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Alder og byggestil 
Kirken er bygget i 1891 i stedet for den 
nedrevne gamle kirke. Den er bygget af 
røde teglsten i romansk rundbuestil. 
Den er opført af arkitekt F. Ulldall, der 
byggede flere jyske kirker i perioden. 
Taget er skifer. Der er i 1957 opført et 
ligkapel til kirken, som er filialkirke til 
Mosevrå kirke. 
 

Oksby gamle kirke 

Kirken i Oksby har ligget flere steder. En 

middelalderkirke har man ikke kunnet 

finde spor af, selvom man ved der var en 

på stedet. I 1500 blev der bygget en 

bindingsværk kirke, som havde stråtag. 

Den lå, hvor Oksby klitplantage ligger i 

dag. Kirkegården, der er fredet, fortæller, 

hvor kirken lå. Kirken var i 1716 meget 

medtaget af oversvømmelser og sandflugt 

og man foreslog fra præsten og den 

fynske kirkeejer, at den blev bygget 

sammen med kirken i Ho. Men beboerne i 

sognet ville beholde kirken hos sig. Man 

kunne ikke blive enige og til sidst greb 

kongen ind og bestemte den skulle blive 

liggende. Endelig i 1891 blev der midler til 

at rive den gamle kirke ned og bygge en 

ny. 

De 12 genbrugte disciple 

Da kirken blev revet ned i 1891 havde man en masse 

gammelt inventar, som blev genbrugt i den nye kirke. 

Altertavlen blev restaureret og frisket op, så den fortæller 

historien om de 12 apostle/disciple. Vi kan på altertavlen 

se Jesu 12 disciple:  

1) Med åben bog i venstre hånd og nyt Filipskors i højre, 

kaldt Bartholomæus.   

2) Jakob den ældre med Ibsskal på pilgrimshatten, bog 

venstre hånd og i den højre en hellebard fra 1936, kaldt 

»Andreas  

3) Med åben bog i venstre hånd, ny kølle i den højre, kaldt 

»Jakob«. Fodstykket delvis fornyet   

4) Johannes, skægløs med kalk i venstre hånd, 

»Johannes«.   

5) Judas Iskariot skægløs med venstre hånds 

tommelfinger stukket ind bag bæltet, hvori der foran 

hænger en pung.  Højre arm med kniv kaldt »Judas  

Thaddæus«  6) »Peter« med nøgle 

7)  Flenskaldet, løftende op i kappen med sin venstre 

hånd. Højre arm med et noget spinkelt Andreaskors er 

fornyet, kaldt »Filip«     

8) Skægløs, med åben bog i højre hånd, ny kølle i venstre 

kaldt »Jakob, Alfæus’ Søn«  

9) Med åben bog i højre hånd og løftende op i kappen 

med den venstre, kaldt  »Paulus«   

10) Med krøllet hår og skæg, armene fornyet, den venstre 

med en bog, den  højre med en vandrestav, kaldt 

»Thomas«. Også partiet omkring venstre fod er fornyet  

11)Med nyt hoved, bog i venstre hånd og ny sav i den 

højre, »Simon, Kananæeren« 12) Med delvis fornyet bog i 

venstre hånd, og nyt sværd i den højre, »Mathæus«. 


