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Gosmer Kirke 
  

 
 

Datering af Gosmer Kirke 
 

Gosmer Kirke, Troldbjergvej 4, 8300 Odder, er en af Odder Provstis største 

kirker, opført på en banke og kan føres tilbage til før 1200-tallet. I 1652 hørte 
den under domkapitlet i Århus, og fra 1661 til 1674 tilhører kirken kongen  

På grund af kirkens imponerende størrelse kaldes den også ofte for Hads-
Herreds domkirke.  

Gosmer Kirke har vistnok i Middelalderen været indviet til og opkaldt efter den 
hellige Theobald. Ved en reparation i begyndelsen af det 18. Århundrede fandt 

man i alterbordet en æske med adskillige relikvier og en seddel, hvorpå der  



 

 

 

 

 

 

med munkeskrift stod: In honorem Scanti Theobaldi. 
Efter flere mageskifter kom Kirken i 1696 ind under Rathlousdal og 

Gersdorffslund godser og tilskødet Margrethe Gersdorffs, enke efter Gregorius 
Rathlou, og var i godsets varetægt indtil 1925, hvor kirken overgik til selveje. 

Af den oprindelige kirke er der imidlertid intet uforandret tilbage. Tårnet, der 
er af mursten og hvidkalket, stammer fra den senere Middelalder og er 

restaureret 1775 og 1862.  
Skibet og koret, der er opført af tilhugget granit, blev helt ombygget i 1866. 

Ved den lejlighed rensedes granitten for kalk og smuds, og kirken fik sit 

nuværende smukke udseende. 
 

 

 
 
 

Døbefonten og indgang til gravkammer 
 

I slutningen af 1600tallet, blev det første Rathlouske gravkapel indrettet, 

Portalepitafet fra 1759 med den flotte smedejernsdør, fører ind til gravkapellet 

som ligger mod vest i kirken.  
I 1846 indrettes det von Holstein-Rathlouske gravkapel, som dog omk. 1853 

igen blev sløjfet. Som erstatning for kapellet i Gosmer Kirke, blev der i skoven 
ved Rathlousdal gods opført et gravkapel for familien. 

Døbefonten er romansk, af let rødlig granit, kummen lidt mere brunlig end 
foden. Døbefonten blev i forbindelse med kirkens nyeste restaurering i 1966 

flyttet til sin nuværende plads i kirkens vestende, nær indgangsdøren. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
 

 
Altertavle og prædikestol 

 
Prædikestolen af eg, med skåret årstal 1637, og den tilhørende lydhimmel, er 

tilskrevet Peder Jensen Kolding. Prædikestolen er forholdsvis stor, disponeret 

efter det usædvanlig store kirkerum. 
En modernisering i 1960`erne af hele kirkerummet havde et længere forspil, 

som tog udgangspunkt i et ønske om istandsættelse af Schack-Rathlous kapel 
og dets kister. Omkring 1960 udvidedes overvejelserne til også at omfatte hele 

kirkerummet, hvis udseende og karakter, ikke alle var tilfredse med. Man 
besluttede at ændre farverne, hvorefter arbejder, efter en del forhandlinger, 

blev overdraget til kunstneren Svend Havsteen-Mikkelsen. 
Da kirken efter den store forandring genåbnede i december 1966, var der 

bygningsmæssigt ikke sket de store ændringer, men ellers var næsten alt 
andet forandret, især farverne i kirken. Væggene var blevet glatpudsede i en 

svag rødbrun kulør, og lofternes træværk havde fået stærke farver, blå i kor 
og skib, rød i våbenhuset.  



 

 

 

 

 

 

                      
                                 
                
Barokaltertavlen fra 1637 havde fået moderne oliemaleri af Svend Havsteen-

Mikkelsen, som også har lavet de to glasmosaikruder i våbenhuset. 

