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 Den fritliggende kirkebygning, der rummer 
både kirkesal og samlingslokale, er rejst på tom-
ten af en fodermesterbolig, der er nedrevet 2005. 
Opførelsen og indretningen af den nye bygning 
skete med støtte af tre fonde (jf. mindetavle): A. P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formål, Edith og Godtfred Kirk 
Christiansens Fond samt Dronning Margrethes 
og prins Henriks Fond. Bygningen, hvis grund-
plan udgør et kors, er tegnet af bygningsinspektør 
Bent Jensen, der tidligere havde været ledende 
værkmester ved Statsfængslet Midtjylland. Byg-
gearbejdet udførtes af fængslets egne håndvær-
kere (værkmestre) med engageret hjælp fra de 

Kirke- og kulturhuset ved Statsfængslet Møgel-
kær er indviet 16. dec. 2007 (3. søndag i advent), 
efter at der førhen periodevis havde været holdt 
gudstjeneste i fængslet (jf. altersølv).
 Herregården Møgelkærs historie kendes til-
bage til middelalderen. Den nuværende hoved-
bygning og ladegård er opført 1861-62 med 
Ferdinand Meldahl som arkitekt. I den tidligere 
hovedbygning, et fint renæssanceanlæg fra 1571, 
var indrettet et †kapel (jf. Rårup Kirke s. 1406). 
Møgelkær blev købt af staten 1939 og fra 1941 
anvendt som ungdomslejr. Fra 1945 blev gården 
brugt som internat for landsforrædere og derefter 
som statsfængsel.
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Fig. 1. Kirkebygningen set fra sydvest. Foto En 2011. – Church building seen from the south west.
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af motiver, der skyldes de indsatte og viser hen til 
episoder i Jesu liv.
 Klokke, 1866, støbt af Jørgen Stallknecht i Hor-
sens til Rårup Kirke, tværmål 81 cm. Den har 
profilering og om halsen en versalindskrift med 
kirkeejernes navne: »Kammerraad Iacob Glud og 
Hustru Cecilia Glud født Søltoft til  Jensgaard«. 
På legemet læses tilsvarende »1866« og (med 
fraktur) »Stallknecht Horsens«. Klokken stod fra 

1976 ubenyttet på Rårup Kirkes loft (jf. s. 1432). 
2007 er den udlånt til Møgelkær Kirke, hvor man 
først havde tænkt sig en ophængning i gavlen. 
nu opsat lavt i klokkestablen, så den hovedsagelig 
høres af institutionen selv.
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Fig. 3. Kirkesalens indre set mod syd. Foto AM 2011. – Interior of church seen towards the south.


