
NØRRE VISSING †KIRKE 
V E N G S O G N 

I middelalderen udgjorde Nørre Vissing et selvstæn-
digt sogn, der synes tidligst omtalt 1340.1 Det hørte 
til Gjern herred, og skellet mod Veng sogn dannedes 
af  de sumpede engdrag, hvori Knudså løber. Ved lan-
dehjælpen 15242 ydede kirken 10 mark af  sin kornti-

Nørre Vissing 1:10000. Opmålt 1817 af  P.W.Johan-
sen, kopieret 1988 af  Jørgen Wichmann. Kirkens om-
trentlige beliggenhed angivet med stjerne. - Map  of 
the village.  The  presumed  site of  the church, possibly demo-
lished  in the 16th century, is marked  with an asterisk  (*). 

ende, og ved klokkeskatten 1528-29 afleveredes  en 
†klokke,  som med sit ophæng vejede 16 lispund.3 

Endnu 1573 nævnes sognet under Gjern herred,4 men 
16235 var det indlemmet i Venge sogn og dermed i 
Hjelmslev herred; samtidig hedder det, at kirken »al-
lerede i gammel tid er nedbrudt« (jfr.  s. 3218). 

Hverken kirkegården eller k i rketomten har væ-
ret undersøg t . 6 Bestemmelsen af  den omt ren t -
lige beliggenhed vestligt i den søndre del af  den 
ældre landsby bygger på lejlighedsvise fund  af 
skeletdele og muligvis tillige enkelte syldsten. 7 

Denne placering ved vejen til Javngyde bekræf-
tes antagelig ved den omstændighed, at den 
nærl iggende gård tidligere kaldtes K i rkegå rd . 8 1 
gårdens have er opstillet en rektangulær granit-
overligger  (ca. 42x122 cm, i forsiden  er vindues-
åbningen omkr ing 60 cm bred), der er frem-
draget i området . Kirken må således have været 
rejst på den nordvendte skråning i dalen, hvor 
landsbyen ligger. 
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