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Kirken ligger tilbagetrukket østligst på Stationsvej. 
Da kirken blev opført, udgjorde området Sønder 
Nærås nordvestlige udkant, men landsbyen er si-
den vokset sammen med Årslev, så kirken nu om-
gives på tre sider af parcelhuse. Mod vejen er der 
efter erhvervelsen af nabogrunden 1903 anlagt en 
lille have, hvor er opstillet en granitskulptur fore-
stillende ‘Mor med barn’ (jf. fi g. 1) udført 1974 af 
Otto Pedersen, Odense. Kirkegården blev anlagt 
1887 nord for kirken.3 I det nordøstlige hjørne er 
et lapidarium med fl ere af den stiftende menig-
heds gravsten. 
 Indgange. Låger fra 1984 er tegnet af graver Vagn 
Egelund og Kaja Johansen og leveret af sme-
demester Ejnar Jensen. 4 De erstattede †låger fra 
1941. 5

Initiativet til at etablere en grundtvigsk valgmenighed i 
Sønder Nærå blev taget som følge af den afholdte sog-
nepræst Jakob Kofoeds afgang 1873. 1 Året efter blev 
stillingen som valgmenighedspræst tilbudt Vilhelm 
Birkedal, der allerede var valgpræst for valgmenighe-
den ved Nazarethkirken i Ryslinge. Disse forhand-
linger mundede i stedet ud i, at den ny kirke i Søn-
der Nærå skulle fungere som fi lial af Nazarethkirken. 
Kirken i Sønder Nærå, der stod færdig i slutningen af 
1874 og kostede 2.119 rdlr. 1. mk. 5 sk., blev indviet 
10. jan. 1875 og navngivet Betania. 
 Båndene til Ryslinge blev løsnet 1882, da Sønder 
Nærå blev en selvstændig valgmenighed, der i årene 
1883-1905 havde den nydannede Odense Valgmenig-
hedskirke som fi lial (jf. s. 1579).
 Kirken søgtes udvidet 1920, men blev først ombyg-
get 1930-31 efter en plan af arkitekt Ejner Mindedal 
Rasmussen, Ollerup. Dens tilstand blev da karakterise-
ret som meget forfalden.2

 

SØNDER NÆRÅ VALGMENIGHEDSKIRKE
SØNDER NÆRÅ SOGN

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – The church seen from the south.
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BYGNING

Teglstenskirken fra 1874 står efter en ombygning 1931 
med et kor i øst, et skib med to korsarme og et tårn i 
vest, der fl ankeres af to mindre rum.

Den oprindelige mindre kirke var opført over en kors-
formet grundplan uden et arkitektonisk udskilt 
kor. Murene hæver sig over en sokkel af kløvede 

 Ligkapellet vest for tårnet er opført 1952 af røde 
mursten med tag af tegl og udvidet 1998 med en 
toiletbygning af træ.4 Øst for kirken ligger præ-
stegården, og umiddelbart ved siden af denne er 
opført en menighedssal 1992-94 (arkitektfi rmaet 
Mindedal, Svendborg), der blev udvidet 2004. 
Et †pissoir blev opført 1893,6 og et toilethus o. 
1923. 7 

Fig. 2. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior looking east.

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af Daniel 
Rasmussen og Ejnar Mindedal Ras-
mussen 1930, suppleret og tegnet af 
Martin Wangsgaard Jürgensen 2016. 
– Plan.
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vestre gavl, men kirken havde yderligere en dør i 
nordre korsarms gavl, anbragt mellem de to vin-
duer.
 Kirkens første udvidelse fandt sted i 1891, da 
tårnet blev tilføjet i vest.10 Det prunkløse byggeri, 
rejst i samme røde mursten som resten af kirken, 
er som bygningens øvrige dele ombygget 1931. 
En dør i vest førte ind i kirken, og tårnet havde en 
dør mod syd, som nu giver adgang til den søndre 

granitsten.8 De oprindelige døre og vinduer for-
svandt under kirkens ombygning, hvor også det 
fl adloftede indre blev totalt forandret (jf. fi g. 6). 
Af ældre tegninger (fi g. 5) fremgår det, at kirken 
havde to vinduer i hver af korsarmenes gavle samt 
et enkelt vindue i hver af disses langsider.9

