
Tune Kirke
Tune Kirke er byens ældste bygning. Den stammer fra begyndelsen af 
1100-tallet. Kirken er hvidkalket, men tårnet og våbenhuset er bygget i 
røde mursten.



Muslingeskaller i kirken
Inde i Tune kirke er der en masse muslingeskaller. De sidder på kirkebæn-
kene og er udskåret i træet og malet med guldmaling. 
Hvorfor de er der, ved man ikke med sikkerhed, men måske har de noget 
med pilgrimsrejser at gøre. Muslingeskallen er nemlig et gammelt pilgrims-
symbol. En pilgrim var en kristen, der tog på en lang rejse til et helligt 
sted. Det kunne for eksempel være et sted, hvor en hellig mand eller kvin-
de havde boet, eller et sted hvor kirken havde en hellig genstand. En hellig 
genstand kunne fx være en splint fra Jesus kors eller Sankta Lucias øjne.

I middelalderen var det særligt byen Santiago i Spanien, som pilgrimmene 
tog til. Den gang kunne man ikke tage en selfie foran kirken, for at vise 
sine venner derhjemme, at man havde været afsted. I stedet tog man en 
spansk muslingeskal med hjem. De var meget større og finere, end dem 
man kunne finde på stranden ved Køge Bugt.



Prædikestol
En prædikestol er ikke ligesom en almindelig stol, man kan sidde på. En 
prædikestol er en slags balkon, der i mange gamle kirker sidder på væggen 
- højere oppe end kirkebænkene. Det var smart at præsten på den måde 
kom højere op, for så kunne alle se og høre ham.

I moderne kirker er prædikestolen ikke så høj. Det er fordi mange præster i 
dag har en mikrofon på, når de skal tale til folk i kirken. Så behøver de ikke 
at være højt oppe. 

I gamle dage gjorde man meget ud af, at prædikestolen skulle være flot og 
have en masse fine billeder. De fleste at billederne viser historier fra Bibe-
len. Nogle prædikestole fik endda en ’baldakin’, som er en slags tag. 



Alter
Et alter er et bord eller en forhøjning, der står i det rum, som kaldes koret. 
Tit er alteret pyntet med blomster, når der er gudstjenester, bryllupper og 
begravelser i kirken. Det er også her, at præsten knæler, når han eller hun 
skal bede en bøn under gudstjenesten.



Præst
En præst er en mand eller en kvinde, som leder de ting, der sker i kirken. 
Det kan være når der skal være gudstjeneste, bryllup, barnedåb, konfirma-
tion eller begravelse.  

Præsten skal have noget helt særligt tøj på, når han/hun er i kirken: En 
lang sort kjole og en hvide pibekrave. (Fortsættes)



I dag kan man synes, at præstens tøj ser lidt sjovt ud. Men for 500 år si-
den var det meget moderne blandt rige folk. Så havde alle mænd de lange 
sorte kjoler på. Og alle, både mænd og kvinder havde pibekraver på til alt 
deres tøj. 


