
Fig. 1. Kirken set fra syd. NE fot. 1983. - The church seen from south. 

BERING VALGMENIGHEDSKIRKE 
K O L T S O G N 

Valgmenigheden, der anerkendtes af staten 20. 
april 1876,1 blev dannet omkring pastor Jørgen 
Teilmann, kapellan i Ormslev-Kolt 1866-75. 
Kirken, som kaldes S. Peders kirke, blev ind-
viet anden pinsedag 1876.2 

Den røde murstensbygning i nyromanske 
stilformer med skifertag er opført 1875-76 un-
der ledelse af arkitekt Vilhelm Puck, der 1884 
og 1890 tillige har tegnet kirkerne i Sønder Gal-
ten (s. 2104) og Storring (s. 2066). Den består af 

tresidet kor, skib og tårn med ottedelt spir. 
Skibet har åben tagstol, koret fladt træloft. 

Inventaret stammer i hovedsagen fra årene 
1875-76. Alterkalk og disk er leveret 1875 af 
den kendte, københavnske hofjuvelerer Anton 
Michelsen (Bøje I, 1879, s.243ff.). Altertavlens 
store maleri: Englene forkynder Kristi fødsel 
for hyrderne, er udført af maleren Poul Chri-
stiansen 1896-97. Den nyromanske granitdøbe-
font fra o. 1885 er en gave fra den 1968 nedlagte 
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valgmenighedskirke i Nørre allé, Århus, der 
indtil 1904 var anneks til Bering (jfr. s. 1318). 

Dåbsfadet (fig. 2), erhvervet samtidig med det 
øvrige inventar, er fra 1600'rnes begyndelse, et 
nederlandsk arbejde i drevet og punslet mes-
sing. Det er 61,5 cm i tvm. og har på den 10 cm 
brede rand, med ombukket kant, en dobbelt 
række af mandelformede bukler, den ydre ræk-
ke tillige med kugler, kontureret af punslet 
slyngbånd, der ved skæringspunkterne led-
sages af stemplede ornamenter. Den ret kraftigt 
hvælvede bund har en fremstilling af Syndefal-

det, hvor Adam følges af en kamel, Eva af en 
hjort. Scenen er omgivet af en indskrift med 
reliefversaler: »Wye cant soo passen als dye het 
coren doet wassen niet sonder god« (hvem kan 
således skærme som den, der far kornet til at 
vokse? Ingen uden Gud). Reparationer under 
bunden. 

1 ØJyHjemst. IV, 1939, s. 147. 
2 Gunnar Fogh: Bering valgmenighed og dens præ-
ster, i ØJyHjemst. X X X , 1965, s. 104-12. 

Fig. 2. Dåbsfad af messing fra 1600'rnes begyndelse, 
udført i Nederlandene (s. 2198). JJF fot. 1979. - Brass 
baptismal dish from the beginning of the 17th century, 
made in the Netherlands. 


