Kirkerne på Faxe-egnen

Karise kirke
En af de sjældne fæstningskirker
fra den tidlige middelalder. Bygget i overgangsstil mellem romansk og gotisk, med højt tårn,
lavere skib, højt kor i 2 stokværk;
iøvrigt med sidebygninger fra
vidt forskellig tid. En herremand,
Peder Olafsøn af Karise skænkede 1261 i sit testamente 12
mark penge til indvielsen af kirken, der da må have været nær sin
fuldførelse.
I forbindelse med kirken blev det
store, kvadratisk formede gravkapel for familien Moltke, Bregentved, opført i årene 1766-69, ved
arkitekt Harsdorff. Kapellet kan i
sommerperioden beses gennem
smedejernsdør.
Kirke og orgel restaureret 19961997.
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Alslev kirke
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Kirken er åben for besøgende:
Alle hverdage kl. 8.00-16.00.

Yderligere information:
www.tryggevaeldeprovsti.dk
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Vemmetofte klosterkirke
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Karise kirke
Kildevej 1 A, 4653 Karise
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Alslev kirke
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Smerup kirke
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Spjellerup kirke
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Vemmetofte klosterkirke
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Faxe kirke
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Hylleholt kirke
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Roholte kirke

Alslevvej 7 B, Alslev, 4653 Karise
Smerupvej 23 B, Smerup, 4653 Karise
Præstestien 4, St. Spjellerup, 4653 Karise
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Oprindelig borgstue, senere adeligt andagtskapel.
I 1715 indrettet som kirke af
Prins Carl med rigt inventar i
barok.
Væggene prydes af en stor samling malerier med motiver fra lidelseshistorien, af maleren H.
Krock, ca. 1715.
Yderligere information:
www.tryggevaeldeprovsti.dk

Vemmetoftevej 42, 4640 Faxe

Hovedgaden 13 C, 4654 Faxe Ladeplads
Vindbyholtvej 51, 4640 Faxe

Kirken er bygget i fire perioder.
Ældst er den vestlige del med tårnet, som er fra romansk tid.

Af den oprindelige romanske
kirke står endnu sidemurene.
Ingen oprindelige enkeltheder er
bevaret, undtagen syddøren, der
endnu er i funktion.

I kirkens langmure og i tårnets
blændinger ses indmurede "hoveder" af kridt.

Koret mod øst er opført som
gravkapel under Vemmetofte og
er først i nyere tid blevet en del af
kirkerummet.

Kirken er åben for besøgende:
Man-tor kl. 9-15, fre kl. 9-13.
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Rigt inventar: kortralværk fra ca.
1633 med krucifiksgruppe i skønneste snitværk fra 1500-tallet.

Smukt udskåret inventar.
Nyt orgel fra 1985 (P. G. Andersen).

Yderligere information:
www.tryggevaeldeprovsti.dk

Kirken er nyrestaureret i 1987/
1988.
Den er gennemrestaureret igen
2006. Med nyt gulv i koret og nyt
antependium.

Alslev sogn udgør sammen med
Karise sogn ét pastorat.
Kirken er åben for besøgende:
Mandag-fredag kl. 8.00-17.00
undtagen tirsdag.

Karise Kirche

Oprindelig romansk, men stærkt
præget af senere gotiske om- og
tilbygninger 14-1500.

Yderligere information:
www.tryggevaeldeprovsti.dk
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Faxe kirke

Kirketorvet 11, 4640 Faxe

Spjellerup kirke

Lille, hvidkalket kirke med tårn i
vest, skib og kor i ét, våbenhus
mod syd og sakristi mod nord.

Oprindelig bygget i forbindelse
med Alslevgården (umiddelbart
vest for kirken), som fra 1300-tallet og 300 år frem tilhørte adelsslægten Grubbe.
I 1700-tallet blev Alslevgården
revet ned og flyttet.

Kirken er beliggende i selve Herregårdsbygningen med indgang
i porten.
Km 1

Smerup kirke

Kirken er åben for besøgende:
Tirsdag-fredag kl. 8.00 - 16.00.
Ellers efter aftale med graver
Birgit Dam på tlf. 21 43 38 45.

