
VELKOMMEN 

I 

VOLDUM KIRKE 



Velkommen til Voldum Kirke! Her træder du ind i 1600 – tallet, - og i nutiden. I 

tiden efter Reformationen 1536, hvor vi blev lutheranere, protestanter, hvilket vi er 

den dag i dag. 

Der var engang, før 1606, en kirke, men vi ved ikke ret meget om den. Rygterne 

fortæller, at præsten prædikede så ivrigt, at han hamrede sin næve i prædikestolen 

så hårdt, at der kom en revne i kirkemuren! Om na&en hørte samme præst en fryg-

telig larm, men kunne ikke finde ud af hvorfor. 

Om morgenen derimod, da han så ud af 

præstegårdens vinduer, så han, at kirken var 

braset fuldstændig sammen! Ja, så kan man da 

godt forstå, at det var nødvendigt i 1606 at  

bygge en ny kirke! Og det gjorde Dorthe Gøye, 

Peder Brahe og O&o Marsvin, de grundlagde 

den nuværende kirke i 1606 som en slotskirke 

til Clausholm slot.  

Det blev en kirke bygget efter Reformationen, det vil sige at det var vigtigt med de 

3 B’er: 

1) Bordet = alteret og nadverbordet. 

2) Badet = døbefonten. 

3) Bogen = Bibelen = prædikestolen, hvorfra den forkyndes. 

Kig dig godt omkring i Voldum Kirke og se, at det smukke træskærerarbejde er 

koncentreret netop om disse centrale steder. Udsmykningen er én lang meditation 

over vor kristne lutherske traditions vigtigste arvegods.  

1) Bordet = Altertavlen og nadverbordet. Se den fantastiske 

altertavle skænket af Hans Friis i 1678, ejer af Clausholm. 

Smuk og pædagogisk er den bygget op.  Nadverfællesskabet 

som det centrale motiv ses i centrum, hvor Jesu sidste måltid 

før sin død er skildret og ovenover er tolkningen og symbo-

let: Pelikanen med sine unger i reden, der plukker sig i bry-

stet for at sørge for sine unger. 

Sådan sørger Jesus også for os, selvom det koster lidel-

se og død. 

Vi er med i de&e fællesskab i nutiden ved at modtage 

brødet og vinen som ihukommelse af de&e. Hvor vigtigt 

det er, viser den centrale placering af motivet: Jesu 

sidste måltid og indstiftelse af nadveren.  



Det smukke dåbsfad i messing er fra 1510 og er skænket af Birgi&e Gøye og 

Herluf Trolle. Hvem kender ikke børneremsen om denne Birgi&e:  

Birgi�e, Birgi�e Begøye. 

Fik ondt i sit ene øje. 

Så smurte hun det med fløde. 

Så begyndte det at bløde. 

Så smurte hun det med tjære. 

Så blev det meget værre. 

Så smurte hun det med blæk. 

Så gik det hele væk! 

Men der går historie forud for os. Det vises ved, at vi til venstre for alteret går ind 

ad en port flankeret af Moses og den første præst, broderen Aron, det gamle testa-

mentes ’grand old men’. Og historien fortsæ&er udi ukendt fremtid. Det vises ved, 

at vi til højre for alteret går ud gennem en lignende port, der flankeres af kirkens 

grundlæggere, apostlen Peter, pavernes forfader, og apostlen Paulus, den største 

missionær af alle. 

Altertavlen er en helliggørelse af Gud, ligesom præsten siger ved nadveren netop 

foran altertavlen: 

Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, 

han som var, og som er, og som kommer. 

Fortid, Nutid og Fremtid er på smukkeste vis forbundet. 

2) Badet = døbefonten. Se den smukke og usædvanlige døbefont, 

igen pædagogisk bygget op. Hvorfor døbes vi? Fordi Jesus selv 

blev døbt af Johannes Døber – se soklen.  Selve døbefonten er 

o&ekantet, et urkristent symbol på evighed. Vi skænkes i dåben  

fællesskab med Jesus, Helligånden med tilgivelse for alle vore 

fejltagelser og det evige liv.  



3) Bogen/Bibelen = Prædikestolen. Igen såre pædagogisk opbyg-

get. Præsten står i selve prædikestolen og læser og fortolker evan-

geliet, budskabet om Jesus Kristus, som står i Det nye Testamente. 

Se hvordan udsmykningen er fortællinger om 

det: Jesu opstandelse. Evangelisterne, der skri-

ver og bere&er om Jesus. Jesus der står med 

jordkloden, hele verden, i sin hånd: Jeg er med 

jer alle dage indtil verdens ende. 

Men det kommer ikke ud af den blå luft, nej vi 

læser om det allerede i Det gamle Testamente, 

derfor er soklen, det hele hviler på, Det gamle 

Testamentes absolut ’grand old man’ Moses, 

udskåret i det flo&este moseeg. 

Vi kunne tilføje et 4. B = Bænkene. For det var vigtigt efter Reformationen, at 

menigheden var aktiv i gudstjenesten, og så skulle de sidde godt, for gudstjene-

sten varede jo længe. Menigheden skulle synge med på de mange opbyggende 

kristne salmer, som er et særkende for tiden efter Reformationen. Og de skulle 

ly&e og gumle og tygge drøv på Bibelens ord (med et moderne ord: meditere), så de 

blev til sund næring for det personlige liv og for livet i fællesskabet. Også bænke-

ne er fornemt og forskelligt udsmykkede. 

Ejerne af kirken, som op til 1900-tallet var Clausholm 

Slots ejere, har sat et smukt og gennemtænkt præg på 

Voldum Kirke. Selvfølgelig skulle den også minde os om 

dem selv, og det ser vi bl.a. i våbenskjoldene på altertav-

len og på de store ligsten for familien Gøye, som findes 

nær alteret og i våbenhuset. Herskabslogen er også fint 

udsmykket, og kisterne under orglet viser ligeledes den 

tæ&e forbindelse med livet på Clausholm Slot. 

I 1913 overgik Voldum Kirke til særeje efter i århundre-

der at have hørt sammen med Clausholm Slot, hvis 

besidder dog forbeholdt sig re&en til det Huitfeldtske 

gravkapel. 

Kirkens nuværende orgel blev indviet i 1998. Det er 

bygget af Frobenius og Sønner og har 15 stemmer. 

Tak for din opmærksomhed og medleven! 
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