 1863  Rundvisning kan bestilles på 

kirkekontoret    Elstik forefindes ved 

sognehuset på Gl. Kongevej    Guds-
tjeneste på Genforeningsdagen 10/7 kl. 19 

212 JEgERup kiRkE
Kirketoften 7B, Jegerup, 6500 Vojens
Følg hovedvejen 403 N f. Vojens
Prædikestol fra 1600-tallet med timeglas og 
due, som symboliserer Helligånden. Døbefont 
fra 1050. Gammel altertavle fra 1621. Korbue-
krucifiks fra 1275. Tolv apostelfigurer i træ fra 
1400-tallet - vistnok de eneste i Europa. Orgel fra 
2006 Marcussen og Søn.
Når graveren er på arbejde. Dog ikke onsdage. I 
sommersæsonen står der kaffe/the og lidt sødt i 
våbenhuset til pilgrimme.
23 80 34 94. www.jegerupkirke.dk 
8976@sogn.dk

 Omkr. 1100   Kun sammen med 

graveren       Find op-
daterede oplysninger om aktiviteter og arran-
gementer på hjemmeside og Facebook @Je-
gerupkirke 

213 voJENS kiRkE
Østerled 1, 6500 Vojens
Første genforeningskirke. Bygget september 
1924, indviet 9. september 1925. Den første nye 
kirke i landsdelen i 300 år. Kirken er bygget som 
en typisk dansk landsbykirke i de rød hvide dan-
nebrogsfarver.
Hele året ma-to 9-15, fr 9-12. Kirken kan være 
lukket pga. renovering, se kirkens hjemmeside.
74 54 11 04. www.vojenskirke.dk 
holmbergpreben@gmail.com

      

214 vEdStEd kiRkE
Søvænget 1, Vedsted, 6500 Vojens
Tæt på den sønderjyske motorvej, afkørsel 
69. 300 m Ø f. Hærvejens vandrerute, og 
500 m Ø f. cykelruten.
Kirken ligger på en bakketop på nordsiden af Ved-
sted Sø. Korskirke. Altertavle fra først i 1500-tal-
let. Granitdøbefont. Udskårne træfigurer af Mar-
tin Luther og Johannes Døber. To smukke run-
de vinduer og 3 kirkevinduer med glasmosaik. 
Stort kirkegårdsmonument over 65 unge mænd 
fra sognet, der faldt under 1. verdenskrig i tysk 
krigstjeneste.
Hele året ma-fr 9-17.
74 54 55 19 el. 51 51 99 85 
www.vedstedkirke.dk. 8980@sogn.dk

 1100-tallet       

192-203 204-214
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215 HØJRup kiRkE
Kirkevej 23, Højrup, 6510 Gram
100 m N for Højrup, landevej Ribe-Toftlund
Kirken er opført af rhinsk tuf, granitkvadre og 
munkesten på en hulkantet sokkel. Man kan 
se tilmuret kvinde- og mandsdør i kirken, og 
præstedøren i korets sydmur er stadig beva-
ret. Altertavlen er en oprindelig skabstavle fra 
1400-tallet. I skabsfløjene står apostlene i vil-
kårlig rækkefølge, og de groftskårne figurer er 
fra et hjemligt værksted. To døbefonte fra hen-
holdsvis år 1300 forarbejdet på Gotland og den 
nyeste i granit fra 1930. Kirken ligger på kanten 
af bakkeøen - egnens højeste punkt - synlig fra 
Gelså-dalen.
Sommerhalvåret alle dage 9-16. Lukket fra d. 1. 
november til d. 1. april
74 82 64 30 el. 20 26 05 15 
www.hoejrupsogn.dk. sosildal@gmail.com