 Kirkens første form afl æses i de markante skel 
i murværket mellem den oprindelige bygning og 
det senere tilkomne. Kirkedøren var formentlig i 

Fig. 4. Opstalter og tværsnit med forslag til af ændringer udført 1931. 1:300. Målt og tegnet af Daniel Rasmussen 
og Ejnar Mindedal Rasmussen 1930. – Elevations and cross section indicating changes made in 1931.
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landsbykirke i nyromansk stil. Et selvstændigt kor 
blev sluttet til skibet mod øst, rejst over samme 
sokkel som resten af bygningen og dækket af et 
grathvælv. Et vindue mod syd og nord oplyser 
det nye kor, der øst for alteret er udstyret med et 
lille sakristi mod syd, oplyst af et smalt vindue, og 
en præstedør midt i østgavlen, der giver adgang 
til en gang, der åbner ind til koret. Gangen er 
oplyst af et vindue identisk med det i sakristiet. 
En trappe fører ned til et fyrrum under koret, hvor 

tilbygning. Klokkestokværket har tre par rund-
buede glamhuller. Tårnet er dækket af et svejfet, 
fi residet spir, tækket med skiffer.
 Ombygningen 1931 gav kirken sit nuværende 
udseende. Arbejdet blev ledet af arkitekt Ejnar 
Mindedal Rasmussen (Ollerup) i samarbejde 
med faren, arkitekt Daniel Rasmussen, og var 
den sidste af fl ere kirkeombygninger og renove-
ringer, som de to lavede sammen.11 Deres arbejde 
i Sønder Nærå gav kirken et præg af traditionel 

Fig. 5. Plan og snit med forslag til ændringer udført 1931. 1:300. Målt og tegnet af Daniel Rasmussen og Ejnar 
Mindedal Rasmussen 1931. – Plan and sections indicating changes made in 1931.
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således over et savskifte, der markerer gavlfoden. 
På korsarmenes gavltrekanter fl ankeres højblæn-
dingerne yderligere af to cirkelblændinger.
 Senest har arkitekt Ebbe Lehn Petersen (Oden-
se) renoveret kirkens murværk og tag 1981, hvor 
de nuværende vinduesrammer blev indsat.12

 Tagstolene over kirken er en enkel konstruktion 
i fyrretræ med et enkelt hanebånd, der stammer 
fra ombygningen 1931.
 Udvendig står den teglhængte kirke i blank 
mur, mens vægge og træværk indvendig er hvid-
tet. I gulvet ligger røde og gule klinker i mønster.
 †Kalkmaleri (jf. fi g. 6). Ved kirkens opførelse 
1874 blev den indvendig udsmykket med en or-
namental, kalkmalet dekoration. En geometrisk 
bort af bølgende linjer og stiliseret bladværk løb 
langs væggene omtrent i højde med vinduernes 
sålbænk umiddelbart over stoleværkets vægpa-
neler. Under loftet var endnu en bort udformet 
som fl ettet løvværk, der var afbrudt af hjulkors og 
korsede hjerter i cirkelslag. Udsmykningen ken-
des nu kun fra et ældre fotografi .

kirkens †oliefyr tidligere var placeret, som afl øser 
for de †kakkelovne, der givetvis hidtil havde op-
varmet bygningen.
 Skibets østre og vestre fag samt de to korsarmene 
overdækkes af rek tangulære grathvælv, mens 
det kvadratiske korsskæringsfag dækkes af et 
grathvælv af form som et stjernehvælv.
 Vinduerne i skibet er udformet som høje, rund-
buede åbninger, svarende til åbningerne i det nye 
kor.
 I vest blev kirkens hovedindgang udvidet og 
omdannet til en bred, tofl øjet åbning, mens en 
tilsvarende bred døråbning blev etableret ind 
mod kirkerummet. Fire høje, rundbuede pyn-
tenicher fl ankerer dørstederne. Syd og nord for 
tårnet er tilføjet to mindre rum dækket med 
halvtage. Det søndre fungerer som venteværelse, 
mens det nordre giver plads til trappen, som fø-
rer op i tårnet.
 Både østgavlen og korsarmenes gavltrekanter 
dekoreres af samme, enkle blændingsudsmykning. 
Tre slanke, rundbuede højblændinger hæver sig 

