Viby Kirke

Mesinge Kirke

Viby Kirke ligger i landsbyen af samme navn.
”Vi” er betegnelsen for en ”indhegnet helligdom”, Sandsynligvis har der langt tilbage i
tiden været helligsted på den lille bakketop.
Den gotiske bygning er opført i 1300 tallet,
senere er koret udvidet og sakristi i øst føjet
til.

Mesinge Kirke er den 3. største landsbykirke
på Fyn. Opført år 1100-1200 som en stenkirke af rå kampesten. Kirken var viet til Skt.
Katarina, ”Skt. Karen med den blå kåbe”,
muligvis p.g.a. en tidligere blytækning på
kirken.

Kirkens tårn i bindingsværk er østvendt, det blev
tilføjet i 1718. Det erstattede et smalt messeklokkespir af den særlige fynske type, som bl.a. ses
på Mesinge Kirke.
I tårnet hænger en stor klokke støbt i 1830 og
en mindre fra 1871. Arbejdet blev bekostet af
kammerherre Rudolf Juel og Hans V. Juel, begge
Hverringe Gods.
Viby Kirke ejedes i ældre tid af herregården Brolykke, indtil denne i 1800 tallet blev indlemmet
under Hverringe Gods. Hverringe Gods ligger
syd for Viby. Kirken blev selvejende i 1920.
Gravkapellet mod syd i rokokostil med svejfet
kobbertag blev opført i 1819. Kapellet er den
Iuelske slægts gravkapel.
I 1895 fandt en gennemgribende restaurering af
Viby Kirke sted. Herfra stammer udsmykningen
af hvælvingerne, bibelcitaterne og ornamenterne, som sammen med farvevalget er typisk for
den national-romantiske stil, der kraftigt præger
prædikestolen, kirkestolene, dørene, rammen om
altertavlen og knæfaldet.
Altertavle-billedet, som viser korsnedtagelsen,
er malet af C.A. Lorenzen i 1820. Billedet blev
ved restaureringen sat ind i den nuværende
alterramme.

I 2008 blev alterbordet ændret og forsynet med
nyt antependium. Der blev opsat belysning bag
korbuen.
I kirkens vestlige fag ved orglet findes en serie af
renæssancekalkmalerier fra ca. 1625-50.
Motiverne i ”rammer” af blomster og frugter er:
Evas skabelse, Kristi Himmelfart, Jesu dåb.
Døbefonten er romansk granitfont med omløben
de bånd på soklen. Den er ældre end den nuværende kirke og stammer sandsynligvis fra den
første kirke på stedet. Dåbsfadet er fra 1575
i messing med motivet af Mariæ Bebudelse.
I korets nordvæg er indmuret renæssancefigursten (år 1564 og 1610) over adelsmanden Jacob
Tønnesen Viffert og hustru Mette Rønnow.
I kirken ses mindetavle over mænd fra Viby
sogn, som mistede livet under krigen i 1864.
Modelskibet er bygget af Finn Andersen på
Romsø, erhvervet af kirken i 1934.
Orgelet er et Frobenius orgel fra 1972

Åben fra morgen- til aftenringning (kl.8-16)
alle ugens dage.

Tårnet på Mesinge Kirke blev opført i vest i
begyndelsen af 1500-tallet. I den østlige ende
af kirken ses messeklokkespiret. Kirkens klokker
er fra 1504, omstøbt i 1838, og den mindste fra
1462. Kirkeportalen over kirkegårdslågen er rejst
en gang i middelalderen.
I begyndelsen af 1400 tallet påbegyndtes en
større ombygning. Det romanske kor blev erstattet af et sengotisk langhuskor. Våbenhuset er
fra samme byggeperiode og var den oprindelige
mandsindgang.
Det murede alterbord i kirkens kor er ligeledes
fra 1400 tallet. Forsiden, der er et egetræspanel,
er lavet samtidig med altertavlens ældste del i
begyndelsen af 1500 tallet. Det slyngede sorte
mønster er den oprindelige bemaling. Maleriet i
altertavlen er udskiftet flere gange. Det nuværende billede er maleri af Anna E. Munch ”bespisningen i ørkenen” er fra 1928.
Alterstagerne er fra 1200 tallet og kirkens ældste
klenodie. Disse kan kun ses under de kirkelige
handlinger.
Døbefonten er romansk og fra kirkens ældste tid.
Den er senere tilhugget med glat yderside.
I 1882 blev den fundet i præstegården og gen
opstillet i kirken.

Stubberup Kirke

Dalby Kirke

Stubberup kirke fra 1200-tallet er viet til
Skt. Laurentius. Kirken gør sig bemærket med sin beliggenhed, synlig på lang
afstand. Tjente tidligere som sømærke for
sejladsen på Storebælt, hvorfor den også
bærer tilnavnet ”Den Hvide Jomfru”.

Skt. Peterskirken på Hindsholm. Midt i Dalby
møder man den hvide landsbykirke, når man
kommer kørende ad Fynshovedvej. Kirken
er opført mellem 1150 og 1200 og indviet til
Skt. Peder.

Den ældste del af skibet, og det oprindelige kor,
er bygget i perioden fra 1100-1200. Kirken har
fået sit nuværende udseende ad flere omgange.
Lidt før år 1500 forlænges kirkens skib, og de
små romanske vinduer forsvinder til fordel for
de nuværende. På kirkens nordside ses et tilmuret rundbuevindue og en tilmuret fladbue dør.
Det oprindelige træloft må siden vige for hvælvingerne, der i 1500-tallet udsmykkes med kalkmalerier, hovedsageligt af dekorativ karakter.
Hvornår opførelsen af tårnet er påbegyndt er
uvist, men fra Biskop, Jacob Madsens visitatsbog, fremgår det, at tårnet stod uden tag og
hvælv i 1589-95 og igen i 1598. Den stedlige
menighed fik en ’næse’ af biskoppen over sjus
keriet, og Erik Hardenberg på Skovsbo, far til
Kirsten Hardenberg på Eskebjerg (nu Schelenborg) og en af landets rigeste mænd, lader
tårnet fuldføre i 1600. Fra det 22 meter høje tårn
findes en storslået udsigt over hele Hindsholm
- et besøg værd. Erik Hardenbergs og hans
hustru Anne Rønnows initialer pryder tårnet.
Den store klokke i tårnet har en diameter på 1
meter. Den er fra 1601 og er støbt af Borchart
Gelgeter, som var Kgl. stykkestøber i København
Møntgaard.

Altertavlen er et fint træskærerarbejde i senrenæsancestil fra 1632. Øverst ses en gammeltestamentlig scene fra ørkenvandringen
med Moses og Kobberslangen. Nedenunder i
hovedfeltet den sidste nadver samt tre bibelsk
uvedkommende personer: på balkonen yderst
til højre har kunstneren portrætteret sig selv
og gående ud til venstre ad døråbningen med
våbenskjold over, Erik Hardenberg og Anne
Rønnow. Hovedfeltet flankeres af henholdsvis
Moses med lovens tavler og ypperstepræsten
Aron. Nederst på altertavlen ses fødselsscenen.
Præste – og degnestolene til højre og venstre
for alteret er fra 1587. Prædikestolen er i renæssancestil fra 1600-tallet.
I skibet under gulvet, lige før koret, findes
en flad sten uden indskrift. Stenen sættes i
forbindelse med Marsk Stig Anderssøn Hvide.
Han blev anklaget for mordet på Erik Klipping i
Finnerup lade 1286. Marsken havde hjemme på
godset Schelenborg før han blev landsforvist.
Han døde på øen Hjelm, og sagnet fortæller at
han blev sejlet til Hindsholm og stedt til hvile
her.

Åben fra kl. 8-18 i sommertiden.

KONTAKT
Kerteminde Kirke

Mesinge Kirke

Dalby Kirke

Langegade 4
5300 Kerteminde

Midskovvej 10
5370 Mesinge

Mosegårdsvænget 15
5380 Dalby

Drigstrup Kirke

Viby Kirke

Stubberup Kirke

Drigstrup Bygade 2, Drigstrup
5300 Kerteminde

Viby Bygade 1
5370 Mesinge

Kirkebakken 59, Stubberup
5390 Martofte

Kirken består af et romansk kor og skib med
sengotisk vest forlængelse, tårn i vest og våbenhus i syd. Den romanske del af bygningen er
opført af kampesten. I sengotisk tid forlængedes skibet med et fag mod vest, førend tårnet
byggedes til. Dette ses endnu tydeligt, hvis man
ulejliger sig op i tårnet, fra hvis mellemetage
den fordums afsluttede blændingsprydede gavl
endnu er synlig.
Tårnet tilføjedes i 1500 tallet. Bemærk den
specielle nordfynske blændingsgavl med cirkelblændinger lagt på lodrette stave, muligvis et
symbol på Skt. Peders nøgler. I våbenhuset
ses slidte gravsten over Niels Persen, død 1678,
sognepræst Niels Clausen Foss, død 1640, samt
en ulæselig sten.
Kirken skal oprindelig have rummet flere kalkmalerier; men i dag ses kun et enkelt, et viekors,
på nordvæggen bag ved orgelet.
Kirkens alter er et udskåret renæssancearbejde
fra 1633. Det øverste felt viser Samson, der
bærer byporten i Gaza, et symbol på arbejde
og styrke. Det store billede i midten af alteret
viser opstandelsen.
Omkring 1755 omdannedes tårnet til gravkapel,
og en pompøs indgangsportal i rokokoorna
mentik med heraldisk dekoration opsattes. I
dekorationens midte ses Brockdorff’ernes våben
indfældet. Kisterne fra dette kapel blev i 1926

Prædikestolen med lydhimmel og due er fra 1594
og i felterne ses: Syndefaldet, Jesu fødsel, Maria
og Johannes under den korsfæstede, opstandelsen.
Stenen på korets nordvæg er et gravminde over
Anne Hardenberg og hendes 2 mænd. Ca. år
1588.
I våbenhuset er der opsat flere gravsten fra
begyndelsen af 1600 tallet, ligesom der er et
epitafium i tårnrummet samt en mindetavle over
sognets faldne i 3-års krigen (1848-51)
Pengeblokken står lige indenfor døren i skibet.
Den jernbundne pengeblok blev taget ned fra
loftet i 1928, restaureret og genopstillet på sin
oprindelige plads.
Modelskibet er bygget af Bødker Nielsen i Mesinge i 1921. Hele skibet samt sejl er af træ.
Kirkens orgel er fra P.G. Andersen og Bruhns
orgelbyggeri og indviet i 2007.
Kirkeladen ligger i sydøst af kirkegården og er
bygget omkring år 1500. Den blev i slutningen
af 1600 tallet indrettet til hospital for sognets
fattige. Kirkeladen er i dag solgt efter en gennemgribende restaurering på lokalt initiativ.