Kirken er åben for besøgende:
Alle hverdage kl. 8.00-16.00.
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Hylleholt kirke
Faxe Kirke er stor i forhold til
byens størrelse og ligger højt i
landskabet. Den er bygget i sengotisk stil med røde munkestensmure og hvide kalkstensbjælker.
Prædikestolen er fra 1600-tallet.
Alterbilledet i sideskibet fra 1717.
Der er kalkmalerier i våbenhus og
over orglet i hovedskibet. I sideskibet ses desuden en inskription
fra 1700-tallet med et uddrag af
dåbsevangeliet.
Kirken er nyrestaureret i 2014. I
forbindelse med restaureringen
blev bl.a. de 2 østvinduer åbnet og
middelalderalteret fritlagt.
Kunstneren Peter Brandes har skabt
de 2 glasmalerier, der forestiller Jomfru Maria (til venstre) og disciplen
Johannes (til højre). I midten hænger
et korbuekrucifiks fra 1500-tallet.
Peter Brandes har også stået for udformningen af altergitteret med
symboler for Jesus’ 12 disciple.

6

4

Yderligere information:
www.tryggevaeldeprovsti.dk
www.hylleholtkirke.dk

Kirken er bygget af Danmarks
konge, Kristoffer af Bayern i
1441. Den er bygget af munkesten i skift med limstenskvadre
fra Stevns.
På nordsiden ses sakristiet, og
spor af kvindeindgangen.
Sakristi og tårn er fra ca. 1500.
Fra 1441-1677 var kirken de
danske kongers ejendom.
Fra 1737 hørte kirken under
Gavnø gods, indtil den i 1953
overgik til selveje.
Antependium og altertæppe af
Vibeke Gregers, Præstø.
Kirken er ny-restaureret i foråret
2015.
Kirken er åben for besøgende:
Mandag-fredag fra 8.00-16.00.
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Eine der seltenen Festungskirchen aus dem frühen Mittelalter. Erbaut in
einem Übergangsstil zwischen Romanik und Gotik, mit hohem Turm, niedrigerem Schiff, hohem zweistöckigem Chor und im Übrigen mit Seitenanbauten verschiedener Epochen.
Ein Gutsherr, Peder Olafsøn aus Karise, schenkte 1261 in seinem Testament 12 Mark Geld für die Einweihung der Kirche, die damals kurz vor
ihrer Fertigstellung gewesen sein muss.
Im Anschluss an die Kirche wurde in den Jahren 1766-69 die grosse quadratisch geformte Grabkapelle für die Familie Moltke, Bregentved, durch
den Architekten Harsdorff erbaut. Kirche und orgel restauriert 1996/97.
Die kirche ist werktags von 8-16 Uhr geöffnet.

Smerup Kirche

Yderligere information:
www.tryggevaeldeprovsti.dk
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Ursprünglich romanisch, aber stark geprägt von späteren gotischen Umund Anbauten 1400-1500.

Alslev Kirche
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Kleine, weissgekalkte Kirche mit Westturm, Schiff und Chor in einem
Raum, Kirchenvorraum nach Süden und Sakristei nach Norden.Von der
ursprünglichen romanischen Kirche sind noch die Seitenmauern erhalten.
Bis auf die Südtür, die noch heute in Funktion ist, sind keine ursprünglichen
Eintzelteile bewahrt. Ursprünglich errichtet im Zusammenhang mit Alslevgården (direkt westlich der Kirche), der seit dem 14. Jahrhundert und
noch 300 Jahre danach dem adlichen Geschlecht Grubbe gehörte. Im 18.
Jahrhundert wurde Alslevgården abgerissen und verlegt.
Die Gemeinden Alslev und Karise bilden zusammen ein Pastorat.
Die kirche ist Montag-Freitag 8-17 Uhr geöffnet. Dienstag geschlosen.

Spjellerup Kirche
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Reiches Inventar: Chorgitterwerk von etwa 1633 mit Kruzifixgruppe in
wunderschöner Schnitzarbeit aus dem 16. Jahrhundert.