Fig. 6. Kirkens indre set mod øst før ombygningen 1931. Ældre postkort i NM. – Church interior looking east before 
the rebuilding of 1931.
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Alterbordet, 1874, er udført af Jørgen Jørgensen, 
Thorup. 13 Det måler 210×98 cm, er 93 cm højt, 
muret af teglsten, og oversiden har siden 1969 
været beklædt med en 4,5 cm tyk egetræsplade.14 
Teglstenene fremstår siden 1987 hvidkalkede. 
 Alterprydelser. 1) O. 1874, en 108 cm høj gips-
kopi af Bertel Thorvaldsens Kristus fra Vor Frue 
Kirke, København. 1925 stod den over udgangs-
døren ved tårnet, 15 nu opstillet i dåbsværelset.
 2) (Fig. 7), 1886, et maleri udført af Christen 
Dalsgaard i olie på lærred, ca. 198×200 cm, og 
forestillende Fremstillingen i Templet; signeret 
»Chr. Dalsgaard/ Sorø 1886«. I forgrunden står 
Simeon iklædt violet kappe over en grøn kjor-

INVENTAR

Fra kirkens opførelse 1874 stammer alterbordet, gips-
afstøbningen af Bertel Thorvaldsens Kristusfi gur, alter-
sættet, de ældste alterstager, døbefont nr. 1 og prædike-
stolen. Det nuværende altermaleri blev anskaffet 1886 
og er et maleri af Christen Dalsgaard, der forestiller 
Fremstillingen i Templet. I 1900-tallet er inventaret 
navnlig blevet suppleret ved arbejder af kunstsmed 
Hans Rasmussen, herunder den fornemme alterskran-
ke, en syvstage, et dåbsfad, gelænderet til prædikestols-
opgangen og fl ere lysekroner.
 Kirken er farvesat o. 2000 (arkitekterne Vilhelmsen, 
Marxen og Bech-Jensen) og præges af de blommefar-
vede stolestader og den gulbrune prædikestol med ly-
seblå detaljer. 

Fig. 7. Christen Dalsgaards altermaleri ‘Fremstillingen i Templet’ (s. 3918), 1886. Foto Ar-
nold Mikkelsen 2016. – Christen Dalsgaard’s altar painting ‘The Presentation in the Temple’.
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 Christen Dalsgaard udførte ca. 17 altermalerier, 
de fl este i 1860’erne og 1870’erne. En betyde-
lig del af disse blev malet til grundtvigske valg- 
og frimenigheder, foruden Sønder Nærå således 
også Ryslinge (1869), Morsø (1872), Vejstrup 
(1877) og Vallekilde (1878). Derved indtager 
han en pionerrolle i den tidlige udvikling af den 
grundtvigske billedbrug.19

 Altersølv, (fi g. 8), 1874, udført af N. C. Clausen 
og skænket af tidl. sognepræst i Sønder Nærå, Ja-
kob Kofoed.15 Den 20 cm høje kalk har fl ad fod, 
balusterskaft med fl adovalt midtled og bæger med 
indgraveret Jesumonogram med kors i en solgi-
sel. Disken måler 13,5 cm i tværmål og har et 
indgraveret Jesumonogram som kalkens, ligesom 
også stemplerne under bunden svarer til dennes.
 Oblatæsken fra 1918 måler 10,5 i tværmål og 
er 5,5 cm høj. Den er udsmykket med en drevet 
akantusbort om æsken og på låget et kors med 
trepasender samt en bladbort langs randen. Under 
bunden er et stemplet Christian Fr. Heises guar-
dejnmærke, Københavnsmærke for 1918 samt 
indgraveret indskrift i kursiv: »Gave fra Marie Sø-
rensen til Sdr. Næraa Valgmenighedskirke 1923«.
 Alterkande, (fi g. 9), 1920, 26 cm høj med seks-
tunget fod, svunget korpus med tud og sekstun-