Åben fra morgen- til aftenringning (kl. 8-16)
alle ugens dage.

nedsat på den ny kirkegård, hvorefter tårnrummet siden har fungeret som indgang til kirken
tillige med våbenhuset.
Døbefonten er ny. Den tidligere blev fundet i en
have på Birkebjerg tæt herved og befinder sig
nu i Dalby valgmenighedskirke. Dåbsfadet er
fra 1575. Prædikestolen er et snedkerarbejde fra
omkring 1600-tallet.
Fra skibet fører en prægtigt udskåret renæssancedør med inskriptionen 1632 ud til våbenhuset. Kirkens ældste inventar er præste- og
degnestolene på hver side af alteret. Stolene
er i ungrenæssancestil fra 1588. På væggen ud
mod tårnrummet hænger kirkens klingbøjtel,
hvis skuffe er af træ. Man fristes næsten til at
tro, at de ikastede mønters lødighed derved
skulle afsløre giverens rundhåndethed. Kirkens
pengeblok er af ukendt alder.
Kirkens inventar gennemgik en stor restaurering
i 1928-29 for midler, der blev indsamlet blandt
menigheden. Arbejdet blev udført af kunstmaler
Johs. Klokker, Kerteminde, for den samlede sum
af 3642 kr.
Klokken i tårnet er fra 1730.

Åben i dagtimerne
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Arrangementer

Her finder du kirkerne

Onsdag d. 3. juni kl 19.30
Kerteminde Kirke

Hindsholm
Sensommerkoncerter

”Koret ved Noret”.
10 års jubilæum for de sangglade kvinder
med lokalt islæt.
Fri entré.

Søndag d. 9. august kl 19.30
Stubberup kirke

Søndag d. 28. juni kl 19.30
Kerteminde Kirke
”Camerata Kammerkor”.
Blandet kammerkor i absolut topklasse fejrer
50 års jubilæum på turné med sommersange.
Entré 100 kr.

”Sensommerkoncert - Hanne Christensen
og Levi Bæk”.
Kom og syng med på den traditionsrige
sommerkoncert i kirken på toppen.
Fri entré.

Søndag d. 16. august kl 19.30
Dalby Kirke

Lørdag d. 18. juli kl 11.30
Kerteminde Kirke

”Sensommerkoncert – Vox Aros”.
Danmarks bedste mandskor i populært program.
Entré 50 kr.

”Åben kirke – Kirsebærfestival”.
Dansk sommer på orglet ved organist
Marie Kristine Løkke.
Fri entré.

Søndag d. 23. august kl 19.00
Viby Kirke

Stubberup Kirke
Dalby Kirke
Mesinge Kirke

”Sensommerkoncert – En poetisk hilsen til
Færøerne og William Heinesen”.
Spændende klaveraften med pianisten
Malene Thastum.
Entré 50 kr.

Viby Kirke

Drigstrup Kirke

Søndag d. 30. august kl 19.30
Mesinge Kirke

Kerteminde Kirke

”Sensommerkoncert – Anne Linnet”.
Entré 100 kr.

Gudstjenesteplan – sommeren 2015

August

Juli

Juni

Maj

Dato

Søndag

Kerteminde

31.

Trinitatis søndag

10.00 BNR

4.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 BNR

5.

ÆLDREGUDSTJENESTE

10.30 RAN + BNR

7.

1.s.e.trin.

9.00 BNR

14.

2.s.e.trin.

10.00 LWJ

18.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 LWJ

21.

3.s.e.trin.

10.00 BNR

28.

4.s.e.trin.

10.00 BNR

2.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 LWJ

5.

5.s.e.trin.

9.00 LWJ

12.

6.s.e.trin.

10.00 LWJ

16.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 RAN

19.

7.s.e.trin.

10.00 RAN

26.

8.s.e.trin.

10.00 LWJ

30.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 BNR

2.

9.s.e.trin.

9.00 BNR

9.

10.s.e.trin.

10.00 BNR

13.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 SHS

16.

11.s.e.trin.

10.00 BNR

20.

Gudstjeneste på havnen

19.00 BNR

23.

12.s.e.trin.

10.00 SHS

27.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 SHS

30.

13.s.e.trin.

10.00 BNR

BNR: Betina Noer Rasmussen

RAN: Rikke Aagaard Nielsen

Drigstrup

Mesinge

Viby

Dalby

9.00 Præsteindsættelse

10.00 BNR

9.00 Præsteindsættelse

9.00 SBLC

10.30 SBLC

9.00 RAN
11.30 BNR

10.30 RAN

10.30 SBLC

19.30 SBLC
10.30 SBLC

10.00 LWJ

9.00 SBLC

9.00 SBLC

10.30 SBLC

10.30 RAN
11.30 RAN

9.00 RAN
10.30 SBLC

9.00 SBLC

9.00 SBLC
10.00 BNR

10.30 SBLC
10.30 RAN

9.00 RAN
9.00 RAN

19.30 Sensommerkoncert

10.30 SHS

19.30 Sensommerkoncert

9.00 SHS

10.30 RAN

19.00 Sensommerkoncert

9.00 RAN

19.30 Sensommerkoncert

9.00 LWJ

10.30 RAN
11.30 BNR

11.30 BNR

SHS: Søren-Herluf Sørensen

LWJ: Lone Wellner Jensen

Drigstrup Kirke

Skt. Laurentius Kirke
Kerteminde Kirke ligger midt på torvet i
Kerteminde, og er ifølge traditionen opført i
sengotisk tid, 1476, men med en forgænger
på samme sted, omtalt i et testamente fra
1350.

Skt. Nicolaus kirke
Romansk kor og skib samt sengotisk
vestvendt tårn. Af de oprindelige muråbninger er kun syddøren bevaret, hvortil der
er indgang gennem våbenhuset. Kirken er
sandsynligvis opført på gammelt helligsted
i 11.-12. årh.

I århundredet efter reformationen fik kirken nyt
inventar, hvoraf noget er bevaret. Det gælder
de to malmstager på alteret, der er skænket
af borgmester Povel Schinkel i 1616 og den lille
lysekrone, som er en gave fra tolder Christen
Poulsen i 1655. Kirken fik også et epitafium i
renæssancestil i hovedskibet. Det er fra 1621
med portrætter af rådmand Anders Eggertsen
og hustru Johanne Lauritsdatter, de ældste
portrætter vi kender af borgere i Kerteminde.
Tiden efter 1660 var trang for Kerteminde, men
til trods herfor fik kirken netop i disse år det
meste af sit nuværende inventar. I 1675 skænkede borgmester Johan Burenæus altertavlen,
der øverst oppe bærer en kristusfigur med
sejrsfanen. Året efter bekostede sognepræsten
Anders Povelsen og hustru Anna Pedersdatter en ny prædikestol, og i 1677 skænkede de
kirken det store epitafium i koret. På billedet ses
giverne og bagved Anders Jørgensen Mand, der
var Anders Povelsens forgænger i både embede
og ægteskab.
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I nordre sideskib hænger en skibsmodel fra
1685. Den er blandt landets ældste og bærer
navnet ”Dannebrog”. Årstallet 1765 henviser til
en restaurering. Navnet kan opfattes som et
minde over 22 søfolk fra Kerteminde, der omkom sammen med Ivar Huitfeldt under slaget i
Køge Bugt i 1710.
Kirken blev i det indre restaureret i 1856 og i det
ydre i 1876. Fra den tid stammer korstolene og
døbefonten, der er en zinkkopi af Vilh. Bissens
marmororiginal i Middelfart kirke.
I våbenhuset over indgangsdøren til kirken ses
en statue af nyere dato, der forestiller kirkens
skytsengel Sct. Laurentius.

Åben i sommermånederne fra kl. 7:30-17:30
alle ugens dage.

10.30 LWJ

SBLC: Sarah Bach la Cour

Kerteminde Kirke

Der er kun bevaret lidt inventar fra den tid, hvor
kirken var katolsk. I sakristiet står et gotisk skab
fra o. 1525, og i kirkens nordvestlige hjørne kan
man se en kirkeblok, der oprindelig har været
et monstransskab, der brugtes til udstilling af
relikvier.

