HØRNING KIRKE
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Hørning Kirke er i lighed med ﬂertallet af landets øvrige kirker en middelalderkirke. Den er sammen med alle disse andre kirker en del af et fælles vidnesbyrd
om en enestående del af landets historie. Sam dig har den sin egen historie og
sine egne særlige kendetegn. Lidt massiv, næsten borgag g ligger den centralt i
den nuværende by, omkranset af en forholdsvis stor kirkegård.
På kirkegårdens område ligger udover kirken desuden den gamle ry,erskole, en
kapelbygning og en e erhånden ganske stor sognegård.
De nuværende forhold afspejler byens store udvikling over især det sidste halve
århundrede. Fra at være en lille landsby blev Hørning en sta onsby. Men først i
60’erne og 70’erne ﬁk byen for alvor vokseværk, og den har bredt sig l alle sider
med talrige nybebyggelser. Og byen vokser fortsat.
De store forandringer har s llet nye og helt anderledes krav l kirken. Både hvad
angår undervisning og andre ak viteter, størrelsen på kirkegården og endelig
selve kirkebygningen, der på forskellige måder er blevet lpasset den langt hyppigere brug.
Kirkebygningen
Kirkens skib og kor er skønnet l at stamme
fra sidste halvdel af 1100-tallet. Tårnet og
våbenhuset er kommet l i 1400-tallet. På
samme d er det ﬂade trælo blevet ersta,et af murede spidsbuede krydsribbehvælvinger, og kirken har altså forholdsvis
dligt fundet en form, der i stort omfang er
iden sk med dens nuværende fremtoning.
De forskellige dele af kirken har gennem den undergået større og mindre forandringer
og istandsæ,elser. Tårnet styrtede delvist
sammen i 1580 og den øverste etage blev
ikke genopbygget. I 1756-57 fandt en omfa,ende istandsæ,else af murværket sted. I
den forbindelse opsa,es soluret med Frederiks d. femtes monogram på våbenhusets
gavl.

Skib og kor, de ældste dele af kirken, er bygget af kalksten, frådsten, myremalm og
endelig granit i form af uforarbejdede marksten. Østgavlen på det temmelig smalle
kor er bygget udelukkende af de let formbare kalksten.
På en af disse er der indristet billedet af et skib. Siderne på koret er
udvendigt pyntet med smukt udhuggede rundbuefriser.

Våbenhus
Der er højt l lo et i kirkens våbenhus; det var oprindeligt indre,et i to etager. I
sydvæggen er der indmuret 4 gravmæler:
1) En gammel romansk gravsten, formodentlig fra Mester Eluis værksted 2) Et portrætrelief af husfoged på Skanderborg slot
Jens Matzen fra 1592, 3) En gravsten fra
ca. 1600 med en indskri indrammet af et
relief med den opstandne Kristus øverst og
evangelisternes symboler i de ﬁre hjørner.
Den oprindelige indskri er slebet væk og
en ny anbragt l ære for Olluf Pedersøn,
dligere ridefoged i Hjelmslev Herred, og
endelig 4) en temmelig slidt og også brækket sten fra 1622 – l minde om en ærlig
og velagtet mand fra Hørning.
Kirkebøssen, rund og frems llet i messing,
hænger l venstre når man træder fra våbenhuset og ind i selve kirken.

Kirkerummet
Også inde i kirken har der gennem århundrederne fundet mange og større forandringer sted. En større renovering fandt sted i begyndelsen af 1980’erne. Kunstneren Bodil Kaalund sa,e farve på bænkene og malede tre ﬁne billeder som blev ophængt på pulpituret, der ved samme lejlighed blev næsten helt fornyet i forbindelse
med indsæ,else af kirkens dengang nye orgel.
Den seneste restaurering fandt sted i 2004-5. Arbejdet blev ledet af arkitekt Erik
Sørensen og kunstneren Erik Heide.

Der var tale om en både funk onel og æste sk fornyelse. De funk onelle forbedringer havde rod i kirkens e erhånden næsten daglige brug. Varmeanlægget blev omlagt l Gernvarme og den gamle middelaldermur ud l tårnet blev gennembrudt.
Tårnets nederste rum blev på den måde inddraget i kirkerummet.
På den kunstneriske side ﬁk kirken et meget anderledes udtryk. Vægten blev lagt på
enkelhed og lys. I kirkerummet blev stengulvet fornyet, bænkene malet i en mørk,
grå farve som kontrast l det lyse rum og både alterpar og pulpitur blev ændret
markant – i en enkel og le,ere retning.
Alterpar og kor
Kirkens kor er forholdsvis smalt. Korbuen er blevet ændret i forbindelse med opmuringen af kirkerummets hvælvinger, så indgangen l koret har sandsynligvis
oprindeligt været endnu smallere end i dag.

Umiddelbart l højre – e er indgangen l
koret – hænger et kunsIærdigt udformet
røgelseskar i bronze. Karret er næsten
lige så gammelt som kirken selv, nemlig
fra omkring år 1200.
Det førhen træbeklædte alter står i dag
som bart murværk. Henover alteret ligger
en stor og tung, norsk granitplade skåret i
ét stykke. Både knæfaldet og alterets
forgyldte kruciﬁks er udformet af Erik
Heide.
På alteret står foruden kruciﬁkset to
messinglysestager. Alterstagerne er
fra 1598 og er ifølge inskrip onen
skænket af slotsskriveren på Skanderborg, Terkel Hansen.
Altersølvet, kalk og disk er udført i
slutningen af 1600-tallet af sølvsmed Clemens Sørensen.