Die Kirche wurde über vier Perioden erbaut.
Am ältesten ist der westliche Teil mit dem Turm der aus romani-scher Zeit
stammt. Der Chor nach Osten wurde als Grabkapelle unter Vemmetofte
erbaut und ist erst in neuerer Zeit ein Teil des Kirchenraumes geworden.
Schön geschnitztes Inventar.
Orgel von 1985 (P. G. Andersen).
Die Kirche wurde in den Jahren 1987/88 restauriert, u.a. mit neuen Fussboden im Chor und neuem Antependium.

Die Kirche ist dienstags-freitags 8.00-16.00 Uhr geöffnet.

Die Kirche ist 8.00-16.00 Uhr geöffnet.

In den Langmauern der Kirche und in den Blendungen des Turmes sieht
man eingemauerte "Köpfe" aus Kreide.

Vemmetofte Klosterkirche

Roholte kirke
Den yngste kirke i Faxe
kommune, indviet i 1878 og
istandsat i 2002. Den er bygget i
engelsk inspireret gotisk stil, med
et højt slankt spir.
Godsejeren på Bregentved, greve
Moltke, tog initiativ til at bygge
kirken, da havnebyen var vokset
frem grundet kalk-brydningen i
Faxe. Portrætrelief af greven på
nordvæggen.
Kirken er udsmykket af kunstneren Maja Lisa Engelhardt i 2002.
Alterbilleder ’Kristi himmelfart’ i
den oprindelige nygotiske altertavle. Altertæppe: Moses skuer
Guds herlighed bagfra.
Det gamle alterbillede ’Jesu møde
med den kanaanæiske kvinde’ af
Carl Chr. Andersen kan ses på
bagsiden af alteret.

Kirken er åben for besøgende:
Mandag - lørdag kl. 8.00-16.00.
Søndag kl. 9.00-16.00.

Yderligere information:
www.tryggevaeldeprovsti.dk
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Die Kirche liegt im Gabäude des Herrensitzes, mit Eingang durch das Tor.
Der Kirchenraum war ursprünglich Gesindestube, später adlige Andachtskapelle.
1715 von Prinz Carl mit reichem Barockinventar als Kirche eingerichtet.
Die Wände sind mit einer grossen Sammlung von Gemälden des Malers H.
Krock (um 1700) mit Motiven der Leidensgeschichte ausgesmückt.

Faxe Kirche
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Faxe Kirche ist ein eindrucksvoller Kirchenbau im spätgotischen Stil mit roten Backsteinmauern und weißen Streifen aus Kalksandstein. Von 1492-1934 gehörte sie zur Universität
von Kopenhagen. Das Wappenschild der Universität kann man über der Eingangstür zum
Seitenschiff sehen. Ein Teil des Taufsteins ist aus einer älteren Kirche. Die Kanzel stammt
aus dem 17. Jahrhundert. Altarbild im Seitenschiff von 1717. Freskomalereien im Kirchenvorraum und über der Orgel im Kirchenschiff.
2014: Neue Glasmalereien die die Jungfrau Maria (links) und den Jünger Johannes (rechts)
darstellen. Neues Altargeländer mit Symbolen der Jünger des bekannten dänischen Künstlers Peter Brandes.
Die Kirche ist für Besucher Mon.-Don. 9.00-15.00 Uhr und freitags 9.00-13.00 Uhr
geöffnet.

Hylleholt Kirche
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Die Kirche wurde 1878 eingeweiht und im Jahre 2002 durchgreifend renoviert. Sie
ist in Englisch-neugotischem Stil erbaut mit einer Turmspitze, die 39m himmelwärts strebt. Graf Moltke, Besitzer des Gutes Bregentved bei Haslev, ergriff die Initiative zum Bau der Kirche. Aufgrund der Kalkförderung im Kalkbruch von Faxe
liessen sich viele Leute um den neuangelegten Hafen nieder. An der Nordwand
hängt ein Porträtrelief des Grafen. Al-tarbild mit Malereien der international anerkannten Künstlerin, Maja Lisa Engelhardt: ’Christi Himmelfahrt’ (2002). Der Teppich zeigt uns die Szene, wo Gott Moses hinter den göttlichen Strahlenglanz sehen
lässt. Die ursprünglichen Altarmalereien von Carl Christian Andersen hängen auf
der Rückseite der Altartafel. Die Kirche ist Montag-Samstag 8.00-16.00 Uhr geöffnet. Sonntag 9.00-16.00 Uhr geöffnet.