Stubberup

Døbefonten er en primitiv udhugget romansk
granitfont, hvorpå man skimter en menneskeskikkelse med oprakte arme omgivet af krydsende linier. Dåbsfadet er fra 1575.

lige handlinger. Den nuværende ringer lærte
det af sin forgænger, der igen lærte det af sin
forgænger.

Altertavlen er et maleri fra ca. 1850. ”Mariæ bebudelse”, malet af den lokale Christopher Faber
fra gården ”Ingerslyst”. I kirken hænger to ældre
altermalerier (madonnabillede og nadvermotiv).

Kirkegården var førhen afsnitsinddelt efter
sognets fire landsbyer, hvorfra der udgik kirkestier. På kirkegården ses stadig to af de gamle
indgangen til kirkestierne, hvoraf den ene stadig
er i brug.

Christian den 3.’s bibel fra 1550 står på altret
under gudstjenester og kirkelige handlinger.
Generhvervet i 1941. Den dukkede op i et antikvariat i Haderslev efter at have været borte fra
kirken siden 1704.

Den knækkede høje gravsten på venstre side af
hovedindgangen er ikke hærværk, men symbo
liserer det brudte liv: En moder med sit barn
som begge omkom i barselssengen i 1912.

Kirkeskibet blev givet til kirken i 1983 af Astrid
Bech Nielsen, datter af den afdøde sognerådsformand i Drigstrup, Niels Bech fra Andekærgården. Gården eksisterer ikke længere, men
endnu ligger vejen Niels Bechs Allé i sognet.

Længere mod vest er rejst et monument for
vækkelsesprædikanten Christen Madsen (død
1827), som havde sit virke i Bregnør som tømrer/
skaffer og blev en af hovedkræfterne bag de
første spirende valgmenigheder i Danmark.

Kalkmalerierne i kirkens kor er sælsomme,
halvvulgære dansende figurer og sandsynligvis
malet af den såkaldte ”Træskomaler”. Figurernes
betydning fortaber sig i det dunkle - og i folks
fantasi.

Ved tårnet står et grav-portrætrelief over Over
Kærby maleren Fritz Syberg. (død 1939).
I våbenhuset ses de oprindelige tilhørende
siderelieffer med tilknytning til Sybergs værker.
Begge dele lavet af hans søn i 1942.

Klokken er fra 1722 og ringer efter gammel skik
i det samme mønster ved alle højtider og kirke

Åben i sommermånederne fra kl. 8-17 alle
ugens dage.
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Viby Kirke

Mesinge Kirke

Viby Kirke ligger i landsbyen af samme navn.
”Vi” er betegnelsen for en ”indhegnet helligdom”, Sandsynligvis har der langt tilbage i
tiden været helligsted på den lille bakketop.
Den gotiske bygning er opført i 1300 tallet,
senere er koret udvidet og sakristi i øst føjet
til.

Mesinge Kirke er den 3. største landsbykirke
på Fyn. Opført år 1100-1200 som en stenkirke af rå kampesten. Kirken var viet til Skt.
Katarina, ”Skt. Karen med den blå kåbe”,
muligvis p.g.a. en tidligere blytækning på
kirken.

Kirkens tårn i bindingsværk er østvendt, det blev
tilføjet i 1718. Det erstattede et smalt messeklokkespir af den særlige fynske type, som bl.a. ses
på Mesinge Kirke.
I tårnet hænger en stor klokke støbt i 1830 og
en mindre fra 1871. Arbejdet blev bekostet af
kammerherre Rudolf Juel og Hans V. Juel, begge
Hverringe Gods.
Viby Kirke ejedes i ældre tid af herregården Brolykke, indtil denne i 1800 tallet blev indlemmet
under Hverringe Gods. Hverringe Gods ligger
syd for Viby. Kirken blev selvejende i 1920.
Gravkapellet mod syd i rokokostil med svejfet
kobbertag blev opført i 1819. Kapellet er den
Iuelske slægts gravkapel.
I 1895 fandt en gennemgribende restaurering af
Viby Kirke sted. Herfra stammer udsmykningen
af hvælvingerne, bibelcitaterne og ornamenterne, som sammen med farvevalget er typisk for
den national-romantiske stil, der kraftigt præger
prædikestolen, kirkestolene, dørene, rammen om
altertavlen og knæfaldet.
Altertavle-billedet, som viser korsnedtagelsen,
er malet af C.A. Lorenzen i 1820. Billedet blev
ved restaureringen sat ind i den nuværende
alterramme.

I 2008 blev alterbordet ændret og forsynet med
nyt antependium. Der blev opsat belysning bag
korbuen.
I kirkens vestlige fag ved orglet findes en serie af
renæssancekalkmalerier fra ca. 1625-50.
Motiverne i ”rammer” af blomster og frugter er:
Evas skabelse, Kristi Himmelfart, Jesu dåb.
Døbefonten er romansk granitfont med omløben
de bånd på soklen. Den er ældre end den nuværende kirke og stammer sandsynligvis fra den
første kirke på stedet. Dåbsfadet er fra 1575
i messing med motivet af Mariæ Bebudelse.
I korets nordvæg er indmuret renæssancefigursten (år 1564 og 1610) over adelsmanden Jacob
Tønnesen Viffert og hustru Mette Rønnow.
I kirken ses mindetavle over mænd fra Viby
sogn, som mistede livet under krigen i 1864.
Modelskibet er bygget af Finn Andersen på
Romsø, erhvervet af kirken i 1934.
Orgelet er et Frobenius orgel fra 1972

Åben fra morgen- til aftenringning (kl.8-16)
alle ugens dage.

Tårnet på Mesinge Kirke blev opført i vest i
begyndelsen af 1500-tallet. I den østlige ende
af kirken ses messeklokkespiret. Kirkens klokker
er fra 1504, omstøbt i 1838, og den mindste fra
1462. Kirkeportalen over kirkegårdslågen er rejst
en gang i middelalderen.
I begyndelsen af 1400 tallet påbegyndtes en
større ombygning. Det romanske kor blev erstattet af et sengotisk langhuskor. Våbenhuset er
fra samme byggeperiode og var den oprindelige
mandsindgang.
Det murede alterbord i kirkens kor er ligeledes
fra 1400 tallet. Forsiden, der er et egetræspanel,
er lavet samtidig med altertavlens ældste del i
begyndelsen af 1500 tallet. Det slyngede sorte
mønster er den oprindelige bemaling. Maleriet i
altertavlen er udskiftet flere gange. Det nuværende billede er maleri af Anna E. Munch ”bespisningen i ørkenen” er fra 1928.
Alterstagerne er fra 1200 tallet og kirkens ældste
klenodie. Disse kan kun ses under de kirkelige
handlinger.
Døbefonten er romansk og fra kirkens ældste tid.
Den er senere tilhugget med glat yderside.
I 1882 blev den fundet i præstegården og gen
opstillet i kirken.

Stubberup Kirke

Dalby Kirke

Stubberup kirke fra 1200-tallet er viet til
Skt. Laurentius. Kirken gør sig bemærket med sin beliggenhed, synlig på lang
afstand. Tjente tidligere som sømærke for
sejladsen på Storebælt, hvorfor den også
bærer tilnavnet ”Den Hvide Jomfru”.

Skt. Peterskirken på Hindsholm. Midt i Dalby
møder man den hvide landsbykirke, når man
kommer kørende ad Fynshovedvej. Kirken
er opført mellem 1150 og 1200 og indviet til
Skt. Peder.

Den ældste del af skibet, og det oprindelige kor,
er bygget i perioden fra 1100-1200. Kirken har
fået sit nuværende udseende ad flere omgange.
Lidt før år 1500 forlænges kirkens skib, og de
små romanske vinduer forsvinder til fordel for
de nuværende. På kirkens nordside ses et tilmuret rundbuevindue og en tilmuret fladbue dør.
Det oprindelige træloft må siden vige for hvælvingerne, der i 1500-tallet udsmykkes med kalkmalerier, hovedsageligt af dekorativ karakter.
Hvornår opførelsen af tårnet er påbegyndt er
uvist, men fra Biskop, Jacob Madsens visitatsbog, fremgår det, at tårnet stod uden tag og
hvælv i 1589-95 og igen i 1598. Den stedlige
menighed fik en ’næse’ af biskoppen over sjus
keriet, og Erik Hardenberg på Skovsbo, far til
Kirsten Hardenberg på Eskebjerg (nu Schelenborg) og en af landets rigeste mænd, lader
tårnet fuldføre i 1600. Fra det 22 meter høje tårn
findes en storslået udsigt over hele Hindsholm
- et besøg værd. Erik Hardenbergs og hans
hustru Anne Rønnows initialer pryder tårnet.
Den store klokke i tårnet har en diameter på 1
meter. Den er fra 1601 og er støbt af Borchart
Gelgeter, som var Kgl. stykkestøber i København
Møntgaard.

Altertavlen er et fint træskærerarbejde i senrenæsancestil fra 1632. Øverst ses en gammeltestamentlig scene fra ørkenvandringen
med Moses og Kobberslangen. Nedenunder i
hovedfeltet den sidste nadver samt tre bibelsk
uvedkommende personer: på balkonen yderst
til højre har kunstneren portrætteret sig selv
og gående ud til venstre ad døråbningen med
våbenskjold over, Erik Hardenberg og Anne
Rønnow. Hovedfeltet flankeres af henholdsvis
Moses med lovens tavler og ypperstepræsten
Aron. Nederst på altertavlen ses fødselsscenen.
Præste – og degnestolene til højre og venstre
for alteret er fra 1587. Prædikestolen er i renæssancestil fra 1600-tallet.
I skibet under gulvet, lige før koret, findes
en flad sten uden indskrift. Stenen sættes i
forbindelse med Marsk Stig Anderssøn Hvide.
Han blev anklaget for mordet på Erik Klipping i
Finnerup lade 1286. Marsken havde hjemme på
godset Schelenborg før han blev landsforvist.
Han døde på øen Hjelm, og sagnet fortæller at
han blev sejlet til Hindsholm og stedt til hvile
her.