Oprindeligt var det planlagt at østvinduet
skulle genåbnes og en glasmosaik isæ,es. Af
bevaringshensyn blev det lmurede østvindue dog bibeholdt, og i stedet indsa,es et par
år e er restaureringen en s -mosaik. Mosaikken er lavet af Maja-Lisa Engelhardt og fores ller ”livets træ”. Kunstneren henviser selv
l skri stedet fra Johannes-evangeliet: ”Jeg
er vintræet, I er grenene”. De smukke mosaiksten i glas, er udhugget i hånden af kunstneren Carl Henning Pedersen og er rester fra
hans udsmykning af Ribe Domkirke

Pulpitur og orgel
I forbindelse med den store omforandring af alterpar et blev også pulpituret udski et. Det nye pulpitur er en malet stålkonstruk on udformet af Erik Sørensen og
udsmykket med korslignende fuglemo ver af Erik Heide – mo verne peger i retning
ud af kirken.
Bodil Kaalunds billeder fra det gamle
pulpitur blev taget ned og hænger nu
i sognegården.
Orgelet, som er bygget af Bruno Christensen og Sønner i 1982, har 11
stemmer, heraf 1 transmi,eret.
I forbindelse med kirkens restaurering i 2005 ﬁk orglet nye baspiber der
blev placeret bag ved orglet. Orglet
blev også ved denne lejlighed omintoneret.
Prædikestol
Prædikestolen, som er fra omkring år
1600, formodes udført af snedkeren Oluf
Olufsen, Hedemølle. Den bærer følgende
la nske indskri er (oversat):
Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Lukas 11” og ” Himmel og jord
vil forgå, men Herrens ord forbliver i evighed” samt en henvisning l Terckel Hansen, som lod prædikestolen udfærdige i
160(?).
Prædikestolen blev i 2005 istandsat af
konservator Jens Johansen. Lydhimlen er
fra midten af 1800-tallet – udført i renæssances l. Antageligvis som erstatning
for en dligere himmel af samme type.

Døbefont
Den romanske døbefont har omtrent samme
alder som kirken selv. Fonten er enkelt forarbejdet, men står ikke i sin helt oprindelige
form. Siderne er blevet jævnet ud omkring år
1900.
Til døbefonten hører et sydtysk dåbsfad i messing fra ca. år 1550. I fadet er Mariæ bebudelse
aOilledet.
Tårnrum
Tårnrummet har, som nævnt, ikke dligere
været en del af kirkens rum, men blev indre,et
i 2005. Rummet bruges l dåbs- og brudeventeværelse samt børnepasning under gudstjenesten. Endelig inddrages det i selve kirkerummet, når der er behov for pladsen.
På rummets sydvæg – i første sals højde – hænger den gamle altertavle. Rammeværket er fra
renæssancen. Billedet frems ller Lukasevangeliets Emmaus-beretning og er malet i 1888 af
Rasmus Chris ansen e er et billede af A.
Dorph.
I de to skydeskårs-lignende vinduer i nordsiden
er indsat to små mosaikker af Erik Heide. I en
hylde højere ind i samme væg står kirkens syvarmede lysestage, som kirken blev skænket i
1907 l minde om Hans Anton Hansen, Præst
for Blegind og Hørning sogne 1884-1906.
Kirkeklokkerne
Kirken har to klokker. En ældre, manuelt betjent klokke fra 1773 samt en nyere
automa sk betjent klokke, der blev opsat i 200-året for den gamle klokke. Den nye
klokke bærer som inskrip on de første ﬁre linjer af andet vers fra salmen ”Som
hønen klukker mindelig” (DDS 409).

Bygningerne omkring kirken
Ry erskolen
Ry,erskolen, der ligger i hjørnet af kirkegården – ud mod hovedvejen – er fra
1720’erne. Den har tjent forskellige formål gennem årene, ligesom den har været
ombygget ﬂere gange. Menighedsrådet købte bygningen i 1978, i forbindelsen med
udvidelsen af kirkegården l den nuværende størrelse. Før sognegården kom l, har
ry,erskolen blandt andet været brugt som kirkekontor og l undervisning – og i en
periode sågar som præstebolig. I dag huser den kirkegårdskontoret og er bygget
sammen med kirkegårdens redskabsbygning.
Sognegården
Sognegården blev taget i brug i 1992. Den er tegnet af arkitekt Bent Meyer. I 2010
blev sognegården udvidet med en ekstra længe og rummer i dag både 3 undervisningslokaler, mødelokaler og en række kontorer for kirkens ansa,e. Sognegården er
også hjemsted for Skanderborg provs . Herudover beny,es sognegårdens lokaler
også ﬂiPgt af byens foreningsliv.
Kapellet
Kapellet ligger på s en mellem kirken og sognegården. Bygningen er tegnet af arkitekt Flemming Steen Seiersen og blev indviet i 1968.
For en mere detaljeret gennemgang af kirken – herunder
de forskellige inskrip oner på
inventaret - henvises der l
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