 1200-tallet    

216 Sct. clEmENS kiRkE, 
RØmØ
Havnebyvej 152, Kirkeby, 6792 Rømø
Kirken har ikke mindre end 8 kirkeskibe. I 
1700-1800-årene fik menighedens medlemmer 
mulighed for at købe deres egne kirkebænke. 
Derfor er der på mange af bænkene navne og og-
så hattekroge hængende ned fra loftet. Smukt 
udskåret alter med figurer af billedskærer Peter 
Petersen 1686. Mindetavle mellem prædikestol 
og alter over øens 11 faldne i 1. verdenskrig. På 
kirkegården findes kommandørstene, stene og 
grave over faldne soldater og for slægten Møl-
ler-Mærsk. Se også Jørn Carl: Sct Clemens kirke, 
Rømø. Fortællinger, historie og tro, kan købes på 
dansk og tysk i kirkens våbenhus 75 kr (10 Euro). 
Gæstebog til tanker og bønner.
Sommertid alle dage 8-17. Vintertid alle dage 
8-16.
74 75 52 31 el. 20 99 74 32 (ti-fr 8-8.30) 
www.sctclemensromo.dk 
graverkontoret.romo@mail.dk

  Guidede ture: Se kirkens hjemmeside 

    Sommerprogram på dansk og 
tysk juli-september. Aftensang i kirken onsdage 
kl. 17. Se hjemmesiden for program. 

217 lØgumkloStER kiRkE
Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster
16 km N f. Tønder
Cistercienserkloster og kirke fra 1200-tallet med 
bygningsdele fra klosteret (Bl.a. kapitelsal og 
dormitorium). Inventar fra 1300 og 1400-tallet: 
enestående relikvieskab, celebrantstol, alter-
tavle og lægmandskrucifix og træskulpturer. Fra 
1500-tallet: munkestole, prædikestol og kalkma-
lerier. Rigt udstyret barokdøbefont 1704. Bronze-
tympanon over indgangsdør af Per Kirkeby 2015. 
Nyt inventar og belysning 2015.
Hele året ma-lø 10-17, sø 12-17.
22 17 62 40. www.loegumkloster-kirke.dk 
locusdei@locusdei.dk

        Findes i 

bygning udenfor selve kirken  Aftensang al-
le hverdage kl. 17.30 i kirken. Et rigt koncert-
program året igennem, se hjemmesiden 

218 RiSE kiRkE
Rise Bygade 19, 6230 Rødekro
Afkørsel 70, motorvej E45
Kirken er romansk i sit anlæg og viet til Sct. Lau-
rentius. Inventar fra 1894, da kirken sidst brænd-
te i 1893. Nygotisk altertavle 1893. Døbefont fra 
middelalderen med 4 hoveder på foden fremhæ-
vet af farver. Orgel Marcussen & Søn, 21 stem-
mer.
Hele året ma-fr 8-15 efter aftale.
74 66 22 17. www.risekirke.dk

 11-1200-tallet     

219 gENNER kiRkE
Kirkevænget 13B. 6230 Rødekro. Afkørsel 
fra Hadersslevvej ved Genner Bygade
Relativ ny kirke bygget i 1935 efter indsamling 
fra byens borgere, der alle gav 10 øre om måne-
den. En lokal beboer skænkede jord og sten. Tre 
mosaikvinduer af T.J. Skovgård fra Viborg. Alte-
ret er bygget af fortovsfliser fra København. Kir-
ken er renoveret i 2013/14 af sønnerne til den 
murermester, der oprindelig byggede kirken. Kir-
kegården er speciel og har bl.a. en fredet grav-
sten for frk. Rasmussen, der startede indsam-
lingen.
Hele året alle dage 8-16.
30 51 60 22 (graveren). www.gennersogn.dk

      

220 lØJt kiRkE
Kirkepladsen, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa
1 km Ø f. landevej 170 Aabenraa-Haderslev 
E45, frakørsel 70 mod Løjt Kirkeby
Kalkmalerier, paradishave i koret ca. 1520. 
Usædvanlig sengotisk skabsaltertavle 1520. 
Evangelist- og apostelrækker på vestpulpitu-
ret 1728/64. På korsarmspulpiturerne billedbibel 
i 32 malerier Jes Jessen 1785. Riffelmaleri ca. 
1750. Skibsmodel, fregatten ”Gloria Deo” 1845. 
Hovedorgel 15 st. og kororgel 10 st. Marcussen 
1845 og 1999.
Hele året alle dage 8-17 (automatisk lukning).
74 61 75 19. www.loejtsogn.dk 
loejtkirke@mail.dk

