
Kirke Hyllinge Kirke
Der findes en gammel historie om, at Kirke Hyllinge Kirke oprindeligt blev 
bygget inde i landsbyen, men at en trold flyttede den udenfor. Det er nok 
ikke helt sandt. Men sandt er det, at kirken engang blev ramt af en alvor-
lig ulykke. Årsagen til ulykken var, at man havde hængt klokker op i de to 
små tårne, der engang sad på kirken. Tårnene var ikke beregnet til, at der 
skulle hænge klokker i dem. 
Den 3. marts 1761 gik det galt under ringning med klokkerne til en be-
gravelse. De to tårne styrtede ned i kirken og fem mennesker blev dræbt. 
Derfor har ’skibet’ i dag et fladt loft.



Nådens moder – Jomfru Maria
Jomfru Maria er for mange kristne en meget vigtig person. Særligt de krist-
ne man kalder katolikker. Hun er en af de personer fra Bibelen, som der er 
malet allerflest billeder af. Fordi hun er mor til Jesus, så er han meget tit 
med på billedet. 

Der findes også mange malerier og figurer af Jomfru Maria, hvor hun bliver 
vist som ’himlens dronning’, der breder sin store kappe beskyttende ud 
over en masse ’små’ mennesker. Når Maria vises på den måde, kaldes hun 
’Nådens moder’.

På kalkmaleriet i Kirke Hyllinge Kirkes kor har Maria ikke bredt sin kappe 
ud over de mennesker, der står foran hende. Men de er malet mindre end 
hende for at vise, at hun var stor og betydningsfuld. Hos hende kunne man 
søge trøst og nåde – som hos en mor. 



Alter og altertavle i Kirke Hyllinge Kirke



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

Altertavle
I mange kirker er der ovenpå alteret en altertavle. En altertavle kan være 
et maleri, træfigurer eller metalfigurer, der for eksempel forestiller en 
historie fra Bibelen eller personer fra Bibelen.

Nogle altertavler har låger, så de kan lukkes. Det har de, fordi man kun 
viste altertavlens billeder ved særlige lejligheder for eksempel påske. 



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. 