 

                       
                          B494 Opstandelsen           B495 Apokalypsens 4 ryttere 



 

 

 

 

 

 

 
Hele denne gennemgribende ændring af Gosmer Kirke gik heller ikke helt 

ubemærket hen. Det har været en meget stor beslutning for det daværende 
menighedsråd, som sikkert heller ikke altid har været helt enige med 

kunstneren. 
Menigheden har helt sikkert også haft mange forskellige meninger, og nok især 

skulle mange vænne sig til de helt anderledes farver. 
Her ca. 50 år efter kan farverne stadig overraske nye kirkegængere, men 

heldigvis er det nok de færreste, der ikke synes, det er meget forfriskende at 

komme ind i en kirke, men så flotte farver. Og i Gosmer sogn synes 
menigheden stadig, at de har provstiets flotteste kirke, og at den lever helt op 

til sit navn som ”Hads Herreds Domkirke” 
 

I en bog udgivet 1908-09 med titlen "Fra Norsminde Fjord til Uldrup Bakker" 
(En Hads Herreds Beskrivelse af Fru J.Jensen) er der bl.a. en meget udførlig og 

fin beskrivelse af Gosmer Kirke, livet ved kirken og landsbyerne omkring 
kirken, med små anekdoter og fortællinger. En lille fortælling er netop i 

forbindelse med en restaurering af kirken, og lyder som følger: 
 

”I Gosmer kirke forefaldt der ved en Restaurering (hvilket Aarstal erindrer 
Meddeleren ikke) følgende uhyggelige Begivenhed, der i Hovedtrækkende 

erindres saaledes af en tidligere Hallingbo: 
Da Arbejderne en Dag havde nydt vel rigeligt af ”vaade Varer” fik en af dem 

pludselig den vanvittige Ide, at nu skulle der ”være Bryllup”. Man fik fat i en 

so, der udstafferedes som Bruf, en af Svendene agerede Brudgom, en anden 
Præst, og de øvrige udgjorde Følget, og nu foregik der et optrin, der sikkert 

hører til det mærkeligste, der tænkes kan, men som, da det foregik i Kirken, jo 
maatte betragtes som en uhyggelig Vanhelligelse af denne. Saa vidt blev 

Skandalen drevet, at Gerningsmændene blev idømt mange Aars Tugthus. -
Sagen blev selvfølgelig snart bekendt. De ”bryllupslystne” var engagerede af 

en horsensiansk Arkitekt, der ledede Arbejdet. Kirken blev først afbenyttet, 
efter at en ny Indvielse havde fundet sted. 

 
Sådan gik det da heldigvis ikke, da Gosmer Kirke skulle indvies efter 

restaureringen i 1966. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
Gosmer Kirke ligger i Gosmer sogn, som er en del af Odder Provsti. 
 

Odder Provsti blev i 2008 et af landets mindste provstier. I skrivende stund 
består provstiet af 14 sogne, der er samlet i 8 pastorater, der betjenes af 10 

sognepræster, hvoraf den ene er provst for hele provstiet. En ny struktur er på 
vej, og det indebærer store forandringer i opdelingen af pastoraterne. 
 

Der er ca. 18.600 folkekirkemedlemmer i hele provstiet, hvoraf de ca. 472 bor 
i Gosmer sogn. 
 

I Gosmer sogn er det Hanna Nissen, der er sognepræst. Hun er også 
sognepræst i Halling sogn, samt præst og kirkebogsfører for Tunø Kirke. 

Menighedsrådet er fælles for Halling og Gosmer sogne, der derfor også har 
fælles præst. Gosmer Kirke er en stor kirke med plads til ca. 150 mennesker. 

                     
                    

1996 Præstegårdens funktioner 
 

Præstens og menighedsrådets arbejdsplads udenfor kirken, altså kontor, 

konfirmandstue, mødelokaler, menighedsrådskontor m.m. har været i 
præstegården. Præsten har haft sit kontor, undervist konfirmander, holdt 

samtaler m.m., og menighedsrådet har holdt deres menighedsrådsmøder. 
 