tel og Maria, der bærer rød kjole og blå kappe. 
Simeon betragter nøje det svøbte Jesusbarn, han 
holder i sine arme, mens Maria kigger på med 
hænderne samlede foran sit bryst. Bag de to står 
Josef, der holder en kurv med de to offerduer i 
hånden, og den aldrende profetinde Anna, som 
holder en stok i den ene hånd og slår ud med den 
anden i lovprisning af barnet, der skulle forløse 
Jerusalem (jf. Luk. 2,22-38). 
 Scenen udspiller sig i templets forgård. I bag-
grunden ses trappen op til templet, hvis gyldne 
dørfl øje prydes af stående keruber.16 Ved Josefs 
side står endvidere et af tempelforgårdens ti bæk-
kener (jf. 2 Krøn. 4,6), skildret som en tragtfor-
met metalbeholder anbragt på en cylindrisk pie-
destal med den hebræiske indskrift »לכפר זחב« (et 
slagtoffer til at forsone).17 Indskriften peger både 
mod, at bækkenet blev anvendt til at vaske offer-
gaven, og mod Jesu kommende offer.
 Maleriet er indsat i en ramme fra 1974 tegnet 
af arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen og udført 
af snedkermester Peder Knudsen.4 Den oprin-
delige ramme var skænket 1886 af gårdejer Jens 
Hansen, Havndrup,18 og havde spinkle snosøjler 
fl ankerende storfeltet, lavt postament og fl ad ge-
sims (jf. fi g. 6). 

Fig. 8. N.C. Clausens altersølv (s. 3919), 1874, skænket af Jakob Koefoed samt ob-
latæsken fra 1918 skænket af Marie Sørensen. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – N.C. 
Clausen’s altar plate, 1874, donated by Jakob Koefoed, and the wafer box from 1918 donated 
by Marie Sørensen.
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kunstnermonogram og dato: »HR 21-3-1936«. 
Stagen blev udført til Helge og Edel Jacobsens 
bryllup den anførte dato. Siden overgik den til 
slægtningen Niels Grønbæk, Ulriksholm, der 
skænkede stagen til kirken i 1990’erne.21

 Alterskranke (fi g. 10), udført 1951 af kunst-
smed Hans Rasmussen (jf. syvstage og dåbsfad) 
og skænket af ham og hustruen Alfrede til minde 
om sønnen Povl Rasmussen (†1929). Den heste-
skoformede skranke omfatter 11 fag. Hvert fag 
inddeles i fi re rektangler af tværstivere, der ud-
går fra en central medaljon. Felterne er udfyldt 
af rosenslyng, der spejler sig symmetrisk om de 
lod- og vandrette akser. Roserne er inspireret af 
7. strofe af Vilhelm Birkedals salme »Jeg så ham 
som barn med det solrige øje«: »Da synderen 
skjalv for den hellige Gud/ da løstes korsets, for-
argelsens gåde/ og roser der sprang fra korset ud/ 
ved vidnesbyrdet om synd og nåde«. De centrale 
medaljoner er cirkulære, bortset fra den midter-
ste, som er ottekantet. I medaljonerne er der ind-
sat forskellige motiver såsom en ørn, korslammet 
og det populære, grundtvigianske motiv, Hjor-
ten der drikker ved korsets fod. Foroven afsluttes 
fagene af en smal vinrankebort med drueklaser. 
De to mæglere afsluttes af en forgyldt knop med 
kors; på indersiden af den sydlige er anført en 
mindeindskrift med versaler: »Povl Rasmussen 
af Hudevad 1911-1929« samt givernes initialer, 
»A · & HR · 1951«. Knæfaldet er muret af røde 
teglsten og beklædt med hynder betrukket med 
cognacfarvet læder.
 †Alterskranke (jf. fi g. 6), o. 1875, halvcirkulær 
med drejede balustre og enkel håndliste. 1925 var 
skranken beklædt med rødt plys(?) bekostet af 
farver Claus Dorch, Odense. 22 

