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Oversigt. Kirken ved Islandsvej i byens nordvestlige 
kvarter er opført efter tegninger af arkitekt Holger 
Jensen, København, og indviet 2. september 1979. 
Samme dag udskiltes det nye Simon Peters Sogn af 
Kolding Skt. Nikolaj Sogn. En mindre udvidelse med 
supplerende kontorer er foretaget 1994.

Historisk indledning. Kirken og sognet er et barn 
af Skt. Nikolaj Kirke og var under forberedelse 
fra midten af 1960’erne. Menighedsrådet ved 
Skt. Nikolaj Kirke erhvervede i sommeren 1965 
grunden ved Galgebjergvej (den nuværende Is-
landsvej), og samme år skænkede planteskoleejer 
K. G. Hansen et større areal i tilknytning hertil. 
Fra 1967 afsattes årligt et beløb til kirkebyggeri 
af den kirkelige ligning, og der nedsattes en kir-
kekomite, som tog kontakt til den meget benyt-

tede kirkearkitekt Holger Jensen. Han leverede i 
november 1967 et første forslag, hvor den kom-
mende kirke indgik i et større center, der også 
omfattede børneinstitutioner og fritidshjem.1 
Man besluttede dog alene at bygge en kirke med 
mødelokaler og en fritliggende præstebolig; men 
planerne blev foreløbig stillet i bero, indtil re-
staureringen af Skt. Nikolaj Kirke var afsluttet. 
Først i sommeren 1977 kunne det reducerede 
projekt udbydes i licitation. Byggearbejdet ind-
ledtes samme efterår, og grundstensnedlæggelsen 
fandt sted 20. maj 1978. Under opførelsen bistod 
arkitekt H. Bech-Nielsen, Kolding, som tilsyns-
førende. Ved kirkens indvielse 2. september 1979 
indsattes samtidig kirkens første sognepræst, Erik 
Bærenholdt.
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Fig. 1. Kirkeanlægget set fra sydøst. Foto NJP 2008. – The church complex viewed from the south east.
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Fig. 2. Situationsplan (‘haveplan’) ved Ole Klaaborg, Gruppen for landskabsplanlægning 1977. 1:1000. – Layout plan 
(‘garden plan’) by Ole Klaaborg.

 Navnet Simon Peters Kirke blev vedtaget, efter 
at blandt andre Nørremarkskirken og Skt. Jørgens 
Kirke havde været bragt i forslag. I første omgang 
var man 1967 enedes om Margrethekirken, som 
den daværende tronfølger dog frabad sig.2 