Roholte Kirche
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Die Kirche wurde durch den dänischen König Christoffer von Bayern 1441
erbaut. Sie ist abwechselnd aus Backsteine und Kreidequadern von Stevns
errichtet. An der Nordseite sieht man die Sakristei, und Spuren der Eingangstür für Frauen.
Sakristei und Turm sind von etwa 1500.
Von 1441-1677 war die Kirche Eigentum der dänischen Könige.
Ab 1737 gehörte die Kirche zum Gut Gavnø, bis sie 1953 selbstständig
wurde.
Die Kirche ist Montag-Freitag 8.00-16.00 Uhr geöffnet.

Karise Church
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One of the rare fortress-churches from the early middleage, built in a transitional style between Romanesque and Gothic with a tall tower, lower nave,
high choir in two storeys; moreover side wings from widely different
periods.
In 1261 a squire, Peder Olafsøn, in his will donated 12 mark money for
inauguration af the church, which must then have been near its completion.
The big, square chapel of rest for the family Moltke from Bregentved was
built 1766-69 by the architecht Harsdorff. It is connected to the church.
The church was restored 1996/97.
The church is open to visitors on weekdays 8-16.

Smerup Church
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Originally Romanesque, but highly marked by later Gothic changes and
additions.
In the side-walls of the church and in the recesses of the tower are "heads"
of limestone.
Rich in inventory: Choir lattice-work from 1633 with crucifix group in exquisite carving from the 16th century.

Alslev Church
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Small whitewashed church with tower to the west, nave and choir in one,
and vestry to the north. Of the original Romanesque church only the sidewalls remain. No original details have been preserved, except the south-door,
which is still in use.
Originally built in connection with the "Alslevgården" (directly west of the
church), which was from the 14th century owned by the noble family
Grubbe for 300 years.
In the 17th century the "Alslevgården" was demolished and moved.
Alslev and Karise together make up one parish.
Open Monday to Friday 8-17 hrs. (Closed tuesday).

Spjellerup Church
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The church has been built over four periods. Eldest is the west part with the
tower from the Romanesque time.
The choir to the east was erected as a mortuary under the Vemmetofte
Estate, and has only recently become part of the church itself.
Beautifully carved furniture.
New organ from 1985 (P. G. Andersen).
The church was restored 1987/88. It is fully restored again in 2006. With
new floor in the Choir and new antependium.

The church is open Tuesday to Friday from 0800 - 1600 hrs.
The church is open to visitors on weekdays 0800 - 1600 hrs.

Vemmetofte Klosterchurch
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The church is part of the manor house with entrance through the main gate.
Originally a servants' hall, later a place of worship for the nobility.
In 1715 converted into a church by Prince Carl with rich baroque furniture.
The walls are decorated with a huge collection of paintings with motives
from the Passion by painter H. Krock, app. 1715.

Hylleholt Church
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Dating from 1875-1878, the church has been the subject of a thorough restoration during 2002. The church is built in English Neo-Gothic style, its elegant
spire rising to 39 metres. The owner of Bregentved Estate near Haslev, Count
Moltke, took the initiative in building a church by the new harbour. Many people
had settled here, due to the limestone quarry in Faxe. On the north wall is a portrait relief of the Count.
Altar paintings ‘The Ascension’ by the internationally famous artist Maja Lisa Engelhardt (2002). The carpet represents Moses who is allowed to see the divine light
from behind when God has passed by. The original altar paintings ‘Christ meets
the Canaanite woman’ by Carl Christian Andersen hang behind the altarpiece.
The church is open Monday to Saturday from 0800-1600 hrs. Sunday from
0900-1600 hrs.

Faxe Church
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The church of Faxe is an impressive building of late gothic style with red brick
walls and limestone courses.
It belonged to the University of Copenhagen from 1492-1934. The coat of arm
of the university can be seen above the entrance to the side.
Part of the baptismal font is from an older church. The pulpit is from the 17th
century. There is an altarpiece (1717) in the aisle.
There are frescoes in the porch and above the organ in the nave. .
In 2014: New glass paintings depicting the Virgin Mary and disciple Johannes
and new alter railing with symbols of the disciples were made by the well-known
Danish artist Peter Brandes.
The church is open to visitors: Mon-Thur 9 am-3pm and Fri from 9am-1pm.

