
Kirkerup Kirke
Kirkerup Kirke er bygget omkring år 1100. Den er hvidkalket med et rødt 
tårn. Inde i kirken er der en masse kalkmalerier.

Kalkmalerierne er malet på to forskellige tidspunkter. De ældste er malet 
omkring år 1150. Og de yngste er malet omkring år 1350. 
Ligesom tøjmode skifter, så skiftede kalkmalerimoden også. Derfor er der 
forskel på kalkmalerierne. Det kan man se, hvis man kigger godt efter.



Moses med horn
Et af de mest berømte kalkmalerier fra Kirkerup Kirke forestiller Moses 
med horn. (Fortsættes)



Moses
I Bibelen findes der en masse historier om Moses. Der er en om, at han 
hjælper sit folk med at flygte fra Egypten. Det er de glade for, fordi de har 
været fanget der rigtig længe. 
Der er også en historie om, at Moses går op på et bjerg. Her møder han 
Gud. Gud giver ham to tavler med 10 regler på. Der står fx at man ikke må 
stjæle, og at man skal være sød ved sin mor og far.

På kalkmaleriet i Kirkerup kirke sidder Moses i en båd med hjul. I sin ene 
hånd har han en lang stav, og i den anden har han en slags bog.  
Staven er hans vandrestav. I Bibelen står der, at Moses rakte sin stav ud 
over det røde hav, og så delte det sig. Derfor kunne Moses’ folk, israelit-
terne, gå gennem havet. 
Bogen forestiller en af de to tavler med regler, som Moses fik af Gud på 
bjerget. 
Moses har en ’skive’ bag hovedet. Det er en glorie. Når en person er malet 
med en glorie, betyder det, at han er noget særligt, og at Gud godt kan 
lide ham. 
Ud fra Moses’ pande stikker to store horn – og det er lidt mærkeligt. Det 
er tit djævle, der er er malet med horn. I kunsten betyder horn nemlig ond-
skab. 
Men hvordan kan Moses både have en glorie, der betyder at Gud kan lide 
ham? Og to horn, der betyder ondskab? Det er der heldigvis en god forkla-
ring på.
Da historierne i Bibelen om Moses skulle oversættes fra det gamle sprog 
hebraisk til det andet gamle sprog latin, skete der en fejl. På hebraisk lig-
ner ordet ’skinnede’ nemlig ordet ’horn’. 

Desværre gik der lang tid før nogen opdagede, at det nok var forket, at 
Moses havde fået horn af at møde Gud på toppen af bjerget. Faktisk gik 
der flere hundrede år. Derfor kan man se Moses med horn i malerier og 
skulpturer mange steder i verden. 



Menighedsrådet
I en kirke er det menighedsrådet, der bestemmer det meste. 
De bestemmer, hvilke slags gudstjenester der skal holdes i kirken. Og 
hvor mange gudstjenester, der skal være. 
De bestemmer også, hvem der skal arbejde i kirken, hvilke møbler, der 
skal være i den og hvad for nogle ting, der skal foregå i kirkens lokaler fx 
koncerter eller foredrag. 

Menighedsrådet består af frivillige, der bor i sognet. Sognet er et be-
stemt område, som hører til kirken. Når man er frivillig, får man ikke 
nogen løn for sit arbejde. 
Alle kan blive valgt til menighedsrådet, hvis de er over 18 år og medlem 
af Folkekirken.



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. 