 1100-1600-tallet     

221 vaRNæS kiRkE
Varnæs Kirkevej 20, Varnæs, 6200 
Aabenraa. På hjørnet af Varnæsvej 
(kystvejen fra Aabenraa til Bovrup)
Baldakin-altertavle af egetræ. Prædikestol i re-
næssancestil fra 1606 med træskærerarbejder. 
Korbue-krucifiks fra 1250-1275. Romansk granit-
døbefont. Orgel Marcussen og Søn 1892. På kir-
kegården er der ved korets østgavl mindesten 
over sognets faldne i 1. verdenskrig. Mindes-
mærke over faldne ved Dybbøl 1864. Fritstående 
klokkehus af træ med halsjern og kæde. I kirken 
ligger der en folder, der fortæller om kirken, bl.a. 
sagnet om junker Vigge og Ida.
Hele året alle dage 8-16.
21 48 99 80 (præst) el. 20 58 31 62 (graver). 
www.varnaeskirke.dk. varnaes-kirke@mail.dk

 ca. 1150       

222 kliplEv kiRkE
Præstevænget 1A, Kliplev, 6200 Aabenraa
Mellem Aabenraa og grænsen. 2 km Ø f. E45 
afkørsel 73
Genopbygget efter trækirke i gotisk stil. Kirken 
blev benyttet som valfartskirke til den helbreden-
de Sct. Hjælper, hvorved der opstod marked ved 
oksevejen. Rigt udskåret døbefont, stol og alter-
tavle. Orgel Marcussen ca. 1850. Nok det ældste 
bevarede, fritstående klokketårn ca. 1300. Kir-
ken er gennemgribende renoveret i 2011-12. Ny-
malet inventar og nye lysekroner.
1/5-31/10 alle dage 8-20. 1/11-30/4 alle da-
ge 8-16. Herudover kun grupper på min. 10 ef-
ter aftale.
20 13 36 02 (kirkeværgen). www.kliplevkirke.dk

 ca. 1450    Elstik på toiletbyg-

ning til opladning af elcykel    Der 

er en rampe i våbenhuset  Ved kirkegården 

800 m fra kirken  

223 bov kiRkE
Kirkevej 3, Bov, 6330 Padborg
1,5 km fra E45, frakørsel 75 (Bov)
Døbefont i romansk stil 1626. Prædikestol m. lyd-
himmel 1626. Altertavle 1771. Nordvæggen i kir-
ken er dækket af et pulpitur med 32 malerier fra 
1705. Egetræsskulptur fra 1200-tallet, der fore-
stiller Jesu dåb i Jordanfloden. Orgel fra Marcus-
sen & Søn 1954. Kirkens tårn er fra 1905.
Hele året ma-fr 9-16 el. efter aftale.
74 67 09 17 (kirkekontoret). www.bovsogn.dk

 1200-tallet       

224 RiNkENæS koRSkiRkE
Kirkevej 1, Rinkenæs 6300 Gråsten
Kirken er en såkaldt Genforeningskirke. Alterkru-
cifiks. Prædikestol. Døbefont med lyskrans. Or-
gel Marcussen og Søn 1982. Kirken ligger i nær-
heden af Gendarmstien ved Flensborg Fjord.
Hele året ti-fr 10-16. I sommerperioden kan kir-
ken åbnes i weekenderne ved at ringe til kirketje-
nerren på tlf. 29 44 96 97.
29 44 96 97. www.rinkenæskirke.dk

 1932   Via rampe, der er i våben-
huset 

225 EgERNSuNd kiRkE
Sundgade 68. 6320 Egernsund
Blev først et selvstændigt sogn i 1959. Alteret 
er opbygget af sten og dekoreret med glassere-
de sten. Alterbilledet er ligesom det øvrige træ-
arbejde lavet i Sydtyrol og viser Maria Magdale-
ne knælende foran den korsfæstede Kristus, og 
ved hendes side Maria og apostlen Johannes. På 
alterbordet ligger en sølvbeslået bibel med ind-
skrift skænket ved indvielsen af den tyske kej-
serinde Viktoria. Prædikestol hviler på en træ-
søjle med store blomsterdekorationer. Opmuret 
døbefont med skål af bronze. orgel af Marcus-
sen & Søn 1966. Kirkeskib, model af skoleskibet 
”København”. Særdeles smuk beliggenhed ved 
Flensborg Fjord. Ligger på ”Gendarmstien”.
Hele året alle dage 8-16.
24 22 40 24. 
www.egernsund-kirke.dk og Facebook. 
mk@egernsund-kirke.dk