Roholte Church
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The church was built by the King of Denmark, Kristoffer af Bayern, in 1441.
It was built of large red bricks (called monk-bricks), alternating with courses of limestone ashlars from Stevns. On the north-side is the vestry, and
there are traces of the women´s entrance. Vestry and tower are from app.
1500.
The church belonged to the Danish kings from 1441 to 1672. From 1737
it came under the Gavnø Estate, until it passed on to freehold in 1953.
The church is open Monday to Friday from 0800 - 1600 hrs.

Særlige gudstjenester,
koncerter og arrangementer
Roholte Sommermarked
Søndag d. 12. august kl. 10.00-16.00 på Boldbanen
overfor kirken. Gudstjeneste kl. 09.00. I løbet af
dagen mulighed for at komme op i kirketårnet.
Rundvisning: Kirke og kirkegård. Billedudstilling og
kaffehygge i Sognehuset, samt orientering om de
aktiviteter der sker i Sognehuset.
Hylleholt Kirke, Hverdagsaftens gudstjeneste
Onsdag d. 15. august klokken 19.30
Efter gudstjenesten bydes der på kaffe eller te i
våbenhuset.
Hylleholt Kirke
Sommerkoncert søndag d. 19. august kl. 16.00
Mads Granum Kvintet: Jazz og Kirke
Jazz pianist Mads Granum har komponeret 10 nye
Jazzsalmer i 2017. I kirken kan de opleves live.
Mads Granum kvintet består af:
Regitse Glenthøj-vokal; Mads Hansen-saxofon;
Mads Granum-piano; Thomas Ovesen-Kontrabas;
Ricco Victor-trommer og percussion.
Der samles ind til Hylleholt Sogns Juleuddeling.
Faxe Sognehus, Præstøvej 1, Faxe
Koncert foredrag: Søndag d. 26. august kl. 14.00
„Det du giver kommer altid tilbage“ med Bente Kure
og Leif Ernstsen. Det er underholdning med holdning. Det er vise viser og sanselige sange. Det er
nærvær og nerve. Det er stemme, guitar og harmonika.
Karise Kirke søndag d. 26. august kl. 10.00
Pilgrimsvandring fra Karise
Tryggevælde Provsti Fælles Pilgrimsvandring fra
Faxe Kirke lørdag d. 1. september kl. 08.00
Gennem flotte landskaber med besøg i kirker går
man en rundtur på 23 km før man kommer tilbage
til Faxe Kirke kl. 17.00.
Deltagerpris 75 kr. Tilmelding senest 13. august til
Kordegn Bodil Hovmand; Hylleholt Kirkekontor,
tlf. 56 71 60 83 / 24 66 89 77, e-mail boho@km.dk
Hylleholt Kirke
Søndag d. 9. september kl. 10.30
Kirkens 140 års jubilæum og høstgudstjeneste.
Karise Kirke
Søndag d. 16. september kl. 10.30
Jazz høstgudstjeneste

Velkommen i kirke

Velkommen i Faxe-egnens kirker
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Dato
1.
8.
15.
22.
29.
5.
12.
19.
26.

Karise

juli
juli
juli
juli
juli
august
august
august
august

Alslev

ingen
10.30
9.00
ingen
ingen
ingen
ingen
9.00
9.00
ingen
10.30
ingen
ingen
10.30
10.30
ingen
10.00 Pilgrimsvandring fra Karise

Spjellerup

Smerup

10.30
ingen
9.00
ingen
10.30
?
ingen
ingen
10.30

ingen
9.00
ingen
10.30
ingen
?
10.30
10.30
ingen

1.
8.
15.
22.
29.
5.
12.
19.
26.

Vemmetofte

Faxe

Roholte

Hylleholt

ingen
10.30
ingen
9.00
ingen
?
ingen
9.00
ingen

10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

9.00
10.30
9.00
10.30
18.00
ingen
9.00
10.30
10.30

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
9.00
ingen
9.00
10.30

juli
juli
juli
juli
juli
august
august
august
august

SMERUP

Se videre under www.tryggevaeldeprovsti.dk eller de enkeltes kirkers hjemmesider, se under pastorater.