 Døbefonte. 1) (Jf. fi g. 6), o. 1874, af rødlig granit, 
skænket af etatsrådinde Hanne Langkilde, Bram-
strup.15 Den slanke, bægerformede font er 85 cm 
høj med cirkulær fod, skaft med tre profi lerede 
afsæt og cylindrisk kumme med bred mundings-
rand, 45 cm i tværmål. Fonten, der oprindelig 
stod i den nordlige stoleblok, var i brug indtil 
1947. Siden har den været opstillet som fuglebad 
på kirkegården.
 2) (Jf. fi g. 2), 1943,4 tegnet af Ejnar Minde-
dal Rasmussen og skænket af Maren Hansen, 

get låg afsluttet med et cirkelkors. Både foden 
og korpus er prydet af indgraverede akantusbor-
ter. Under foden er den stemplet to gange med 
Christian Fr. Heises guardejnmærke og Køben-
havnsmærke for 1920 (jf. oblatæske). 
 †Alterkande, 1874, skænket af tidligere sogne-
præst i Sønder Nærå, Jakob Kofoed. 15

 Alterstager, o. 1874, udført i galvanoplastik af H. 
C. Drewsen og skænket af Anne Madsen, Nærå-
gård.15 De to 57 cm høje stager har cirkulær, pro-
fi leret fod med ottekantet fodplade, balusterskaft 
med cylindrisk base og fl adbundede, cirkulære 
lyseskåle. Under bunden er stemplet mestermær-
ke, en krone og et »I«.
 Syvstager (jf. fi g. 10). 1) Skænket 1901 af pastor 
C. N. Lorenzen og hustru.20 Nu opstillet på pul-
pituret. 2) 1936, udført af kunstsmed Hans Ras-
mussen. Den 35 cm høje stage har pyramidefor-
met fod, hvorfra den centrale stages rektangulære 
skaft udgår; de øvrige stager udgår i 45o-vinkler 
fra dette skaft. Under bunden er indgraveret 

Fig. 9. Alterkande (s. 3919), 1920. Foto Arnold Mik-
kelsen 2016. – Altar jug, 1920.
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 Prædikestolen (jf. fi g. 2) er skænket og udført 
1874 af snedker Jørgen Jørgensen i enkel nyre-
næssancestil.13 Den omfatter fi re fag med glat 
postament og frise og adskilt af hjørnefremspring 
med toskanske søjler og hængeknop. Opgangen 
er mellem 1. og 2. stolestade i den søndre stole-
blok og omfatter fi re trin med et smedejernsge-
lænder. 
 Stolen fremstår i sandfarvet staffering med po-
stament- og frisefelter i blåt og detaljer i guld; 
opgangsgelænderet af messing er smedet 1936 af 
Hans Rasmussen, Hudevad; stemplet på håndli-
sten.26 I de fi re felter er malerier udført o. 2010 af 
Kirsten Aaes med fremstillinger af livet i menig-
heden udført som stregtegning på blå baggrund. 
Blandt de genkendelige motiver er Nadveren og 
nadvergang, dåben, begravelsen, prædikenen, sal-
mesang, hvor imellem ses talrige kors, duer og 
englefi gurer. I frisefelterne ses en hjerterytme-
inspireret zigzaglinje. På hjørnefremspringenes 

Odense, til minde om hendes forældre.23 Den 58 
cm høje font er hugget af et stykke rødgrå granit 
med kvadratkorsformet fod og halvrund kumme, 
73 cm i tværmål. Opstillet i midtgangen østligst i 
skibet.
 Dåbsfad, 1945, udført af kunstsmed Hans Ras-
mussen, Hudevad (jf. syvstage og alterskranke). 
Det måler 55,5 cm i tværmål, bunden er ud-
smykket af et drevet hjulkors med hjerter mellem 
korsarmene, mens der løber to lister om fanen, 
og imellem disse er indgraveret versalindskriften: 
»Sønder Næraa Valgmenighedskirke 1945«.24

 Dåbskande, o. 1886, 26 cm høj, med lav fod, 
svunget korpus, der går over i en høj hældetud. 
Den er indgraveret med skriveskrift: »Mindegave 
til S. Næraa Vennekreds fra Elis Nygaard 1886« 
og blev skænket til minde om giverens første hu-
stru.1 Stemplet under bunden med »B« (to gange) 
samt »PB«.
 †Dåbskande, o. 1874, af hvidt porcelæn.125

