Otto Norn 1949

Fig. 1. Vor Frue kloster. Maria med barnet (p. 973).
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Benediktinerindernes kloster, viet Vor Frue, er oprettet 11. juni 1942 og
deres kirke indviet 22. august samme år1. Heri er på et sidealter opstillet en
sengotisk skulptur, Maria med barnet (fig. 1) fra o. 1500, af eg, 120 cm høj og
skåret efter samme forlæg som blandt andet er anvendt for Mariafiguren i Hald
altertavle (Randers amt, tidligere i Randers S. Morten) fra år 1500 (afbildet
sammen med fem tilsvarende Madonnaskulpturer i Kunsthistorisk oversigt for
Sønderjylland, DK.SJyll. p. 2836 f.). Al oprindelig staffering er afætset, venstre
hånd med rigsæblet ny, højre hånd molesteret og opskåret2.
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1 Ifølge meddelelse fra klosterets priorinde. 2 Figuren er skænket klosteret af biskop
Th. Suhr fra S. Ansgar kirke i København. Den er muligvis i sin tid købt i Danmark af
biskop v. Euch.

BISTRUP KIRKE
LYNGE-KRONBORG HERRED

Kirken og det dermed sammenbyggede menighedshus er tegnet af arkitekt
Tyge Arnfred og opført 1963—67 af menigheden, der på frivillig basis har ud
ført en stor del af arbejdet. Efter at skolen og senere præstegårdens konfir
mandstue en årrække havde tjent menigheden som forsamlingslokale, blev
menighedshuset (som første etape af kirkebyggeriet) indviet til kirke 22. sep
tember 1963; samtidig udskiltes sognet fra Birkerød. Den nye kirke indviedes
20. august 1967. Den står i blank mur og ubehandlet træ. Over alteret er der
i væggen indmuret mørkere sten, der danner et asymmetrisk motiv: Jesus og
de 12 apostle, efter tegning af Hans Chr. Højer. Rødderne på et på tilsvarende
måde muret træ dannes af 12 grundsten.
Alt inventar, også altersølvet, er udført efter tegninger af kirkens arkitekt.

Den heltige families kirke (i Bistrup sogn) på Nordvanggård er indviet 25. marts

1962. Den er katolsk sognekirke og tilhører således ikke det ved siden af lig
gende kloster for Søstrene af det kostbare blod1.
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Meddelt af priorinden for Vor Frue Kloster på Åsebakken.

