
Gadstrup Kirke
Gadstrup Kirke er bygget omkring år 1100. Kirken er bygget af en grålige 
sten, der hedder kridtkvadre. Det meste af kirken har samme farve udenpå 
som kridtkvadren. Tårnet er bygget omkring år 1400. 
Tårnet er stribet, fordi man har brugt to slags sten til at bygge det med: 
kridtkvadre og røde mursten.



Nådestol
Inde i kirken er der en træfigur. Der findes en historie om, at man engang 
ville flytte figuren fra Gadstrup kirke. Da alle byens stærke mænd løftede 
den og ville bære den ud, blev figuren virkelig tung. Så tung, at mændene 
måtte opgive og stille figuren tilbage på sin plads inde i kirken, hvor den 
stadigvæk står. 

Figuren forestiller Gud, som holder korset med den korsfæstede Jesus. Der 
har også siddet en due på korset.
Når en kunstner laver en figur, der ser sådan ud, kalder man det for en nå-
destol. Nådestolen er en måde at vise det man i kristendommen kalder for 
Treenigheden på. 



Treenigheden
Ifølge kristendommen er Gud én gud, der har vist sig på tre forskellige må-
der: som Gud, som Jesus og som Helligånden.
Man kan også sige det på den måde, at Gud er et væsen, der har tre for-
skellige skikkelser. Hver af skikkelserne kan noget forskelligt.

De kristne kalder også Gud for Faderen. Og de tror på, at Gud har magten til 
at skabe alting. 
Jesus kaldes også for Sønnen. Han er på samme tid både Gud og et men-
neske. Jesus blev ifølge Bibelen født af jomfru Maria, for at vokse op og gå 
omkring og fortælle om Gud.
Helligånden er den måde Gud viser sig for mennesker, efter Jesus blev kors-
fæstet. Helligånden er usynlig. De kristne beskriver den som en særlig kraft, 
der er mellem mennesker. Den styrker de kristnes tro og fællesskab med 
hinanden.



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. 



Graver / gravermedhjælper
En graver er en, som passer kirkegården, så den altid ser pæn ud. Graveren 
er en slags gartner, der klipper hækken og planter blomster. 

Graveren sørger også for, at der bliver gravet huller i jorden, når en urne el-
ler en kiste skal sættes ned. I nogen kirker er det også graveren, der ringer 
med kirkens klokker. 