Fig. 10. Alterskranke (s. 3920), 1951, udført og skænket af kunstsmed Hans Rasmussen. Foto Arnold Mikkelsen 2016. 
– Altar rail, 1951, made and donated by the metalworker Hans Rasmussen.
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4', Oktav 2', Oktav 1'; svelle. Pneumatisk aktion, 
bælgventilvindlade. Oprindelig placeret som det 
nuværende orgel, med spillebord mod nord og 
facader mod nord og øst; 1956 fl yttet til pulpitur 
i tårnrummet.32 Prospektpiberne var attrapper af 
sølvbronzeret træ.33

 Salmenummertavlerne fra 1931 er tegnet af arki-
tekt Ejnar Mindedal Rasmussen. To måler 105×52 
cm, mens tre måler 80×52 cm; alle er rektangu-
lære med trekantgavl og udført til hængenumre. 
Blommefarvede.
 Lysekroner. *1) O. 1930 udført af Hans Rasmus-
sen, er ophængt til minde om tømrer Jens Ras-
mussen og hustru og skænket af deres arvinger. 

Kronerne har 8 s-svungne arme med sekskantet, 
tragtformet lyseskål og skaft af skiftevis kuber og 
kugler, der afsluttes forneden af en hængekugle 
med bredt midtled og knop. Overgået til Hu-
devad Smedjemuseum, Hudevad, (inv.nr. 122).
 2). O. 1930, udført af Hans Rasmussen og 
skænket til kirken af Niels Grønbæk, Ulriksholm. 
Hjulkrone af jern til otte lys; ophængt i våbenhu-
set. 
 3) O. 1930, udført af Hans Rasmussen, en kro-
ne af kobber formet som en skål med fi re lys i 
blomsterformede fatninger på undersiden. Kro-
nen er udført af en gammel gruekedel. Ophængt 
i dåbsventeværelset under tårnet. 
 4-8) (Jf. fi g. 2), o. 2000. Tre 12-armede lyse-
kroner i skibet og to ottearmede i koret, tegnet 
af Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen (model 
Gren).
 †Lysekroner, o. 1930, udført af Hans Rasmussen, 
Hudevad. Som *nr. 1.
 To kandelabre er givet af gårdmand Lars Peder 
Nielsen og hustru. 35 

 Kirkeskib, 1931, en tremastet skonnert kaldet 
»Marie«, bygget af snedkermester Elling, Få-
borg.34 Det er 130 cm langt og 90 cm højt og 
malet sort over vandlinjen. Ophængt i buen mel-
lem skibets første og andet fag fra øst.
 Klokken fra 1891 måler 93 cm i tværmål og har 
om halsen versalindskriften »Geg(ossen) v(on) 
Bochumer Verein 1891«. Indskriften indrammes 
af 2×2 lister. Slagringen markeres af fem lister. 
Klokken er ophængt i en slyngebom, der er ble-
vet ombygget med jern til en vuggebom.

postamenter er malet skildringer af hjorten, der 
drikker ved korsets fod (to gange), et hjulkors, 
en ørn, og Korslammet, der er inspireret af al-
terskranken. Og på de tilsvarende friser er malet 
stiliserede hjerter. Udsmykningen erstattede en 
rødbrun bemaling med sorte detaljer. 
 Prædikestolens beklædning er af brunt plys; den 
første beklædning var af rødt plys(?) og skænket 
af farver Claus Dorch, Odense. 25 