I 1991 blev der i f. m. indvielse af den nye Idrætshal i Hou, Hou Hallen, 

indgået aftale om, at menighedsrådsmøder, konfirmandundervisning, kor m.m. 
samt kontor til menighedsrådet, skulle holdes i lejede lokaler i den nye hal. 

Præsten skulle dog stadig have sit daglige arbejdskontor i Præstegården. 
 

Alle syntes, det var en rigtig god aftale, da det var meget nemmere f.eks. at 

samle alle konfirmander, der jo i forvejen gik på Hou skole, til 
konfirmandundervisning i Hallen, tæt på deres skole. 
 

Også menighedsrådet nød godt af, at alle møder blev holdt i et af hallens 
lokaler, og der er blevet serveret rigtig meget kaffe og mange ostemadder fra 

hallens cafeteria, når menighedsrådet holdt sine månedlige møder m.m. 

 



 

 

 

 

 

 

      
 
             Præstegården ”Præstholm” og den fantastiske have 

 

 
 
 

2004 Havnegudstjenester 
 

De fleste gudstjenester for Gosmer sogn holdes selvfølgelig i kirken, men de 

senere år, er der flere og flere gudstjenester, der er rykket ud af kirken. 
 

Ved den årlige havnefest i Hou, blev der for første gang i 2004 holdt en 

havnegudstjeneste. 
Det var en meget spændt præst, der holdt sin første gudstjeneste i det telt, 

der aftenen før havde været et fest- og øltelt, men som ved mange frivilliges 
hjælp, var omdannet til et kirketelt med alt, hvad det skulle indeholde, for at 

kunne gennemføre en gudstjeneste. 

Hvor mange ville der komme til denne første havnegudstjeneste? 
Præsten havde været så optimistisk, at hun havde ladet trykke 100 

salmeblade-eksemplarer. 
Så stor var glæden, da der kom ca. 140 kirkegængere, for at være med denne 

helt anderledes gudstjeneste. 
Det var en dejlig oplevelse, hvor også et kor, der vel kun havde øvet nogle 

ganske få gange, gav alle en helt fantastisk koncert. 



 

 

 

 

 

 

Alt i alt var det næsten ikke til at få armene ned, som præsten udtalte efter 
gudstjenesten. 

Her flere år efter, holdes der stadig havnegudstjeneste ved den årlige 
havnefest, og nu kommer der langt over 300 kirkegængere, der alle nyder at 

komme til den stadig meget anderledes gudstjeneste. Og det faste kor, der 
kun øver nogle ganske få gange, bliver bedre og bedre. 
 

              

                Havnegudstjeneste fra Hou Havnefest 2015 – Foto Kasper 

 

 

2006 Lys på kirkerne 
 
Helt tilbage til først i dette århundrede, blev det mere og mere set, at mange 
kirker blev oplyst omkring juletid. 

Faktisk var det fra 1. søndag i advent og for mange kirker er stykke ind i 

januar måned. 
Det skulle Kirkerne i Gosmer og Halling sogne selvfølgelig også have, så i 

starten af 2006 begyndte det daværende menighedsråd at diskutere, om det 
var noget, der også skulle være på vore Kirker. 

Den 2. december 2006 – 1. søndag i advent- blev først Halling Kirke oplyst, og 
året efter, den 1. søndag i advent 2007 tændtes lysene for første gang på 

Gosmer Kirke. 

 
     
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

2007 Høstgudstjeneste 
 
 

Også høstgudstjenesten foregår hver andet år på en lidt anderledes måde. 

Siden 2007 har menighedsrådet hvert andet år lånt en af laderne på 
Gersdorffslund, som så indrettes til et kirkerum med små halmballer som alter 

og siddepladser. 
 

Også denne gudstjeneste trækker mange kirkegængere til, og efter endt 

høstgudstjeneste, er der auktion over de afgrøder fra mark og have, som 
kirkegængerne har med, og der serveres en dejlig høstsuppe. 