Åben fra kl. 8-18 i sommertiden.

KONTAKT
Kerteminde Kirke

Mesinge Kirke

Dalby Kirke

Langegade 4
5300 Kerteminde

Midskovvej 10
5370 Mesinge

Mosegårdsvænget 15
5380 Dalby

Drigstrup Kirke

Viby Kirke

Stubberup Kirke

Drigstrup Bygade 2, Drigstrup
5300 Kerteminde

Viby Bygade 1
5370 Mesinge

Kirkebakken 59, Stubberup
5390 Martofte

Kirken består af et romansk kor og skib med
sengotisk vest forlængelse, tårn i vest og våbenhus i syd. Den romanske del af bygningen er
opført af kampesten. I sengotisk tid forlængedes skibet med et fag mod vest, førend tårnet
byggedes til. Dette ses endnu tydeligt, hvis man
ulejliger sig op i tårnet, fra hvis mellemetage
den fordums afsluttede blændingsprydede gavl
endnu er synlig.
Tårnet tilføjedes i 1500 tallet. Bemærk den
specielle nordfynske blændingsgavl med cirkelblændinger lagt på lodrette stave, muligvis et
symbol på Skt. Peders nøgler. I våbenhuset
ses slidte gravsten over Niels Persen, død 1678,
sognepræst Niels Clausen Foss, død 1640, samt
en ulæselig sten.
Kirken skal oprindelig have rummet flere kalkmalerier; men i dag ses kun et enkelt, et viekors,
på nordvæggen bag ved orgelet.
Kirkens alter er et udskåret renæssancearbejde
fra 1633. Det øverste felt viser Samson, der
bærer byporten i Gaza, et symbol på arbejde
og styrke. Det store billede i midten af alteret
viser opstandelsen.
Omkring 1755 omdannedes tårnet til gravkapel,
og en pompøs indgangsportal i rokokoorna
mentik med heraldisk dekoration opsattes. I
dekorationens midte ses Brockdorff’ernes våben
indfældet. Kisterne fra dette kapel blev i 1926

Prædikestolen med lydhimmel og due er fra 1594
og i felterne ses: Syndefaldet, Jesu fødsel, Maria
og Johannes under den korsfæstede, opstandelsen.
Stenen på korets nordvæg er et gravminde over
Anne Hardenberg og hendes 2 mænd. Ca. år
1588.
I våbenhuset er der opsat flere gravsten fra
begyndelsen af 1600 tallet, ligesom der er et
epitafium i tårnrummet samt en mindetavle over
sognets faldne i 3-års krigen (1848-51)
Pengeblokken står lige indenfor døren i skibet.
Den jernbundne pengeblok blev taget ned fra
loftet i 1928, restaureret og genopstillet på sin
oprindelige plads.
Modelskibet er bygget af Bødker Nielsen i Mesinge i 1921. Hele skibet samt sejl er af træ.
Kirkens orgel er fra P.G. Andersen og Bruhns
orgelbyggeri og indviet i 2007.
Kirkeladen ligger i sydøst af kirkegården og er
bygget omkring år 1500. Den blev i slutningen
af 1600 tallet indrettet til hospital for sognets
fattige. Kirkeladen er i dag solgt efter en gennemgribende restaurering på lokalt initiativ.

Åben fra morgen- til aftenringning (kl. 8-16)
alle ugens dage.

nedsat på den ny kirkegård, hvorefter tårnrummet siden har fungeret som indgang til kirken
tillige med våbenhuset.
Døbefonten er ny. Den tidligere blev fundet i en
have på Birkebjerg tæt herved og befinder sig
nu i Dalby valgmenighedskirke. Dåbsfadet er
fra 1575. Prædikestolen er et snedkerarbejde fra
omkring 1600-tallet.
Fra skibet fører en prægtigt udskåret renæssancedør med inskriptionen 1632 ud til våbenhuset. Kirkens ældste inventar er præste- og
degnestolene på hver side af alteret. Stolene
er i ungrenæssancestil fra 1588. På væggen ud
mod tårnrummet hænger kirkens klingbøjtel,
hvis skuffe er af træ. Man fristes næsten til at
tro, at de ikastede mønters lødighed derved
skulle afsløre giverens rundhåndethed. Kirkens
pengeblok er af ukendt alder.
Kirkens inventar gennemgik en stor restaurering
i 1928-29 for midler, der blev indsamlet blandt
menigheden. Arbejdet blev udført af kunstmaler
Johs. Klokker, Kerteminde, for den samlede sum
af 3642 kr.
Klokken i tårnet er fra 1730.

Åben i dagtimerne
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Viby Kirke

Mesinge Kirke

Viby Kirke ligger i landsbyen af samme navn.
”Vi” er betegnelsen for en ”indhegnet helligdom”, Sandsynligvis har der langt tilbage i
tiden været helligsted på den lille bakketop.
Den gotiske bygning er opført i 1300 tallet,
senere er koret udvidet og sakristi i øst føjet
til.

Mesinge Kirke er den 3. største landsbykirke
på Fyn. Opført år 1100-1200 som en stenkirke af rå kampesten. Kirken var viet til Skt.
Katarina, ”Skt. Karen med den blå kåbe”,
muligvis p.g.a. en tidligere blytækning på
kirken.

Kirkens tårn i bindingsværk er østvendt, det blev
tilføjet i 1718. Det erstattede et smalt messeklokkespir af den særlige fynske type, som bl.a. ses
på Mesinge Kirke.
I tårnet hænger en stor klokke støbt i 1830 og
en mindre fra 1871. Arbejdet blev bekostet af
kammerherre Rudolf Juel og Hans V. Juel, begge
Hverringe Gods.
Viby Kirke ejedes i ældre tid af herregården Brolykke, indtil denne i 1800 tallet blev indlemmet
under Hverringe Gods. Hverringe Gods ligger
syd for Viby. Kirken blev selvejende i 1920.
Gravkapellet mod syd i rokokostil med svejfet
kobbertag blev opført i 1819. Kapellet er den
Iuelske slægts gravkapel.
I 1895 fandt en gennemgribende restaurering af
Viby Kirke sted. Herfra stammer udsmykningen
af hvælvingerne, bibelcitaterne og ornamenterne, som sammen med farvevalget er typisk for
den national-romantiske stil, der kraftigt præger
prædikestolen, kirkestolene, dørene, rammen om
altertavlen og knæfaldet.
Altertavle-billedet, som viser korsnedtagelsen,
er malet af C.A. Lorenzen i 1820. Billedet blev
ved restaureringen sat ind i den nuværende
alterramme.

I 2008 blev alterbordet ændret og forsynet med
nyt antependium. Der blev opsat belysning bag
korbuen.
I kirkens vestlige fag ved orglet findes en serie af
renæssancekalkmalerier fra ca. 1625-50.
Motiverne i ”rammer” af blomster og frugter er:
Evas skabelse, Kristi Himmelfart, Jesu dåb.
Døbefonten er romansk granitfont med omløben
de bånd på soklen. Den er ældre end den nuværende kirke og stammer sandsynligvis fra den
første kirke på stedet. Dåbsfadet er fra 1575
i messing med motivet af Mariæ Bebudelse.
I korets nordvæg er indmuret renæssancefigursten (år 1564 og 1610) over adelsmanden Jacob
Tønnesen Viffert og hustru Mette Rønnow.
I kirken ses mindetavle over mænd fra Viby
sogn, som mistede livet under krigen i 1864.
Modelskibet er bygget af Finn Andersen på
Romsø, erhvervet af kirken i 1934.
Orgelet er et Frobenius orgel fra 1972

Åben fra morgen- til aftenringning (kl.8-16)
alle ugens dage.

Tårnet på Mesinge Kirke blev opført i vest i
begyndelsen af 1500-tallet. I den østlige ende
af kirken ses messeklokkespiret. Kirkens klokker
er fra 1504, omstøbt i 1838, og den mindste fra
1462. Kirkeportalen over kirkegårdslågen er rejst
en gang i middelalderen.
I begyndelsen af 1400 tallet påbegyndtes en
større ombygning. Det romanske kor blev erstattet af et sengotisk langhuskor. Våbenhuset er
fra samme byggeperiode og var den oprindelige
mandsindgang.
Det murede alterbord i kirkens kor er ligeledes
fra 1400 tallet. Forsiden, der er et egetræspanel,
er lavet samtidig med altertavlens ældste del i
begyndelsen af 1500 tallet. Det slyngede sorte
mønster er den oprindelige bemaling. Maleriet i
altertavlen er udskiftet flere gange. Det nuværende billede er maleri af Anna E. Munch ”bespisningen i ørkenen” er fra 1928.
Alterstagerne er fra 1200 tallet og kirkens ældste
klenodie. Disse kan kun ses under de kirkelige
handlinger.
Døbefonten er romansk og fra kirkens ældste tid.
Den er senere tilhugget med glat yderside.
I 1882 blev den fundet i præstegården og gen
opstillet i kirken.