 Stolestaderne er nyere og fremstår med 99 cm 
høje, rektangulære gavle, der har midtstykke, som 
deles af en tovsnoning og fl ankeres af stiliserede, 
tilbagetrukne pilastre. Ved gesimsen er et hjulkors 
i relief. De fremstår i blommefarve med forgyld-
ning fra 2008 (konservator Bent Jacobsen), der 
erstattede en rødbrun staffering. †Stolestader (jf. 
fi g. 6), 1874, indrettet af snedker Jørgen Jørgen-
sen, med udsavede gavle. 
 (†)Præstestol, o. 1874, med drejede ben, høj, 
spids ryg fl ankeret af snosøjler kronet af fi aler, og 
sæde polstret med rødt fl øjl. Stolen er nu opstillet 
i tårnets venterum.
 To nyere armstole står i blommefarvet bemaling 
med et forgyldt hjulkors og er polstret med lyse-
brunt læder på såvel sæde som ryglæn. 
 To pengebøsser, o. 1930’erne,27 af messing, ud-
ført af Hans Rasmussen, Hudevad. Rektangu-
lære, 24,5×15,5 cm, med profi leret felt på fron-
ten, hvori er en reliefrombe, på oversiden er et 
møntindkast fl ankeret af kvarte rosetter. Opsat på 
væggen ved døren mellem tårnrum og skib.
 Orglet, oprindelig med fem stemmer, ét manual 
og pedal, er bygget 1980 af Bruno Christensen & 
Sønner, Terkelsbøl,28 og udvidet 2005 af samme 
fi rma. Disposition (seks stemmer, ét manual og 
pedal): Manual: Principal 8' (2005), Gedakt 8', 
Oktav 4',29 Rørfl øjte 4', Oktav 2'. Pedal: Subbas 
16'. Koppel M-P. Den asymmetriske orgelfacade 
har hængslede fl øjdøre. Fremstår hvidmalet. I 
søndre korsarm. 
 O. 1905 anskaffedes et †harmonium, der 1918 
afl østes af et †orgel med syv stemmer, oktavkop-
pel og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri 
ved M. Sørensen.30 Efter en gennemgribende 
ombygning 1956, udført af Th. Frobenius & 
Co., Kgs. Lyngby,31 lød dispositionen: Bordun 
16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfl øjte 
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13 Knudsen 1925, 20.
14 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 32.
15 Knudsen 1925, 22.
16 Fremstillingen synes baseret på læsningen af 1 Kong. 
6,2-36, herunder fremhævningen af en dør til side-
rummene på højre side af tempelporten og palmetde-
korationen af tempelvæggene.
17 Der er tale om to hebræiske ord (læst fra højre mod 
venstre). Det venstre ord er »lekipper«, ‘(til) at for-
sone’, mens det højre ord synes at være en fejlopma-
ling af »zæbah«, ‘slagtoffer’; alternativt kan dette være 
det hebræiske ord for ‘guld’, om end det forekommer 
mindre sandsynligt.
18 Knudsen 1925, 31.
19 Nina Hobolt, »Christen Dalsgaard som grundtvigsk 
billedkunstner«, Vartovbogen 2001, 31-50. 
20 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 24.
21 Venligst oplyst af Tom Møller Pedersen, Hudevad 
Smedjemuseum, 24. maj 2016.
22 Knudsen 1925, 41.
23 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 54.
24 Fadet fi gurerer i Hudevad Smedjes ordrebog 9. jan. 
1946, hvilket givetvis afspejler betalingstidspunktet.
25 Knudsen 1925, 42.
26 If. Hudevad Smedjes ordrebøger (dec. 1936), jf. også 
Hudevad Smedjemuseum, museumsnr. 1062.
27 If. Hudevad Smedjes ordrebøger blev en mindre 
reparation udført på bøsserne 5. febr. 1938; jf. også 
Hudevad Smedjemuseum, museumsnr. 1064.
28 Orglet indviedes 1981. Grønbech, Frank & Kaas 
Johansen 2000.
29 Denne stemme hed indtil 2005 Principal 4'.
30 Knudsen 1925, 34, 36-37; Marinus Sørensen, Horsens 
Orgelbyggeri. Katalog, Horsens 1923.
31 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 27 samt med-
delelse fra kirken.
32 Ved fl ytningen til tårnrumspulpituret bibeholdt 
orglet sine to pibefacader; disse vendte nu mod syd 
og øst, men sydfacaden kunne ikke ses fra kirkegulvet.
33 Yderligere oplysninger om kirkens orgler fi ndes i 
Den Danske Orgelregistrant.
34 Thalund, Kirkeskibe, 89.

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Odense Amt i almindelighed hen-
vises til s. 52-54 og forkortelser vedr. Odense Amt s. 
56-59.