BYGNING

Beliggenhed. Det fritliggende kirkeanlæg er op-
ført i en tidligere frugtplantage, og karakteren 
af frugthave er søgt bevaret ved disponeringen 
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af kirkens omgivelser (fig. 2). Arealerne er bear-
bejdet af landskabsarkitekt Ole Klaaborg, Grup-
pen for landskabsplanlægning, der lod opkaste en 
vold i vest mod den stærkt trafikerede Vejlevej. 
Kirken ligger nordligst på grunden, hvortil man 
ledes ad en asfalteret vej fra Islandsvej. En åben 
parkeringsplads er placeret øst herfor, omgivet af 
nu tilvoksede linde- og egetræer, mens hele det 
øvrige areal er fastholdt under temaet ‘æbletræer 
i græs’. Det var under planlægningen i 1970’erne 
intentionen løbende at forny æbletræerne, efter-
hånden som de blev for gamle.
 I anlægget indgår kirken som en del af et større 
bygningskompleks, der tillige indeholder en mø-
desal i forlængelse af kirkerummet samt konfir-
mandstuer, køkken og kontorer. De forskellige 
funktioner bindes sammen af en foyer, der er pla-
ceret omkring en teglstensbelagt gård, hvor også 
et fritstående klokketårn rejser sig. Materialerne er 
overalt gule håndstrøgne mursten i krydsskifte, og 
bygningen er udformet i et enkelt, kubisk form-
sprog med synlige konstruktioner. Selve kirken 
udgør en høj, vandret afdækket kube i komplek-
sets nordside, mens vestsiden optages af en lavere 
fløj med samlingslokaler og kontorer.
 Det næsten kvadratiske kirkerum (fig. 4) er præ-
get af de store ubrudte murflader, der også indven-
dig står i blank mur. Rummet er orienteret mod 
øst med alterbordet anbragt på et lavt podium 
og under en ophængt ‘baldakin’ af ubemalet fyr-
retræ. Hele nordsiden optages af et muret orgel- 
og sangerpulpitur, anbragt over værelser for præst 
og organist. Loftet bæres af kraftige, tværgående 
betondragere, der i nord hviler på tre murede pil-
ler. Lysindfaldet i det forholdsvis mørke rum er 
i den østre del begrænset til tre vinduespartier 
(lodrette ‘lyssprækker’) i flankemurene, udfyldt 
med grønmalede gitre af fyrretræ. Gulvet ligger 
i samme niveau som foyeren og er lagt med gule, 
kvadratiske klinker. En muret trappe ved østvæg-
gen, der fører op til pulpituret, kan være inspire-
ret af munketrappen i Sorø Kirke (DK Sorø 44 
f.). Mødesalen vest for kirkerummet kan adskilles 
fra dette ved et forhæng, og det var ved kirkens 
opførelse tanken, at salen kun lejlighedsvis skulle 
inddrages i kirkerummet. Men det indgår nu som 
en permanent del af kirken, hvorved der i kraft af 

vinduerne i vest opnås en bedre belysning. Kir-
ken har 225 siddepladser, mødesalen 150.
 Også det fritstående klokketårn er holdt i geo-
metriske og retvinklede former. Dets nedre del 
er indrettet som ligkapel. I den øvre etage, hvor 
klokkerne hænger, prydes facaden af en muret 
dekoration bestående af tre sammenstillede kors 
på baggrund af fire glamhuller.
 Arkitektoniske forudsætninger. Kirken, der stod 
færdig 1979, blev som nævnt projekteret allere-
de i slutningen af 1960’erne. Ved afslutningen af 
byggeriet betegnede Holger Jensen selv kirkens 
indre som et ‘enkelt kubistisk rum’, hvormed 
han bevidst havde ønsket at lægge afstand til en 
udvikling inden for det moderne skandinaviske 
kirkebyggeri.3 Han fandt nemlig, at arkitekter-
ne efter Anden Verdenskrig – i deres reaktionen 
imod den traditionelle stil – var faldet for fristel-
sen til at opføre ‘mærkværdige, outrerede’ kirke-
huse i stedet for blot at skabe naturlige rammer 
om gudstjenesten og de aktiviteter, der knyttede 
sig til menighedslivet.4 Kirken i Kolding skulle 
repræsentere ‘et konsekvent gennemført forsøg’ 
på at bygge en kirke, hvor det funktionelle var 
det vigtigste.

Fig. 3. Grundplan, tegnet af Martin Holm Mogensen 
2009 efter Holger Jensen 1974, suppleret af NJP 2009. 
1:600. A. Kirkerum. B. Mødelokale. C. Tårn. – Ground 
plan. A. Church interior. B. Meeting room. C. Tower.
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INVENTAR

Inventaret er i alt væsentligt fra kirkens opførelse. 
Alterbordet er en svær, sortmalet fyrretræsplade, 
der hviler på fire tværsatte piller muret af gule 
teglsten. Alterprydelsen, der er tegnet og udført 
af guldsmed Bent Gabrielsen i samarbejde med 
arkitekten, består af et facetteret, forgyldt kors af 
træ, der er ophængt bag alterbordet sammen med 
350 små prismer af forgyldt træ.
 Altersølvet, kalk, disk, oblatæske og alterkande, 
er udført af Hjørdis Haugaard i cylinderformer 
med konkave sider, der udsmykkes af Peterskors 
(et omvendt kors) og 153 små fisk, som henviser 
til Simon Peters fiskedræt (Joh. 21,11). Stykkerne 
er forholdsvis store, kalken 26 cm høj, alterkan-
den 36 cm, alt mærket »Hjørdis« og »Sv. H. Den-
mark 9255« samt med kirkens navn.