Stubberup Kirke

Dalby Kirke

Stubberup kirke fra 1200-tallet er viet til
Skt. Laurentius. Kirken gør sig bemærket med sin beliggenhed, synlig på lang
afstand. Tjente tidligere som sømærke for
sejladsen på Storebælt, hvorfor den også
bærer tilnavnet ”Den Hvide Jomfru”.

Skt. Peterskirken på Hindsholm. Midt i Dalby
møder man den hvide landsbykirke, når man
kommer kørende ad Fynshovedvej. Kirken
er opført mellem 1150 og 1200 og indviet til
Skt. Peder.

Den ældste del af skibet, og det oprindelige kor,
er bygget i perioden fra 1100-1200. Kirken har
fået sit nuværende udseende ad flere omgange.
Lidt før år 1500 forlænges kirkens skib, og de
små romanske vinduer forsvinder til fordel for
de nuværende. På kirkens nordside ses et tilmuret rundbuevindue og en tilmuret fladbue dør.
Det oprindelige træloft må siden vige for hvælvingerne, der i 1500-tallet udsmykkes med kalkmalerier, hovedsageligt af dekorativ karakter.
Hvornår opførelsen af tårnet er påbegyndt er
uvist, men fra Biskop, Jacob Madsens visitatsbog, fremgår det, at tårnet stod uden tag og
hvælv i 1589-95 og igen i 1598. Den stedlige
menighed fik en ’næse’ af biskoppen over sjus
keriet, og Erik Hardenberg på Skovsbo, far til
Kirsten Hardenberg på Eskebjerg (nu Schelenborg) og en af landets rigeste mænd, lader
tårnet fuldføre i 1600. Fra det 22 meter høje tårn
findes en storslået udsigt over hele Hindsholm
- et besøg værd. Erik Hardenbergs og hans
hustru Anne Rønnows initialer pryder tårnet.
Den store klokke i tårnet har en diameter på 1
meter. Den er fra 1601 og er støbt af Borchart
Gelgeter, som var Kgl. stykkestøber i København
Møntgaard.

Altertavlen er et fint træskærerarbejde i senrenæsancestil fra 1632. Øverst ses en gammeltestamentlig scene fra ørkenvandringen
med Moses og Kobberslangen. Nedenunder i
hovedfeltet den sidste nadver samt tre bibelsk
uvedkommende personer: på balkonen yderst
til højre har kunstneren portrætteret sig selv
og gående ud til venstre ad døråbningen med
våbenskjold over, Erik Hardenberg og Anne
Rønnow. Hovedfeltet flankeres af henholdsvis
Moses med lovens tavler og ypperstepræsten
Aron. Nederst på altertavlen ses fødselsscenen.
Præste – og degnestolene til højre og venstre
for alteret er fra 1587. Prædikestolen er i renæssancestil fra 1600-tallet.
I skibet under gulvet, lige før koret, findes
en flad sten uden indskrift. Stenen sættes i
forbindelse med Marsk Stig Anderssøn Hvide.
Han blev anklaget for mordet på Erik Klipping i
Finnerup lade 1286. Marsken havde hjemme på
godset Schelenborg før han blev landsforvist.
Han døde på øen Hjelm, og sagnet fortæller at
han blev sejlet til Hindsholm og stedt til hvile
her.

Åben fra kl. 8-18 i sommertiden.

KONTAKT
Kerteminde Kirke

Mesinge Kirke

Dalby Kirke

Langegade 4
5300 Kerteminde

Midskovvej 10
5370 Mesinge

Mosegårdsvænget 15
5380 Dalby

Drigstrup Kirke

Viby Kirke

Stubberup Kirke

Drigstrup Bygade 2, Drigstrup
5300 Kerteminde

Viby Bygade 1
5370 Mesinge

Kirkebakken 59, Stubberup
5390 Martofte

Kirken består af et romansk kor og skib med
sengotisk vest forlængelse, tårn i vest og våbenhus i syd. Den romanske del af bygningen er
opført af kampesten. I sengotisk tid forlængedes skibet med et fag mod vest, førend tårnet
byggedes til. Dette ses endnu tydeligt, hvis man
ulejliger sig op i tårnet, fra hvis mellemetage
den fordums afsluttede blændingsprydede gavl
endnu er synlig.
Tårnet tilføjedes i 1500 tallet. Bemærk den
specielle nordfynske blændingsgavl med cirkelblændinger lagt på lodrette stave, muligvis et
symbol på Skt. Peders nøgler. I våbenhuset
ses slidte gravsten over Niels Persen, død 1678,
sognepræst Niels Clausen Foss, død 1640, samt
en ulæselig sten.
Kirken skal oprindelig have rummet flere kalkmalerier; men i dag ses kun et enkelt, et viekors,
på nordvæggen bag ved orgelet.
Kirkens alter er et udskåret renæssancearbejde
fra 1633. Det øverste felt viser Samson, der
bærer byporten i Gaza, et symbol på arbejde
og styrke. Det store billede i midten af alteret
viser opstandelsen.
Omkring 1755 omdannedes tårnet til gravkapel,
og en pompøs indgangsportal i rokokoorna
mentik med heraldisk dekoration opsattes. I
dekorationens midte ses Brockdorff’ernes våben
indfældet. Kisterne fra dette kapel blev i 1926

Prædikestolen med lydhimmel og due er fra 1594
og i felterne ses: Syndefaldet, Jesu fødsel, Maria
og Johannes under den korsfæstede, opstandelsen.
Stenen på korets nordvæg er et gravminde over
Anne Hardenberg og hendes 2 mænd. Ca. år
1588.
I våbenhuset er der opsat flere gravsten fra
begyndelsen af 1600 tallet, ligesom der er et
epitafium i tårnrummet samt en mindetavle over
sognets faldne i 3-års krigen (1848-51)
Pengeblokken står lige indenfor døren i skibet.
Den jernbundne pengeblok blev taget ned fra
loftet i 1928, restaureret og genopstillet på sin
oprindelige plads.
Modelskibet er bygget af Bødker Nielsen i Mesinge i 1921. Hele skibet samt sejl er af træ.
Kirkens orgel er fra P.G. Andersen og Bruhns
orgelbyggeri og indviet i 2007.
Kirkeladen ligger i sydøst af kirkegården og er
bygget omkring år 1500. Den blev i slutningen
af 1600 tallet indrettet til hospital for sognets
fattige. Kirkeladen er i dag solgt efter en gennemgribende restaurering på lokalt initiativ.

Åben fra morgen- til aftenringning (kl. 8-16)
alle ugens dage.

nedsat på den ny kirkegård, hvorefter tårnrummet siden har fungeret som indgang til kirken
tillige med våbenhuset.
Døbefonten er ny. Den tidligere blev fundet i en
have på Birkebjerg tæt herved og befinder sig
nu i Dalby valgmenighedskirke. Dåbsfadet er
fra 1575. Prædikestolen er et snedkerarbejde fra
omkring 1600-tallet.
Fra skibet fører en prægtigt udskåret renæssancedør med inskriptionen 1632 ud til våbenhuset. Kirkens ældste inventar er præste- og
degnestolene på hver side af alteret. Stolene
er i ungrenæssancestil fra 1588. På væggen ud
mod tårnrummet hænger kirkens klingbøjtel,
hvis skuffe er af træ. Man fristes næsten til at
tro, at de ikastede mønters lødighed derved
skulle afsløre giverens rundhåndethed. Kirkens
pengeblok er af ukendt alder.
Kirkens inventar gennemgik en stor restaurering
i 1928-29 for midler, der blev indsamlet blandt
menigheden. Arbejdet blev udført af kunstmaler
Johs. Klokker, Kerteminde, for den samlede sum
af 3642 kr.
Klokken i tårnet er fra 1730.
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Arrangementer

Her finder du kirkerne

Onsdag d. 3. juni kl 19.30
Kerteminde Kirke

Hindsholm
Sensommerkoncerter

”Koret ved Noret”.
10 års jubilæum for de sangglade kvinder
med lokalt islæt.
Fri entré.

Søndag d. 9. august kl 19.30
Stubberup kirke

Søndag d. 28. juni kl 19.30
Kerteminde Kirke
”Camerata Kammerkor”.
Blandet kammerkor i absolut topklasse fejrer
50 års jubilæum på turné med sommersange.
Entré 100 kr.

”Sensommerkoncert - Hanne Christensen
og Levi Bæk”.
Kom og syng med på den traditionsrige
sommerkoncert i kirken på toppen.
Fri entré.

Søndag d. 16. august kl 19.30
Dalby Kirke

Lørdag d. 18. juli kl 11.30
Kerteminde Kirke

”Sensommerkoncert – Vox Aros”.
Danmarks bedste mandskor i populært program.
Entré 50 kr.

”Åben kirke – Kirsebærfestival”.
Dansk sommer på orglet ved organist
Marie Kristine Løkke.
Fri entré.

Søndag d. 23. august kl 19.00
Viby Kirke

Stubberup Kirke
Dalby Kirke
Mesinge Kirke

”Sensommerkoncert – En poetisk hilsen til
Færøerne og William Heinesen”.
Spændende klaveraften med pianisten
Malene Thastum.
Entré 50 kr.

Viby Kirke

Drigstrup Kirke

Søndag d. 30. august kl 19.30
Mesinge Kirke

Kerteminde Kirke

”Sensommerkoncert – Anne Linnet”.
Entré 100 kr.

Gudstjenesteplan – sommeren 2015
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Kerteminde

31.

Trinitatis søndag

10.00 BNR

4.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 BNR

5.

ÆLDREGUDSTJENESTE

10.30 RAN + BNR

7.

1.s.e.trin.