      

226 bRoagER kiRkE
Parkvej 2, 6310 Broager
Hovedvej 8 Kruså-Sønderborg
Kirken kan dateres til begyndelsen af 1200-tal-
let og nyrestaureret 1990-96 af Hans Lund og 
Alan Havsteen-Mikkelsen. Figurgruppe Sct. Jør-
gen og Dragen 1490. Prædikestol 1591. Døbefont 
1200-tallet. Altertavle ophængt i sideskib. Mo-
saikrude i apsis Alan Havsteen-Mikkelsen. Klok-
kehus, nu kapel 1650. Krigergrave fra 1864. Min-
dehøj efter 1. verdenskrig. Mindesten for gendar-
mer. Skulptur for 100 året for Genforeningen ud-
ført af Lars Waldemar.
Hele året alle dage 9-17.
74 44 07 55. www.broagerkirke.dk 
broager.sogn@km.dk

 ca. 1200  1200 og 1500-tallet   

 Ved kirkelige handlinger samt rundvisning 

 Åben i kirkens åbningstid 

227 dybbØl kiRkE
Dybbøl Bygade 101A, Dybbøl, 6400 
Sønderborg
Altertavle 1736. Antependium 1997. Prædike-
stol 1605. Senromansk døbefont. Mariafigur og 
kalkmalerier fra 1500-tallet. Kongekrucifiks fra 
omkring 1250. Pengeblok 1746. Danske og ty-
ske soldatergrave fra de slesvigske krige 1848 
og 1864. Gravminde for Dybbølmølleren. Ge-
neral Bülows gravsted. Mindesmærke af J. Th. 
Skovgaard for sognets faldne i 1. verdenskrig. 
Kirkeklokke, reddet fra omstøbning til kanon-
kugle. Brochurer på dansk, tysk og engelsk i vå-
benhuset.
Hele året ti-fr 8-15.
73 48 55 40. www.dybboelkirke.dk. egv@km.dk

       

228 Sct. maRiE kiRkE
Kirketorvet, 6400 Sønderborg
Sønderborg midtby
Renæssancekirke og inventar præget af epitafier 
fra renæssance og barok. Renæssance altertav-
le og hertugstol. Middelalderkrucifiks og mon-
stransskab. Glasmalerier af Per Kirkeby 2011.
Hele året ti-fr 9-15.
51 37 19 15. www.sctmarie.dk 
kirketjener@sctmarie.dk

 1600      

229 cHRiStiaNSkiRkEN
Ringgade 102, 6400 Sønderborg
Kirken er tegnet af Kaare Klint. I kor og sideskib 
malerier af Arne Haugen Sørensen. I sideskib 
desuden fire mosaikruder af Knud Lollesgaard. 
Orgel Marcussen 37 stemmer.
Hele året ma-to 9-15 og fr 9-13.
29 67 13 60. www.christianskirken.net 
kordegn@christianskirken.net

 1957, 1973       

 

230 lySabild kiRkE
Lysabildgade 7, Lysabild, 6470 Sydals
Adgang til kirken fra Nørregade el. 
Lysabildgade
Første stenkirke blev påbegyndt 1169, da den 
tidligere trækirke blev plyndret og nedbrændt af 
vendiske pirater i 1168. Omkring 1770-80 blev 
kirken udvidet til en dobbeltskibet kirke med 
plads til 700 mennesker. Gl. døbefont af got-
landsk kalksten. Dåbsfad m. tysk inskription 
1600-tallet. Sten i nordkapel fra ca. 1500 f.kr. 
Kirken har glimrende akustik.
Hele året ma-fr i graverens arbejdstid.
74 40 44 51. www.lysabild-kirke.dk