HYLLEHOLT

ROHOLT E

www.tryggevaeldeprovsti.dk

Faxe - Roholte:

Karise - Alslev:

Sognepræster:
Kirsten Kjær Ohms tlf. 56 71 31 23
og Carsten Ackermann tlf. 56 72 50 84.
www.faxekirke.dk

Sognepræst: Lisbeth Mannerup Nielsen
tlf. 56 78 80 08.

Hylleholt:

Sognepræst: Torben Petersen (orlov)
tlf. 56 71 00 07.
Regitze Marker er vikar for Torben Petersen
i perioden 1. juli til 14. august 2018.

Sognepræst: Erik Grønvall Kempfner
tlf. 21 71 70 83.
www.hylleholtkirke.dk

Gå på opdagelse i kirkerne og gå en tur på kirkegårdene, hvor
kirkegårdsmure, beplantning og gravminder emmer af historie,
og hvor man kan se titler og navne, som nu er gået af brug. En rig
skat af kulturminder i sammenhæng med dagligt brug af kirke
og kirkegård.
Brug sommerfolderen som inspirationskilde til besøg i kirkerne
på Faxe-egnen.

FAxE
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I kirkernes murværk ses mange interessante detaljer, hvor det ses
på de ældste kirker, at man har brugt de matrialer, der har været
til rådighed f.eks. med ret stor variation i sten valg. Mange kirker
har også blændinger i murværket, så de fremstår som fine udsmykninger. Går man rundt om en kirke, ses det, at historien ofte
har sat sit præg på kirken ved omforandringer.
I folderen er der kun et enkelt billede fra hvert kirkerum, men i
kirkerne kan det også ses, at de har været brugt i generationer, og
at man også i vor egen tid har forsøgt at sætte sit præg på kirkens
brug, inventar og udsmykning.

Spjellerup - Smerup - Vemmetofte
og i Stevns kommune, Hellested:

Udgivet af menighedsrådene i de 8 kirker på Faxe-egnen. Forside- og kortillustration: Charlotte Clante.
Foto: ❶+❷+❺ Faxe Bogtryk / Grafisk. ❸ Torben Petersen. ❹ Jesper Jørgensen. ➏ Kurt Sangild. ➐ Inferno Reklamefotografi. ❽ Tom Nielsen.

Karise Kirke er dateret til 1261 - bygget som fæstningskirke.
Alslev Kirkes historie hænger sammen med Alslevgården, der
tidligere lå ved kirken.
Alslev, Smerup og Spjellerup er typiske hvidkalkede kirker.
Sognekirken i Vemmetofte er indrettet i en borgstue på Vemmetofte Kloster.
Roholte er bygget i 1441 og Hylleholt i 1878 – og den eneste af
de otte kirker med spir.
Mange af kirkerne er sat i stand i de seneste år, hvor der er fundet kalkmalerier, og der er tilført ny kunst i form af tekstiler til
udsmykning i form af messehageler, antependier, altertæpper, alterskranke, nye vinduer, åbninger af vinduer ved alter i Karise og
Faxe, nyt alterbillede i Hylleholt.

SPJELLERUP

Pastorater

Velkommen i Faxe-egnens kirker er med denne udgave udkommet siden 1987 som en orientering til besøgende og turister fra
ind- og udland, der gerne vil vide noget om kirkerne på den egn,
de besøger og om den kulturarv, de repræsenterer.
De otte omtalte kirker repræsenterer en 600-årig byggeperiode,
hvor Faxe Kirke er en gammel herrreds kirke, der blev lagt højt
i landskabet på Faxe Banke, så den kunne ses viden om. Den nuværende kirke har haft en romansk forgænger, så det er formodentlig den ældste placerede kirke af de otte bekrevne.

KARISE

Dato

Kirkerne på Faxe-egnen

VEMMETOF T E

ALSLEV
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På menighedsrådenes vegne
Redaktør af Sommerfolderen, Arne Skovbæk