       
 

                                                  

 
 
                Sådan køres menigheden til høstgudstjeneste på Gersdorffslund 

 
 
2007 Pinsegudstjeneste 
 

Ligeledes er 2. pinsedagsgudstjenesten i alle Odder Provstis kirker også flyttet 

udenfor. 
 

Pinsegudstjenesten går på omgang mellem alle kirkerne, og kun i tilfælde af 

rigtig dårligt vejr, flyttes gudstjenesten indenfor.  
Alle præsterne i hele Provstiet er en del af den kirkelige handling, og der 

deltager kirkegængere fra alle provstiets sogne. 



 

 

 

 

 

 

Mange mødes til denne særlige gudstjeneste. Nogle medbringer selv en stol 
eller et tæppe, og også nogle har madkurv med, så det næsten også har præg 

af en lille skovtur. Her har menigheden også mulighed for at hilse på og 
snakke med andre fra hele provstiet. 
 

I 2009 skulle det for første gang være i Gosmer-Halling sogne. Gosmer Kirke 
blev valgt, da det er den største af vore to kirker. Vejret var fantastisk og der 

var plantet flotte piletræer, der heldigvis var sprunget ud netop denne dag. 
Gudstjenesten foregår på græsplænen bag kirken. Igen i pinsen 2016 – har 

der været udendørs pinsegudstjeneste i Gosmer Kirke med dejligt vejr og 
deltagelse af kirkegængere fra hele Odder Provst, som også ses på billedet 

 

 
 

              
 
                Pinsegudstjeneste i Gosmer Halling sogn, bag kirke i Gosmer-pinsen 2016 

 
 

                               
 



 

 

 

 

 

 

2013 Salg af præsteboligen 
 
 
I flere år, havde de forskellige menighedsråd diskuteret, hvordan kirken kunne 

komme nærmere Hou, hvor langt de fleste at Gosmer-Halling sognes 
menighed er bosiddende. 

Der var mange forskellige ideer fremme, lige fra køb af det gamle stadion, 
hvor der var tanker om opførelse af en kirke med tilhørende sognegård, til 

opførelse af en sognegård i forbindelse med Hou Hallen, hvor menighedsrådet i 
flere år havde lejet sig ind i et kontorlokale, og hvor også andre af præstens og 

organistens forskellige aktiviteter i forvejen foregik. 
Menighedsrådet bestemte sig i første omgang for at bygge en fløj til Hou 

Hallen, og for at kunne få råd til dette byggeri, påtænkte man at sælge 
præstegården med tilhørende jorder. 

Man ville også i forbindelse med dette salg, gerne have ophævet bopælspligten 

for præsten, ikke blot for vores nuværende præst, men også for senere 
præster i Gosmer-Halling sogne. 

 
 

                                                           
       

                     Præstegården og den fantastiske have 

 

   



 

 

 

 

 

 

Det var en meget stor beslutning, og sådan en beslutning, skal helt op på 
biskop -niveau. Så spændte var hele menighedsrådet, da den daværende 

biskop Keld Holm var inviteret til møde i Hou Hallen, for der at give sit ja –eller 
nej- til vores ønske om ophævelse af bopælspligten. 

Heldigvis var biskoppen meget positiv, og menighedsrådet fik lov til ikke blot 
at sælge præstegården, men også at ophæve bopælspligten. Hvis ikke den 

tilladelse var blevet givet, kunne man have forlangt, at de fleste af pengene fra 
salget at præstegården. skulle bruges til køb af en ny præstebolig, og så var 

finansieringen af den påtænkte sognegård et stort problem. 

Salget af præstegården gik helt som forventet, og nu kunne menighedsrådet 
gå i gang med opførelse af en ny sognegård. 
 

Salget gik så hurtigt, at præsten måtte fraflytte præstegården inden den nye 
sognegård stod færdig, så nye midlertidige kontorlokaler, skulle findes, 

Der blevet lejet nogle fine lokaler på Møllemarken 6, hvor der blev indrettet 
kontor til præsten. 
 