9.00 BNR

14.

2.s.e.trin.

10.00 LWJ

18.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 LWJ

21.

3.s.e.trin.

10.00 BNR

28.

4.s.e.trin.

10.00 BNR

2.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 LWJ

5.

5.s.e.trin.

9.00 LWJ

12.

6.s.e.trin.

10.00 LWJ

16.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 RAN

19.

7.s.e.trin.

10.00 RAN

26.

8.s.e.trin.

10.00 LWJ

30.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 BNR

2.

9.s.e.trin.

9.00 BNR

9.

10.s.e.trin.

10.00 BNR

13.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 SHS

16.

11.s.e.trin.

10.00 BNR

20.

Gudstjeneste på havnen

19.00 BNR

23.

12.s.e.trin.

10.00 SHS

27.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 SHS

30.

13.s.e.trin.

10.00 BNR

BNR: Betina Noer Rasmussen

RAN: Rikke Aagaard Nielsen

Drigstrup

Mesinge

Viby

Dalby

9.00 Præsteindsættelse

10.00 BNR

9.00 Præsteindsættelse

9.00 SBLC

10.30 SBLC

9.00 RAN
11.30 BNR

10.30 RAN

10.30 SBLC

19.30 SBLC
10.30 SBLC

10.00 LWJ

9.00 SBLC

9.00 SBLC

10.30 SBLC

10.30 RAN
11.30 RAN

9.00 RAN
10.30 SBLC

9.00 SBLC

9.00 SBLC
10.00 BNR

10.30 SBLC
10.30 RAN

9.00 RAN
9.00 RAN

19.30 Sensommerkoncert

10.30 SHS

19.30 Sensommerkoncert

9.00 SHS

10.30 RAN

19.00 Sensommerkoncert

9.00 RAN

19.30 Sensommerkoncert

9.00 LWJ

10.30 RAN
11.30 BNR

11.30 BNR

SHS: Søren-Herluf Sørensen

LWJ: Lone Wellner Jensen

Drigstrup Kirke

Skt. Laurentius Kirke
Kerteminde Kirke ligger midt på torvet i
Kerteminde, og er ifølge traditionen opført i
sengotisk tid, 1476, men med en forgænger
på samme sted, omtalt i et testamente fra
1350.

Skt. Nicolaus kirke
Romansk kor og skib samt sengotisk
vestvendt tårn. Af de oprindelige muråbninger er kun syddøren bevaret, hvortil der
er indgang gennem våbenhuset. Kirken er
sandsynligvis opført på gammelt helligsted
i 11.-12. årh.

I århundredet efter reformationen fik kirken nyt
inventar, hvoraf noget er bevaret. Det gælder
de to malmstager på alteret, der er skænket
af borgmester Povel Schinkel i 1616 og den lille
lysekrone, som er en gave fra tolder Christen
Poulsen i 1655. Kirken fik også et epitafium i
renæssancestil i hovedskibet. Det er fra 1621
med portrætter af rådmand Anders Eggertsen
og hustru Johanne Lauritsdatter, de ældste
portrætter vi kender af borgere i Kerteminde.
Tiden efter 1660 var trang for Kerteminde, men
til trods herfor fik kirken netop i disse år det
meste af sit nuværende inventar. I 1675 skænkede borgmester Johan Burenæus altertavlen,
der øverst oppe bærer en kristusfigur med
sejrsfanen. Året efter bekostede sognepræsten
Anders Povelsen og hustru Anna Pedersdatter en ny prædikestol, og i 1677 skænkede de
kirken det store epitafium i koret. På billedet ses
giverne og bagved Anders Jørgensen Mand, der
var Anders Povelsens forgænger i både embede
og ægteskab.
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I nordre sideskib hænger en skibsmodel fra
1685. Den er blandt landets ældste og bærer
navnet ”Dannebrog”. Årstallet 1765 henviser til
en restaurering. Navnet kan opfattes som et
minde over 22 søfolk fra Kerteminde, der omkom sammen med Ivar Huitfeldt under slaget i
Køge Bugt i 1710.
Kirken blev i det indre restaureret i 1856 og i det
ydre i 1876. Fra den tid stammer korstolene og
døbefonten, der er en zinkkopi af Vilh. Bissens
marmororiginal i Middelfart kirke.
I våbenhuset over indgangsdøren til kirken ses
en statue af nyere dato, der forestiller kirkens
skytsengel Sct. Laurentius.

Åben i sommermånederne fra kl. 7:30-17:30
alle ugens dage.

10.30 LWJ

SBLC: Sarah Bach la Cour

Kerteminde Kirke

Der er kun bevaret lidt inventar fra den tid, hvor
kirken var katolsk. I sakristiet står et gotisk skab
fra o. 1525, og i kirkens nordvestlige hjørne kan
man se en kirkeblok, der oprindelig har været
et monstransskab, der brugtes til udstilling af
relikvier.

Stubberup

Døbefonten er en primitiv udhugget romansk
granitfont, hvorpå man skimter en menneskeskikkelse med oprakte arme omgivet af krydsende linier. Dåbsfadet er fra 1575.

lige handlinger. Den nuværende ringer lærte
det af sin forgænger, der igen lærte det af sin
forgænger.

Altertavlen er et maleri fra ca. 1850. ”Mariæ bebudelse”, malet af den lokale Christopher Faber
fra gården ”Ingerslyst”. I kirken hænger to ældre
altermalerier (madonnabillede og nadvermotiv).

Kirkegården var førhen afsnitsinddelt efter
sognets fire landsbyer, hvorfra der udgik kirkestier. På kirkegården ses stadig to af de gamle
indgangen til kirkestierne, hvoraf den ene stadig
er i brug.

Christian den 3.’s bibel fra 1550 står på altret
under gudstjenester og kirkelige handlinger.
Generhvervet i 1941. Den dukkede op i et antikvariat i Haderslev efter at have været borte fra
kirken siden 1704.

Den knækkede høje gravsten på venstre side af
hovedindgangen er ikke hærværk, men symbo
liserer det brudte liv: En moder med sit barn
som begge omkom i barselssengen i 1912.

Kirkeskibet blev givet til kirken i 1983 af Astrid
Bech Nielsen, datter af den afdøde sognerådsformand i Drigstrup, Niels Bech fra Andekærgården. Gården eksisterer ikke længere, men
endnu ligger vejen Niels Bechs Allé i sognet.

Længere mod vest er rejst et monument for
vækkelsesprædikanten Christen Madsen (død
1827), som havde sit virke i Bregnør som tømrer/
skaffer og blev en af hovedkræfterne bag de
første spirende valgmenigheder i Danmark.

Kalkmalerierne i kirkens kor er sælsomme,
halvvulgære dansende figurer og sandsynligvis
malet af den såkaldte ”Træskomaler”. Figurernes
betydning fortaber sig i det dunkle - og i folks
fantasi.

Ved tårnet står et grav-portrætrelief over Over
Kærby maleren Fritz Syberg. (død 1939).
I våbenhuset ses de oprindelige tilhørende
siderelieffer med tilknytning til Sybergs værker.
Begge dele lavet af hans søn i 1942.

Klokken er fra 1722 og ringer efter gammel skik
i det samme mønster ved alle højtider og kirke

Åben i sommermånederne fra kl. 8-17 alle
ugens dage.
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Arrangementer

Her finder du kirkerne

Onsdag d. 3. juni kl 19.30
Kerteminde Kirke

Hindsholm
Sensommerkoncerter

”Koret ved Noret”.
10 års jubilæum for de sangglade kvinder
med lokalt islæt.
Fri entré.

Søndag d. 9. august kl 19.30
Stubberup kirke

Søndag d. 28. juni kl 19.30
Kerteminde Kirke
”Camerata Kammerkor”.
Blandet kammerkor i absolut topklasse fejrer
50 års jubilæum på turné med sommersange.
Entré 100 kr.

”Sensommerkoncert - Hanne Christensen
og Levi Bæk”.
Kom og syng med på den traditionsrige
sommerkoncert i kirken på toppen.
Fri entré.

Søndag d. 16. august kl 19.30
Dalby Kirke

Lørdag d. 18. juli kl 11.30
Kerteminde Kirke

”Sensommerkoncert – Vox Aros”.
Danmarks bedste mandskor i populært program.
Entré 50 kr.

”Åben kirke – Kirsebærfestival”.
Dansk sommer på orglet ved organist
Marie Kristine Løkke.
Fri entré.

Søndag d. 23. august kl 19.00
Viby Kirke

Stubberup Kirke
Dalby Kirke
Mesinge Kirke

”Sensommerkoncert – En poetisk hilsen til
Færøerne og William Heinesen”.
Spændende klaveraften med pianisten
Malene Thastum.
Entré 50 kr.

Viby Kirke

Drigstrup Kirke

Søndag d. 30. august kl 19.30
Mesinge Kirke

Kerteminde Kirke

”Sensommerkoncert – Anne Linnet”.
Entré 100 kr.
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Kerteminde

31.

Trinitatis søndag

10.00 BNR

4.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 BNR

5.

ÆLDREGUDSTJENESTE

10.30 RAN + BNR

7.

1.s.e.trin.

9.00 BNR

14.

2.s.e.trin.

10.00 LWJ

18.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 LWJ

21.

3.s.e.trin.

10.00 BNR

28.

4.s.e.trin.

10.00 BNR

2.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 LWJ

5.

5.s.e.trin.

9.00 LWJ

12.

6.s.e.trin.

10.00 LWJ

16.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 RAN

19.

7.s.e.trin.

10.00 RAN

26.

