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65 DK. Frborg. s. 1330 med fig. 19.
66 DK. Sorø s. 437 med fig. 13. Se også Jensen: Sned
kere s. 33 og fig. 41.
67 I. Starup & Søns arkiv.
68 Yderligere oplysninger i Orgelreg.
69 Petersen & Steenstrup: Harmoniumfortegn. og 
note 17.
70 1801 blev den nye evangelisk-kristelige salmebog 
indført i Gierslev kirke, hvortil grev Rantzau efter 
præstens forlangende forærede 24 eksemplarer, 
nemlig et til degnen, otte til gårdmænd og 15 til

Af hensyn til beboerne i den vestlige del af det 
langstrakte sogn er der på statens bekostning i 
1911-12 opført en filialkirke (indviet 9. juni 
1912) i Vester Løve.

husmænd af sit gods i Gierslev by, jfr. note 27.
71 11.okt. 1928 afsløredes præsterækketavle frem
stillet af dør fra våbenhuset, jfr. Ved embedet. Liber 
daticus 1856-19(65).
72 Ved synet 1925, jfr. note 17, noteredes, at tre af 
kirkens seks messinglysekroner var anskaffet af me
nigheden.
73 Klokken kendes fra præsteindb. 1808 og fra en 
afskrift taget inden omstøbningen, jfr. Uldall s. 61. 
Indskriften er gengivet af J. F. Fenger: Klokkeind
skrifter, i KirkehistSaml. 2. bd., s. 82 f.

Kirken ligger på flad mark ved lokaliteten af 
samme navn, der udgøres af en samling spredte 
gårde og huse. Den samtidige kirkegård, som 
afgrænses af levende hegn, har køreport og låge

Fig. 1. Indre, set mod øst. Ældre postkort i NM2. - Interior to the east.
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mod nord (hvidmalede trætremmefløje). I kir
kegårdens nordvestre hjørne er 1915 opført et 
ligkapel efter tegninger af kirkens arkitekt. Den 
hvidkalkede, teglhængte bygning har kamtak
kede gavle og er i sit øvrige formsprog nært- 
beslægtet med selve kirkebygningen. På plad
sen nord for kirkegården, hvor der 1954 er an
lagt parkeringsplads, blev allerede 1913 opført 
en hvidkalket halvtagsbygning, som rummede 
stald af hensyn til menighedens og præstens he- 
stetrukne køretøjer.

Kirken er opført efter tegninger af arkitekt 
Søren Lemcke ved bygmester J. Madsen og 
tømrermester Chr. Frederiksen, begge Høng. 
Den beskedne bygning består af syvsidet apsis 
og skib med klokketårn over vestenden, hvori 
er afskilret en forhal (våbenhus), som flankeres 
af præsteværelse (nord) og fyrrum med stige til 
klokkeloftet. Materialet er små gule sten, der 
står hvidtet, mens tagene er hængt med røde 
vingetegl. Stilen parafraserer bevidst forskelli
ge motiver fra middelalderens hjemlige kirke
byggeri og har en nær parallel i Reersø kirke 
(Løve hrd.), der 1902-04 opførtes af samme ar
kitekt, delvis efter tegninger af arkitekt Valde
mar Koch.

Det indre har hvidtede og pudsede hvælv af 
træ, som brydes af de rundbuede vinduers stik
kapper. Gulvene er belagt med kantstillede gul
sten, lagt i sildebensmønster; dog er der ferni
seret bræddegulv i stolene.

Inventar. Alter, alterskranke, prædikestol og 
stolestader stammer fra kirkens opførelse.

På alterbordet står et retabel, af træ, med 
kors over fodstykke, hvorpå med brune versa
ler: »Jeg er Veien ... Ioh. 14. Kap.«. Buens ind- 
skårne versaler lyder: »Hvo som tror paa mig, 
haver det evige Liv«.

Alterkalk og disk, fra 1912. På kalkens fod 
graveret fraktur: »Gave fra Kvindeforeninger
ne i Gierslev Sogn 1912« og på bægeret latinsk 
kors. Under mundingsranden tre stempler: 
KOH i rektangel, Københavnsmærke (19)12 
og guardeinmærke for Christian F. Heise.

Alterstager med graveret skønskrift på foden: 
»Gave fra Haurvig og Lyngvig Menigheder 
1911«. Desuden syvarmet stage.

Alterskranken har udsavede balustre.
Fonten, som sikkert er yngre end kirken, er af 

granit med ottesidet kumme på muret fod.
Den enkle prædikestols kurv har felter med 

dobbeltarkade foroven.
Pengeblokken, fra 1900’rnes begyndelse, 

kommer fra Gierslev, jfr. s. 1142.
Orgel af tysk fabrikat, leveret 1979 af Peders

borg Radioteknik, Sorø. To stemmer. Kirken 
havde tidligere et †harmonium.

Moderne lysekrone i barokform og tilsvaren
de lampetter.

To klokker, den ene støbt 1910 i De Smithske 
Jernstøberier, Aalborg, den anden 1954 af Erik 
Svensson.

Kilder. Ved embedet. Synsprot. 1911-(84). - Litteratur. 
Hans Nyholm: Kirkeklokker i Danmark, 1984. - 
Vedr. orglet henvises til Orgelregistranten.

Fig. 2. Ydre, set fra sydøst. HJ fot. 1984. - Exterior 
seen from the south-east.