 

           
 
        Præstens midlertidige kontor blev indrettet i Inter Presents bygning på Møllemarken 6 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
2016 Den nye Sognegård 
 

Menighedsrådets planer om opførelse af en ny sognegård i forbindelse med 

Hou Hallen stødte imidlertid på store forhindringer der gjorde, at denne tanke 
måtte opgives. 

Nu stod menighedsrådet på bar bund, og man måtte i gang med at tænkte nye 
tanker. Det varede dog ikke længe, inden ideen med at købe grunden med den 

gamle brugs på Søndergade 17 kom op, og så var der ikke langt fra tanker til 
handling. 

Køb af den gamle brugs kom i stand, de gamle bygninger blev revet ned, og 
ideen om, at bygge en sognegård, der kom til at ligne det gamle 

købmandsgård, der havde være på ejendommen for mange år siden, tog form. 
En arkitekt, der med det samme fangede vores ide, gik i gang med at 

udfærdige tegninger og udbudsmateriale, og en medarbejder fra et rådg. 
ingeniørfirma blev ansat til at styre hele byggeriet, sammen med 2 

menighedsrådsmedlemmer, som har stor håndværkererfaring. 
Det var et succesbyggeri hele vejen igennem, og i december 2015 stod den 

nye sognegård færdig. 
 

         

       
 
                             Den nye sognegård. Facade mod Søndergade 

 



 

 

 

 

 

 

Der er nu plads til alle. Præsten har fået dejlige kontorlokaler, tæt på alt og 
også tæt på det hus, som hun og hendes mand nu bor i. Menighedsrådet har 

også fået kontor, som kan bruges som en arbejdsplads for de 
menighedsrådsmedlemmer, der har brug for det, og ikke mindst kan den nye 

sognegård samle mange af de aktiviteter, der er i Gosmer-Halling sogne, og 
ikke mindst i Hou, som ingen kirke har, men som nu har en sognegård. 
 
 
 
 
 
 

Indvielse 2006 
 

Søndag den 14. februar 2016 blev den nye sognegård indviet. 
Arrangementet startede i Gosmer Kirke, hvor biskop Henrik Wigh-Poulsen holdt 

søndagens højmesse. Derefter var der reception i den nye sognegård med 
deltagelse af ca. 120 gæster, både inviterede, men ikke mindst byens og 

sognenes borgere, som gerne ville være med til at gøre denne dag festlig. 
Og det blev den, og vi tror, at alle glæder sig til at tage den nye flotte 

sognegård i brug, og der er allerede mange aktiviteter, der skal fylde vore hus 
med foredrag, sangkor, onsdagsgudstjenester, sogneeftermiddage og sikkert 

meget mere. 
 

          
                     Sognepræst Hanna Nissen og biskop Henrik Wigh-Poulsen 



 

 

 

 

 

 

 

 
Kilder: 
 

       

 
      
 

Kirkerne i Århus og omegn, udgiver Erhvervsafdelingen, Århus Amt 
 

Århus Stift 51. årgang. Udgivet af Landemodet i Århus Stift 2013 
 

Diverse kirkeblade ”Kirken”  
 

 
 

 

Dette er en kort beskrivelse af 
Halling Kirke, men alt er meget 

udførligt beskrevet, illustreret og 
uddybet i Nationalmuseets bog om 

FALLING-GOSMER-HALLING-
GYLLING-ALRØ-KIRKER 
 

 

Ligeledes blev der af Odder Dagblad 

i 1908-09 udgivet en bog med titlen 
"Fra Norsminde Fjord til Uldrup 

Bakker" (En Hads Herreds 
Beskrivelse af Fru J.Jensen) I denne 

bog er der bl.a. en meget udførlig 
og fin beskrivelse af Halling Kirke, 

livet ved kirken og landsbyerne 
omkring kirken, med små 

anekdoter og fortællinger. 
 