8.s.e.trin.

10.00 LWJ

30.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 BNR

2.

9.s.e.trin.

9.00 BNR

9.

10.s.e.trin.

10.00 BNR

13.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 SHS

16.

11.s.e.trin.

10.00 BNR

20.

Gudstjeneste på havnen

19.00 BNR

23.

12.s.e.trin.

10.00 SHS

27.

Hverdagsgudstjeneste

19.00 SHS

30.

13.s.e.trin.

10.00 BNR

BNR: Betina Noer Rasmussen

RAN: Rikke Aagaard Nielsen

Drigstrup

Mesinge

Viby

Dalby

9.00 Præsteindsættelse

10.00 BNR

9.00 Præsteindsættelse

9.00 SBLC

10.30 SBLC

9.00 RAN
11.30 BNR

10.30 RAN

10.30 SBLC

19.30 SBLC
10.30 SBLC

10.00 LWJ

9.00 SBLC

9.00 SBLC

10.30 SBLC

10.30 RAN
11.30 RAN

9.00 RAN
10.30 SBLC

9.00 SBLC

9.00 SBLC
10.00 BNR

10.30 SBLC
10.30 RAN

9.00 RAN
9.00 RAN

19.30 Sensommerkoncert

10.30 SHS

19.30 Sensommerkoncert

9.00 SHS

10.30 RAN

19.00 Sensommerkoncert

9.00 RAN

19.30 Sensommerkoncert

9.00 LWJ

10.30 RAN
11.30 BNR

11.30 BNR

SHS: Søren-Herluf Sørensen

LWJ: Lone Wellner Jensen

Drigstrup Kirke

Skt. Laurentius Kirke
Kerteminde Kirke ligger midt på torvet i
Kerteminde, og er ifølge traditionen opført i
sengotisk tid, 1476, men med en forgænger
på samme sted, omtalt i et testamente fra
1350.

Skt. Nicolaus kirke
Romansk kor og skib samt sengotisk
vestvendt tårn. Af de oprindelige muråbninger er kun syddøren bevaret, hvortil der
er indgang gennem våbenhuset. Kirken er
sandsynligvis opført på gammelt helligsted
i 11.-12. årh.

I århundredet efter reformationen fik kirken nyt
inventar, hvoraf noget er bevaret. Det gælder
de to malmstager på alteret, der er skænket
af borgmester Povel Schinkel i 1616 og den lille
lysekrone, som er en gave fra tolder Christen
Poulsen i 1655. Kirken fik også et epitafium i
renæssancestil i hovedskibet. Det er fra 1621
med portrætter af rådmand Anders Eggertsen
og hustru Johanne Lauritsdatter, de ældste
portrætter vi kender af borgere i Kerteminde.
Tiden efter 1660 var trang for Kerteminde, men
til trods herfor fik kirken netop i disse år det
meste af sit nuværende inventar. I 1675 skænkede borgmester Johan Burenæus altertavlen,
der øverst oppe bærer en kristusfigur med
sejrsfanen. Året efter bekostede sognepræsten
Anders Povelsen og hustru Anna Pedersdatter en ny prædikestol, og i 1677 skænkede de
kirken det store epitafium i koret. På billedet ses
giverne og bagved Anders Jørgensen Mand, der
var Anders Povelsens forgænger i både embede
og ægteskab.
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I nordre sideskib hænger en skibsmodel fra
1685. Den er blandt landets ældste og bærer
navnet ”Dannebrog”. Årstallet 1765 henviser til
en restaurering. Navnet kan opfattes som et
minde over 22 søfolk fra Kerteminde, der omkom sammen med Ivar Huitfeldt under slaget i
Køge Bugt i 1710.
Kirken blev i det indre restaureret i 1856 og i det
ydre i 1876. Fra den tid stammer korstolene og
døbefonten, der er en zinkkopi af Vilh. Bissens
marmororiginal i Middelfart kirke.
I våbenhuset over indgangsdøren til kirken ses
en statue af nyere dato, der forestiller kirkens
skytsengel Sct. Laurentius.

Åben i sommermånederne fra kl. 7:30-17:30
alle ugens dage.

10.30 LWJ

SBLC: Sarah Bach la Cour

Kerteminde Kirke

Der er kun bevaret lidt inventar fra den tid, hvor
kirken var katolsk. I sakristiet står et gotisk skab
fra o. 1525, og i kirkens nordvestlige hjørne kan
man se en kirkeblok, der oprindelig har været
et monstransskab, der brugtes til udstilling af
relikvier.

Stubberup

Døbefonten er en primitiv udhugget romansk
granitfont, hvorpå man skimter en menneskeskikkelse med oprakte arme omgivet af krydsende linier. Dåbsfadet er fra 1575.

lige handlinger. Den nuværende ringer lærte
det af sin forgænger, der igen lærte det af sin
forgænger.

Altertavlen er et maleri fra ca. 1850. ”Mariæ bebudelse”, malet af den lokale Christopher Faber
fra gården ”Ingerslyst”. I kirken hænger to ældre
altermalerier (madonnabillede og nadvermotiv).

Kirkegården var førhen afsnitsinddelt efter
sognets fire landsbyer, hvorfra der udgik kirkestier. På kirkegården ses stadig to af de gamle
indgangen til kirkestierne, hvoraf den ene stadig
er i brug.

Christian den 3.’s bibel fra 1550 står på altret
under gudstjenester og kirkelige handlinger.
Generhvervet i 1941. Den dukkede op i et antikvariat i Haderslev efter at have været borte fra
kirken siden 1704.

Den knækkede høje gravsten på venstre side af
hovedindgangen er ikke hærværk, men symbo
liserer det brudte liv: En moder med sit barn
som begge omkom i barselssengen i 1912.

Kirkeskibet blev givet til kirken i 1983 af Astrid
Bech Nielsen, datter af den afdøde sognerådsformand i Drigstrup, Niels Bech fra Andekærgården. Gården eksisterer ikke længere, men
endnu ligger vejen Niels Bechs Allé i sognet.

Længere mod vest er rejst et monument for
vækkelsesprædikanten Christen Madsen (død
1827), som havde sit virke i Bregnør som tømrer/
skaffer og blev en af hovedkræfterne bag de
første spirende valgmenigheder i Danmark.

Kalkmalerierne i kirkens kor er sælsomme,
halvvulgære dansende figurer og sandsynligvis
malet af den såkaldte ”Træskomaler”. Figurernes
betydning fortaber sig i det dunkle - og i folks
fantasi.

Ved tårnet står et grav-portrætrelief over Over
Kærby maleren Fritz Syberg. (død 1939).
I våbenhuset ses de oprindelige tilhørende
siderelieffer med tilknytning til Sybergs værker.
Begge dele lavet af hans søn i 1942.

Klokken er fra 1722 og ringer efter gammel skik
i det samme mønster ved alle højtider og kirke

Åben i sommermånederne fra kl. 8-17 alle
ugens dage.
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Viby Kirke

Mesinge Kirke

Viby Kirke ligger i landsbyen af samme navn.
”Vi” er betegnelsen for en ”indhegnet helligdom”, Sandsynligvis har der langt tilbage i
tiden været helligsted på den lille bakketop.
Den gotiske bygning er opført i 1300 tallet,
senere er koret udvidet og sakristi i øst føjet
til.

Mesinge Kirke er den 3. største landsbykirke
på Fyn. Opført år 1100-1200 som en stenkirke af rå kampesten. Kirken var viet til Skt.
Katarina, ”Skt. Karen med den blå kåbe”,
muligvis p.g.a. en tidligere blytækning på
kirken.

Kirkens tårn i bindingsværk er østvendt, det blev
tilføjet i 1718. Det erstattede et smalt messeklokkespir af den særlige fynske type, som bl.a. ses
på Mesinge Kirke.
I tårnet hænger en stor klokke støbt i 1830 og
en mindre fra 1871. Arbejdet blev bekostet af
kammerherre Rudolf Juel og Hans V. Juel, begge
Hverringe Gods.
Viby Kirke ejedes i ældre tid af herregården Brolykke, indtil denne i 1800 tallet blev indlemmet
under Hverringe Gods. Hverringe Gods ligger
syd for Viby. Kirken blev selvejende i 1920.
Gravkapellet mod syd i rokokostil med svejfet
kobbertag blev opført i 1819. Kapellet er den
Iuelske slægts gravkapel.
I 1895 fandt en gennemgribende restaurering af
Viby Kirke sted. Herfra stammer udsmykningen
af hvælvingerne, bibelcitaterne og ornamenterne, som sammen med farvevalget er typisk for
den national-romantiske stil, der kraftigt præger
prædikestolen, kirkestolene, dørene, rammen om
altertavlen og knæfaldet.
Altertavle-billedet, som viser korsnedtagelsen,
er malet af C.A. Lorenzen i 1820. Billedet blev
ved restaureringen sat ind i den nuværende
alterramme.

I 2008 blev alterbordet ændret og forsynet med
nyt antependium. Der blev opsat belysning bag
korbuen.
I kirkens vestlige fag ved orglet findes en serie af
renæssancekalkmalerier fra ca. 1625-50.
Motiverne i ”rammer” af blomster og frugter er:
Evas skabelse, Kristi Himmelfart, Jesu dåb.
Døbefonten er romansk granitfont med omløben
de bånd på soklen. Den er ældre end den nuværende kirke og stammer sandsynligvis fra den
første kirke på stedet. Dåbsfadet er fra 1575
i messing med motivet af Mariæ Bebudelse.
I korets nordvæg er indmuret renæssancefigursten (år 1564 og 1610) over adelsmanden Jacob
Tønnesen Viffert og hustru Mette Rønnow.
I kirken ses mindetavle over mænd fra Viby
sogn, som mistede livet under krigen i 1864.
Modelskibet er bygget af Finn Andersen på
Romsø, erhvervet af kirken i 1934.
Orgelet er et Frobenius orgel fra 1972

Åben fra morgen- til aftenringning (kl.8-16)
alle ugens dage.