Arkivalier. LAFyn. Fyns bispearkiv: Synsforretninger 
over kirker med uddrag af regnskab1631-1702 (Bispe-
ark. Synsforretn.).
 Tegninger. NM. D. Rasmussen & E. Mindedal 
Rasmussen 1930-31 (opstalter, snit og planer). 
 Litteratur. Sdr. Nærå Valgmenighed. Tilbageblik i an-
ledningen af valgmenighedens 50-års beståen 1875-1925, 
Odense 1925; Niels Grønbech, Eilif Frank, Claus Kaas 
Johansen (reds.). Kristian Knudsen, Sdr Nærå Valgme-
nighed 1875-2000, Sdr. Nærå Valgmenighed 2000.

Historisk indledning ved David Burmeister, bygnings-
beskrivelse ved Martin Wangsgaard Jürgensen og in-
ventar ved David Burmeister; heraf dog altertavle med 
bistand fra Lise Hindsbe rg og orgler ved Ole Beuchert 
Olesen. Oversættelse ved James Manley (engelsk). 
Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafi sk tilret-
telæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 
august 2016.

1 Knudsen 1925, 8 ff.
2 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 28.
3 Sdr Nærå Valgmenighed 1925, 30.
4 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 34.
5 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 30.
6 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 27.
7 Grønbech, Frank & Kaas Johansen 2000, 23.
8 Den oprindelige kirke målte ca. 17 m i længden. 
9 Jf. D. Rasmussen og E. Mindedal Rasmussens plan-
tegning fra 1931 i NM.
10 LAFyn. Bispeark. Synsforretninger over kirker og præ-
stegårde.
11 Se eksempelvis kirkerne i Skellerup (Svendborg 
Amt), Nørre Lyndelse (s. 3938) og Vissenbjerg (s. 3418).
12 NM. Korr.ark
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Mindedal Rasmussen, Ollerup, at a time when its 
condition was described as greatly dilapidated. 

Building. The church is a cruciform building in 
red brick with a tower in the west, added in 1891. 
It underwent a radical rebuilding in 1931 under 
the supervision of the architect Mindedal Ras-
mussen, who transformed it from a cruciform 
building into one with a traditional Romanesque 
ground plan with two transepts. 

Furnishings. From the erection of the church in 
1874 come the Communion table, altar decora-
tion no. 1, the Communion set, the oldest altar 
candlesticks, font no. 1 and the pulpit. The present 
altar painting is by Christen Dalsgaard from 1886, 
and shows the Presentation in the Temple. In the 
twentieth century the furnishings were mainly 
supplemented with works by the metalworker 
Hans Rasmussen, including the fi ne altar rail. 
 The church was given a colour scheme around 
2000 (architects Vilhelmsen, Marxen and Bech-
Jensen) typifi ed by the plum-coloured pews and 
the yellowish-brown pulpit with light blue details. 

The church lies withdrawn in the easternmost 
part of the road Stationsvej. When the church 
was built the area was on the northwestern out-
skirts of Sdr. Nærå, but since then the village has 
grown together with Årslev.
 The initiative to establish a Grundtvigian con-
gregation in Sønder Nærå was taken in 1873 as 
a result of the departure of the well-loved pastor 
Jakob Kofoed. However, in 1874 it was decided 
instead to have the new congregation function 
as a branch of the congregation of the Nazareth 
Church in Ryslinge. The building, which was 
thus formally erected and inaugurated by the 
Ryslinge congregation, was fi nished at the end 
of 1874 and cost 2119 Rdlr. 1 Mk. and 5 Sk. The 
consecration took place on 10 January 1875 and 
on that occasion the church was named ‘Betania’. 
 The links with Ryslinge were loosened as ear-
ly as 1882, when Sdr. Nærå was established as 
a regular free congregation which in the years 
1883-1905 had the Odense Congregatationalist 
Church as a branch (cf. p. 1579). An attempt was 
made to expand the church in 1920, but it was 
not rebuilt until 1930-31, to a plan drawn up by 

SØNDER NÆRÅ CONGREGATIONAL CHURCH 

SØNDER NÆRÅ PARISH




