1866 Halling Kirke
Indhold

1866 Datering af Halling Kirke
1992 De 4 børnealtertavler
1996 Præstegårdens funktioner
2004 Havnegudstjeneste
2006 Lys på kirkerne
2007 Høstgudstjeneste
2007 Pinsegudstjeneste
2013 Salg af præsteboligen
2016 Den nye sognegård
Halling Kirke

Datering af Halling Kirke

s 1-4
s 5-6
s7
s8
s9
s 10
s 11
s 12-13
s 14-15

Halling Kirke, Spøttrupvej 8, 8300 Odder er fra omkring år 1200. Et par kilometer
fra kysten er kirken rejst på en højning i det bredt bølgende, nærmest flade

landskab, der præger den østlige del af Odder kommune, i det tidligere Hads
Herred. Kirken ligger ud til markerne i østsiden af den tvedelte landsby, og er
trods sin lidenhed synlig på betragtelig afstand fra flere sider. Tårnet og
våbenhuset er bygget fra 1400-1500. Kun bygningens hjørner er sat med kvadre,
ellers er der brugt kløvet granit med større og mindre sten
Altertavlen

Altertavlen består af en baldakintavle fra 1939-40, som danner ramme om en
pietagruppe. Figuren består af Maria, der sidder med Jesu afsjælede legeme på
skødet, omgivet af Johannes og Maria Magdalene med salvekrukken.
Figurgruppen stammer sandsynligvis fra den oprindelige tavle fra 1400-tallet.

Døbefonden

Døbefonten er en senromansk granitfont, udsmykket med tovsnoninger.
Dåbsfadet, der af messing, er skænket til kirken i 1664 og dåbskanden, der også
af messing, er skænket til kirken i 1951.

Orgel

Orglet er bygget i 1978 af Fyns orgelbyggeri ved Henning Jensen, Odense. Orglet
har syv stemmer, et manual og pedal.

Prædikestol og lydhimmel

’

Udførelsen af arbejdet, fra 1630-erne, er tilskrevet billedskæreren Peder Jensen
Kolding, som et ungdomsarbejde, og svarende til en række andre prædikestole i
Hads Herred. Stolen, der er af eg, har fire fag, adskilt af hjørnebøjede,
kannelerede pilastre. Storfelternes arkader er smykket med ”dukater trukket på
snor”.

Kirkeskibet Brita Leth

I kirken hænger kirkeskibet ”Brita Leth”. Sognet er tæt knyttet til havet, og
derfor er det naturligt at have et skib som udsmykning og symbol i kirken. Brita
Leth er en 2-mastet skonnert bygget i Svendborg i 1911. Modellen i kirken er
bygget af Aksel Andersen, Juelsminde og ophængt ved en festgudstjeneste den
24. april 1983. Skibet er skænket af Halling Sogns beboere.
Halling Kirke ligger i Halling 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 nu struktur er på
vej, og det indebærer stor forandringer i opdelingen af pastoraterne.

Der er ca. 18.600 folkekirkemedlemmer i hele provstiet, hvoraf de ca. 1440 bor i
Halling sogn.

I Halling sogn er det Hanna Nissen, der er sognepræst. Hun er også sognepræst i
Gosmer sogn, samt præst og kirkebogsfører for Tunø Kirke.
Menighedsrådet er fælles for Halling og Gosmer sogne, der derfor også har fælles
præst. Halling Kirke er en lille kirke med plads til ca. 100 mennesker.

1992 De 4 børnealtertavler
Som nævnt tidligere, er altertavlen i Halling Kirke en pieta-gruppe med Jesus,
Jomfru Maria, Johannes og Marie Magdalene. Pieta-gruppen havde ligget længe
på kirkens loft, da den i 1930´erne blev fundet frem og genopsat, indrammet af
en ny baldakin lavet af snedkermester Børge Pedersen, Havnegade i Hou.
Baldakinen ligner et katolsk vejalter, og det siges da også, at snedkeren fik
inspiration til den under en rejse i Østrig.

I 1992 kom et samarbejde med sognepræst Hanna Nissen og klasselærer for 4/5
klasserne i Hou skole, Jeanne Laursen, i gang. Opgaven lød på, om børnene
kunne tænke sig at lave nye børnealtertavler til Halling Kirke.
Alle var med på ideen, og der var enighed om, at lave 4 nye altertavler over
emnerne ”Edens Have”, ”Jul”, ”Påskemorgen”, og ”Nu titter til hinanden”.

Fra bogen ”omkring 4 børnealtertavler i Halling kirke”

Hele dette fantastiske projekt resulterede i de 4 flotte børnealtertavler, som vist
på billedet, og som den dag i dag flittigt benyttes til de højtider, der er beskrevet
i hver tavle.

De sidste år, har det nuværende menighedsråd samarbejdet med kunstneren
Inge Hørup, om en ny altertavle, ja faktisk om fornyelse af det meste af det
indvendige af Halling Kirke.
Projektet er langt fremme i processen, men lige nu strander det på, at økonomien
ikke er til det.
Menighedsrådet har foreløbig fra Inge Hørup fået et flot altertavlemaleri, der er
malet over emnet ”Langfredag”, og som nu er hængt op i den nye Sognegård i
Hou.
Der kan alle så nu glæde sig over, eller diskutere, det flotte maleri.

Altertavlemaleri udført af Inge Hørup

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 Halling 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 salmebladeeksemplarer.
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 fantaktisk 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 Rander

2006 Lys på kirkerne

Halling Kirke i december måned

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 Halling Kirke selvfølgelig også have, så i starten af 2006 begyndte det
daværende menighedsråd at diskutere, om det var noget, der også skulle være
på Halling Kirke.
Glade var alle, da der den 2. december 2006 – 1. søndag i advent- for første
gang blev tændt lys, der på allersmukkeste vis, belyste kirken, som man også
kan se på ovenstående billede.
Ligeledes havde beboerne i Halling et ønske om et stort flot belyst juletræ på
pladsen ved kirken, som også kunne lyse op i den lidt mørke tid.
Det syntes menighedsrådet var en rigtig god ide, så alle glæder sig over den
oplyste kirke, og det flotte juletræ, som er et smukt syn, der for kirkens
vedkommende kan ses langt omkring.

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

Halmladen er nu blevet et fantastisk kirkerum

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 år – Pinsen 2016 – har
der igen 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 forskellige 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 biskopnuveau. 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 havde forlangt, at de fleste af pengene fra salget at
præstegården. skulle bruges til køb af en ny præstebolig, og så var finanseringen
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 indrette 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 stor 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 side, 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:
Dette er en kort beskrivelse af
Halling Kirke, men alt er meget
udførligt beskrevet, illustreret og
uddybet i Nationalmuseets bog om
FALLING-GOSMER-HALLINGGYLLING-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.

Omkring 4 børnealtertavler i Halling Kirke af Jeanne Laursen, klasselærer for
5./6.klasserne i år 1992/93
Kirkerne i Århus og omegn, udgiver Erhvervsafdelingen, Århus Amt
Århus Stift 51. årgang. Udgivet af Landemodet i Århus Stift 2013

Diverse kirkeblade ”Kirken” udgivet af Gosmer-Halling Menighedsråd