Tårnet på Mesinge Kirke blev opført i vest i
begyndelsen af 1500-tallet. I den østlige ende
af kirken ses messeklokkespiret. Kirkens klokker
er fra 1504, omstøbt i 1838, og den mindste fra
1462. Kirkeportalen over kirkegårdslågen er rejst
en gang i middelalderen.
I begyndelsen af 1400 tallet påbegyndtes en
større ombygning. Det romanske kor blev erstattet af et sengotisk langhuskor. Våbenhuset er
fra samme byggeperiode og var den oprindelige
mandsindgang.
Det murede alterbord i kirkens kor er ligeledes
fra 1400 tallet. Forsiden, der er et egetræspanel,
er lavet samtidig med altertavlens ældste del i
begyndelsen af 1500 tallet. Det slyngede sorte
mønster er den oprindelige bemaling. Maleriet i
altertavlen er udskiftet flere gange. Det nuværende billede er maleri af Anna E. Munch ”bespisningen i ørkenen” er fra 1928.
Alterstagerne er fra 1200 tallet og kirkens ældste
klenodie. Disse kan kun ses under de kirkelige
handlinger.
Døbefonten er romansk og fra kirkens ældste tid.
Den er senere tilhugget med glat yderside.
I 1882 blev den fundet i præstegården og gen
opstillet i kirken.

Stubberup Kirke

Dalby Kirke

Stubberup kirke fra 1200-tallet er viet til
Skt. Laurentius. Kirken gør sig bemærket med sin beliggenhed, synlig på lang
afstand. Tjente tidligere som sømærke for
sejladsen på Storebælt, hvorfor den også
bærer tilnavnet ”Den Hvide Jomfru”.

Skt. Peterskirken på Hindsholm. Midt i Dalby
møder man den hvide landsbykirke, når man
kommer kørende ad Fynshovedvej. Kirken
er opført mellem 1150 og 1200 og indviet til
Skt. Peder.

Den ældste del af skibet, og det oprindelige kor,
er bygget i perioden fra 1100-1200. Kirken har
fået sit nuværende udseende ad flere omgange.
Lidt før år 1500 forlænges kirkens skib, og de
små romanske vinduer forsvinder til fordel for
de nuværende. På kirkens nordside ses et tilmuret rundbuevindue og en tilmuret fladbue dør.
Det oprindelige træloft må siden vige for hvælvingerne, der i 1500-tallet udsmykkes med kalkmalerier, hovedsageligt af dekorativ karakter.
Hvornår opførelsen af tårnet er påbegyndt er
uvist, men fra Biskop, Jacob Madsens visitatsbog, fremgår det, at tårnet stod uden tag og
hvælv i 1589-95 og igen i 1598. Den stedlige
menighed fik en ’næse’ af biskoppen over sjus
keriet, og Erik Hardenberg på Skovsbo, far til
Kirsten Hardenberg på Eskebjerg (nu Schelenborg) og en af landets rigeste mænd, lader
tårnet fuldføre i 1600. Fra det 22 meter høje tårn
findes en storslået udsigt over hele Hindsholm
- et besøg værd. Erik Hardenbergs og hans
hustru Anne Rønnows initialer pryder tårnet.
Den store klokke i tårnet har en diameter på 1
meter. Den er fra 1601 og er støbt af Borchart
Gelgeter, som var Kgl. stykkestøber i København
Møntgaard.

Altertavlen er et fint træskærerarbejde i senrenæsancestil fra 1632. Øverst ses en gammeltestamentlig scene fra ørkenvandringen
med Moses og Kobberslangen. Nedenunder i
hovedfeltet den sidste nadver samt tre bibelsk
uvedkommende personer: på balkonen yderst
til højre har kunstneren portrætteret sig selv
og gående ud til venstre ad døråbningen med
våbenskjold over, Erik Hardenberg og Anne
Rønnow. Hovedfeltet flankeres af henholdsvis
Moses med lovens tavler og ypperstepræsten
Aron. Nederst på altertavlen ses fødselsscenen.
Præste – og degnestolene til højre og venstre
for alteret er fra 1587. Prædikestolen er i renæssancestil fra 1600-tallet.
I skibet under gulvet, lige før koret, findes
en flad sten uden indskrift. Stenen sættes i
forbindelse med Marsk Stig Anderssøn Hvide.
Han blev anklaget for mordet på Erik Klipping i
Finnerup lade 1286. Marsken havde hjemme på
godset Schelenborg før han blev landsforvist.
Han døde på øen Hjelm, og sagnet fortæller at
han blev sejlet til Hindsholm og stedt til hvile
her.

Åben fra kl. 8-18 i sommertiden.

KONTAKT
Kerteminde Kirke

Mesinge Kirke

Dalby Kirke

Langegade 4
5300 Kerteminde

Midskovvej 10
5370 Mesinge

Mosegårdsvænget 15
5380 Dalby

Drigstrup Kirke

Viby Kirke

Stubberup Kirke

Drigstrup Bygade 2, Drigstrup
5300 Kerteminde

Viby Bygade 1
5370 Mesinge

Kirkebakken 59, Stubberup
5390 Martofte

Kirken består af et romansk kor og skib med
sengotisk vest forlængelse, tårn i vest og våbenhus i syd. Den romanske del af bygningen er
opført af kampesten. I sengotisk tid forlængedes skibet med et fag mod vest, førend tårnet
byggedes til. Dette ses endnu tydeligt, hvis man
ulejliger sig op i tårnet, fra hvis mellemetage
den fordums afsluttede blændingsprydede gavl
endnu er synlig.
Tårnet tilføjedes i 1500 tallet. Bemærk den
specielle nordfynske blændingsgavl med cirkelblændinger lagt på lodrette stave, muligvis et
symbol på Skt. Peders nøgler. I våbenhuset
ses slidte gravsten over Niels Persen, død 1678,
sognepræst Niels Clausen Foss, død 1640, samt
en ulæselig sten.
Kirken skal oprindelig have rummet flere kalkmalerier; men i dag ses kun et enkelt, et viekors,
på nordvæggen bag ved orgelet.
Kirkens alter er et udskåret renæssancearbejde
fra 1633. Det øverste felt viser Samson, der
bærer byporten i Gaza, et symbol på arbejde
og styrke. Det store billede i midten af alteret
viser opstandelsen.
Omkring 1755 omdannedes tårnet til gravkapel,
og en pompøs indgangsportal i rokokoorna
mentik med heraldisk dekoration opsattes. I
dekorationens midte ses Brockdorff’ernes våben
indfældet. Kisterne fra dette kapel blev i 1926

Prædikestolen med lydhimmel og due er fra 1594
og i felterne ses: Syndefaldet, Jesu fødsel, Maria
og Johannes under den korsfæstede, opstandelsen.
Stenen på korets nordvæg er et gravminde over
Anne Hardenberg og hendes 2 mænd. Ca. år
1588.
I våbenhuset er der opsat flere gravsten fra
begyndelsen af 1600 tallet, ligesom der er et
epitafium i tårnrummet samt en mindetavle over
sognets faldne i 3-års krigen (1848-51)
Pengeblokken står lige indenfor døren i skibet.
Den jernbundne pengeblok blev taget ned fra
loftet i 1928, restaureret og genopstillet på sin
oprindelige plads.
Modelskibet er bygget af Bødker Nielsen i Mesinge i 1921. Hele skibet samt sejl er af træ.
Kirkens orgel er fra P.G. Andersen og Bruhns
orgelbyggeri og indviet i 2007.
Kirkeladen ligger i sydøst af kirkegården og er
bygget omkring år 1500. Den blev i slutningen
af 1600 tallet indrettet til hospital for sognets
fattige. Kirkeladen er i dag solgt efter en gennemgribende restaurering på lokalt initiativ.

Åben fra morgen- til aftenringning (kl. 8-16)
alle ugens dage.

nedsat på den ny kirkegård, hvorefter tårnrummet siden har fungeret som indgang til kirken
tillige med våbenhuset.
Døbefonten er ny. Den tidligere blev fundet i en
have på Birkebjerg tæt herved og befinder sig
nu i Dalby valgmenighedskirke. Dåbsfadet er
fra 1575. Prædikestolen er et snedkerarbejde fra
omkring 1600-tallet.
Fra skibet fører en prægtigt udskåret renæssancedør med inskriptionen 1632 ud til våbenhuset. Kirkens ældste inventar er præste- og
degnestolene på hver side af alteret. Stolene
er i ungrenæssancestil fra 1588. På væggen ud
mod tårnrummet hænger kirkens klingbøjtel,
hvis skuffe er af træ. Man fristes næsten til at
tro, at de ikastede mønters lødighed derved
skulle afsløre giverens rundhåndethed. Kirkens
pengeblok er af ukendt alder.
Kirkens inventar gennemgik en stor restaurering
i 1928-29 for midler, der blev indsamlet blandt
menigheden. Arbejdet blev udført af kunstmaler
Johs. Klokker, Kerteminde, for den samlede sum
af 3642 kr.
Klokken i tårnet er fra 1730.

Åben i dagtimerne
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