Næsbjerg kirke
Alder og byggestil
Næsbjerg Kirke nævnes første gang i 1300 tallet.
Det var oprindelig en lille romansk
kvaderstensbygning bestående af kor og skib.
I senmiddelalderen er der tilføjet et våbenhus
foran skibets norddør samt et tårn.
Tårnet blev i 1811 forsynet med pyramidespir.
I 1928 tilførte man desuden tårnet et glasmaleri
forestillende Kristus på korset.

Klokken er mere end 800 år
Som noget ganske usædvanligt rummer tårnet
hvad der antages at være kirkens første klokke
helt tilbage fra 1200-tallet.

Jesus står med Dannebrog
Alterbordet er fra 1585 og katekismealtertavlen, som man kalder den, er fra 1587. En
katekismetavle er en altertavle, med en
kortfattet tekst udformet som spørgsmål og svar
på kristendommen.
Altermaleriet af ”Opstandelsen” blev kraftigt
restaureret i 1952.
I midten står Kristus over graven i en gul
strålekrans med sejrsfanen Dannebrog og højre
arm udstrakt til velsignelse.
Tror du Jesus har stået med det danske flag i
virkeligheden?
Omkring graven ses fire romerske soldater. De
tre virker bange for Jesus, og den fjerde er
stadig sovende med albuen hvilende på
ligkisten. Sådan en kiste kaldes også for en
sarkofag, når den er lavet til særlige
betydningsfulde personer, som en stor,
monumental kiste af sten eller træ.
I baggrunden ses til højre de tre kors på
Golgatha højen og til venstre ses
tempelbygningen i Jerusalem. I trekanten over
maleriet ses Jesu monogram; JHS, som står for
JESUS, hvor JHS er de første 3 bogstaver på
græsk.
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Stenene faldt ud af kirkemuren
I 1694 var de store kvadresten på korets sydside
og sydøstre hjørne fra gulv til loft faldet ud. Selv
noget af muren indtil alteret var fulgt med.
Det tog efterfølgende 12 dage for de lokale
murermestre at mure hullet til.
Måske kan du se, at man flere steder har
repareret kirkens murværk med sten af
forskellig størrelse. Dette skyldes, at kirkens
murværk gennem tiden har bevæget sig, og
stenene i muren derfor flere gange er faldet ud.

Årstallet 1181 er spejlvendt
Vejrhanen, som også kaldes en vindfløj, blev
fornyet i 1951. Man regner med, at denne
vejrhane er en kopi af den tidligere model.
Måske derfor har man valgt at påføre vindfløjen
det spejlvendte årstal for spirets opførelse,nemlig 1181.

Inventaret er bevaret
Prædikestolen og stolestaderne er fra 1579.
Læg mærke til mønsteret på prædikestolen, på
alteret, på stolestaderne og på en dør til et
messeskab, som oprindelig var en panelvæg.
Dette mønster kaldes for ”akantus løv”, da
bladene ligner de store blade fra planten
akantus, som man har kendt gennem mere end
1000 år. Du kan finde akantusløv på smykker, på
husmure, på billeder og mange andre steder.