 1200-tallet   1400-tallet   

231 okSbØl kiRkE
Søndergade 26, Oksbøl, 6430 Nordborg
5 km fra færgen Ballebro-Hardeshøj. 24 km 
fra Sønderborg, 3 km fra Nordborg
Romansk kirke fra 1100-tallet. Tårn og våben-
hus i gotisk stil. Prædikestol Jørgen Ringnis fra 
1626. Trædøbefont fra 1692. Gotisk fløjalter fra 
beg. af 1400-tallet. Orgel Marcussen og Søn, 11 
stemmer, 1988.
Hele året ma-fr 8-16. Henvendelse til graver på 
tlf. 21 47 50 14.
21 47 50 14. www.oksboel.dk/oksbol-kirke

    

232 NoRdboRg kiRkE
Tontoft 1, 6430 Nordborg
Nyrestaurerede kalkmalerier fra ca. 1500. Gotisk 
altertavle fra 1655. Prædikestol fra 1626. Hertu-
gernes kapel med gamle kister, se bag alteret. 
Fregatten ”Jylland” som kirkeskib. Orgel Mar-
cussen 1969.
Hele året ma-fr 8-14.
29 92 64 30. www.nordborgkirke.dk 
perinna@os.dk

   

Små hæfter om kristen-
dom og kirke. 24 sider

Pakke med de 6 små hæfter 
kr. 25

Kan købes hos Kirkefondet på 
tlf. 33 73 00 33 eller på
www.kirkefondet.dk

Kort og godt

215-224 225-232
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Besøg www.vejkirker.dk, hvor du kan 
søge på de forskellige kategorier og læse 
mere om vejkirkerne.

søg på vejkirker

kirke fra middelalderen
Medieval church
Kirche aus dem Mittelalter

kirke fra nyere tid (1536-1940)
Church from 1536-1940
Kirche aus der Zeit 1536-1940

moderne kirke
Modern church
Moderne Kirche

kirkeværter
Hosts
Empfangspersonen

mulighed for at tænde et lys
Possibility to light a candle
Möglichkeit eine Kerze anzuzünden

kalkmalerier
Frescos
Freskomalereien

glasmosaik
Stained glass
Glasmosaik

moderne/nyere kirkekunst
Modern art
Moderne Kunst

adgang til klokketårn
Access to bell tower
Zugang zum Glockenturm

cykelvenlig vejkirke
Bicycle-friendly church
Fahrradfreundliche Kirche

cykelvenlig vejkirke med elstik
Electric Bicycle-friendly church
Kirche mit Elektroanschluss für Fahrrad

kirke på klosterruten
Church on the Danish Monastic Route
Kirche der dänischen Klosterroute

kirke på Hærvejen
Church on the Ancient Road
Kirche an der Ochsenweg

kirke på den danske pilgrimsrute
Church on the Danish Pilgrim Route
Kirche am Dänischen Pilgrimsweg

adgang for kørestole
Access for wheelchairs
Zugang für Rollstühle

Handicaptoilet
Toilet for the disabled
Toilette für Behinderte

koncerter etc.
Concerts etc.
Konzerte u.a.

 

 

 

 

den danske klosterrute
Få mere information på
www.klosterruten.dk

Hærvejen
Få mere information på
www.haervej.dk

den danske pilgrimsrute
Få mere information på
www.santiagopilgrimme.dk

denne brochure indeholder 
oplysninger om vejkirker og an-
dre åbne kirker i Jylland: Kirkens 
adresse, som du nemt kan taste 
ind på en GPS, kørselsvejled-
ning, åbningstider, seværdighe-
der, koncerter m.v.

Brochuren er udgivet af Kirke-
fondet og finansieret af de del-
tagende kirker. En tilsvarende 
brochure for Øerne kan rekvire-
res hos Kirkefondet eller down-
loades på www.vejkirker.dk.

information about roadside 
churches and other open chur-
ches in Jutland: how to find 
them, opening hours, sights, 
concerts etc.

auskunft über viele der Kirchen 
in Jütland die offen sind: Weg-
hinweise, Öffnungszeiten, Kunst 
und Denkmäler, Konzertzeiten 
u.a.

jyll and 2023

sym
boler/sym

bols/Zeichen

Vejkirker
og andre Åbne kirker