 Alterstagerne, der skyldes Bent Gabrielsen, er af 
sølv, cylindriske, 16 cm høje og mærket med kir-
kens navn. En syvstage står i præsteværelset. Seks 
nyere messehagler har de liturgiske farver rød (to), 
hvid (to), grøn og lilla.
 Døbefonten har form af en ottesidet cylinder, der 
er muret op af gule teglsten på en sådan måde, at 
deres sider og hjørner står frem. Fonten står syd 
for alteret. Dens glatte dåbsfad, tværmål 29 cm, er 
af sølv og udført af Bent Gabrielsen. Dåbskanden, 
af samme materiale, 29 cm høj, er derimod et 
arbejde af Hjørdis Haugaard og slutter sig helt til 
altersølvet.
 Prædikestolen er en ganske enkel opbygning i 
blankt fyrretræ, opsat nord for alteret, mens stole-
staderne udgøres af lave bænke i samme materiale 
med bordeauxfarvede hynder. I kirkens vestende, 
mødesalen, hænger på nordvæggen et vævet bil-

Fig. 4. Indre set imod øst. Foto AM 2008. – Interior viewed towards the east. 
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ledtæppe, der forestiller et stort sejlskib og er ud-
ført af Berit Hjelholt o. 1985. To mosaikker, ‘Peter 
efter fornægtelsen’ og ‘Peters Fiskedræt’ er udført 
1983 af Alice Buchhave, Allerød, og ophængt i 
kirkens foyer.
 Orglet, med 22 stemmer, to manualer og pe-
dal, er bygget 1979 af Th. Frobenius & Sønner, 
Kgs. Lyngby, og udvidet med én stemme 1983 af 
samme firma.
 De tre klokker er ens bortset fra størrelsen og 
deres indskrifter på legemet, som er taget fra N. 
F. S. Grundtvigs salme ‘Alt står i Guds faderhånd’. 
Alle har profileret slagring og bærer om halsen 
versalindskriften: »Jeg er støbt af Eijsbouts i 1979 
til Simon Peters Kirke i Kolding«. 1) Tværmål 
103 cm, på legemet: »Af Guds nåde«. 2) Tværmål 
92 cm, på legemet: »til Guds ære«. 3) Tværmål 76 
cm, på legemet: »evig glade vi skal være«.
 Klokkerne har slyngebomme af fyr og hænger 
i en samtidig klokkestol af imprægneret fyrretræ.
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til kirken; grundplan ved Holger Jensen 1974.
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1 H. G. Nielsen, »Sådan byggede vi kirke«, HaStb 1979, 
102-110. Heri er gengivet en model af det første for-
slag.
2 H. G. Nielsen 1979 (note 1).
3 Holger Jensen, »Simon Peters Kirke, Kolding«, HaStb 
1979, 98-101.
4 Holger Jensen nævner blandt sine forbilleder arkitek-
terne Pietro Belluschi og Ludwig Mies van der Rohe, 
der, når det gjaldt kirkebyggeri, indskærpede til selv-
disciplin og ydmyghed over for opgaven. Navnlig var 
han inspireret af Mies van der Rohes minimalistiske 
universitetskapel ved Illinois Institute of Technology i 
Chicago. Blandt de mange kirker, som Holger Jensen 
byggede efter 1952, er Hedagerkirken i Herning (DK 
Ringkøbing 459-62) og Nørremarkskirken i Vejle (jf. s. 
237-40).


