Sevel Kirke

Sevel Kirke
Sevel Kirke er en romansk kvaderstenskirke som de fleste af vore jyske
kirker.
Den er fra den store kirkebygningsperiode fra 1130-1230. Dette gælder kun
koret og den østligste del af kirken til omtrent dér, hvor nu våbenhuset ligger.
Den ældste del af kirken er bygget på sokkel med profileret kant, mens
udvidelsen af kirken i 1554 er på sokkel med skrå kant.

I en kvadersten i korets sydside udvendig ses tydeligt indridset et ”PS 1805”.
Dette kan være gjort af Peder Sejersen, der var degn i Sevel fra 1802-1831.
Øst for våbenhuset ses tydelige spor efter den gamle mandsindgang, og på
nordsiden ses kvindeindgangen.

Historie
I 1554 fik herremanden på Stubbergård, Iver Juel, tilladelse af kongen, Chr.
d. III, til at nedrive Trandum Kirke for at bygge Sevel Kirke større. Han udvidede kirken mod vest til dens nuværende størrelse og lod tårnet bygge. Det
sidste voldte noget besvær, så tårnet stod først færdigt i 1577. 21 år efter Iver
Juels død. Dette er til kirkens taghøjde bygget af kvaderstenene fra Trandum
Kirke, mens resten af tårnet er af brændte, røde mursten fra ”Æ Tejls” på
Nautrupvej. Selve kirken, der hidtil havde været stråtækt, blev nu belagt med
blyplader.
Flere sagn knytter sig til denne udvidelse af kirken. For det første sagnet om
heksekællingen Kjæn Swot, der målte afstanden mellem de to kirker til kun
syv kællingespring, så tilladelsen til nedrivning blev givet af kongen. Desuden
sagnet om kirkeklokken fra Trandum Kirke, der faldt i søen under transporten
til Sevel, og som hver højtidsaften sender sine klagende toner op fra dybet.
Det af mursten byggede våbenhus er det sidst tilkomne, i 1765. Her står en
gammel, slidt gravsten, som tidligere har ligget i koret.

Koret
Kirkens ældste inventar er den
smukke, romanske døbefont af granit med ranker og bueornamenter..
Fra den katolske tid findes desuden
kun altertavlen fra 1515, der har
haft form som et skab med fløjdøre.
Den er dejlig særpræget ved sit
simple træskærerarbejde, der i midten viser Kristus på korset med de
to røvere på hver sin side. Den sydlige fløj viser tre udskårne mandspersoner (landshøvdingen Pilatus,
ypperstepræsten Kajfas og kommandanten) og den nordlige fløj fire
personer (Jesu moder, Maria Magdalene, Johannes og en soldat).
Midt på altertavlen nederst ses to
små personer, der muligvis skal
tolkes som dem, der henholdsvis
fortæller og nedskriver beretningen
om korsfæstelsen. Måske er den
ene et selvportræt af kunstneren.
Senere tider har påført altertavlen
to flyvende engle, der opsamler Jesu dyrebare blod. Selve alterbordet
er af sten og har et relikviegemme.
Alterbordspanelet er fra tiden omkring 1600
Ved den gennemgribende restaurering 1974/75 blev igen opsat et
gammelt smedejerns-gitterværk
som alterskranke. Det er skænket til
kirken af præstedatteren Anna
Knudsdatter, Sevel, år 1723 som et
minde om hende og hendes mand

Knud Mikkelsen, Guldager, der omkring 1700 var præst i Henne Kirke
ved Filsø. Gitterets initialer
K.M.S.G. og A.K.D.S. står således
for deres navne. De samme bogstaver ses nedenunder i spejldiagram.
I korets sydvæg er indmuret en sort
gravsten med billedet af en adelsdame med pibekrave. Den bærer
indskriften: ”Her ligger begravet ærlige og velbyrdige fru Maren Juel til
Ryberg, Erich Rosenkrantz’ efterleverske”. Hun var en datter af Iver
Juel. Stenen havde ind til 1886 ligget i korets søndre side med en
muret grav under.
Ved opgravningen fandtes et par
messingplader med Juel’ernes våben, en messingplade med i hverandre sammenslyngede bogstaver
og en tredje med en indskrift, der
bl.a. fortalte, at hun var død på sin
gård, Handbjerg Hovgård den 7.
maj 1624. Disse messingplader kan
nu ses bag en glasramme i korets
nordside.
I en glasramme ovenover ses andre
kisteplader, bl.a. fra Mette Munks
kiste, som har stået i en tøndehvælvet gravkælder i koret indrettet
af herremanden Iver Juel.

Skibet
Den smukke prædikestol er skænket af Iver Juels søn, Kjeld Juel i
1605 tillige med de to lukkede herskabsstole. På begge dele ses våbenskjolde tilhørende Kjeld og Christence Juel.
Således ses på prædikestolen i første felt fra opgangen Stjerne Juel’ernes våben (Kjeld Juels fars våben). I andet felt tre roser (Munk),
(Kjeld Juels mors våben). I tredje
og fjerde felt atter Juel’ernes våben
sammen med bogstaverne C.F. og
C.M. (Christences fædrenes og
mødrenes våben). Lydhimlen
stammer sikkert fra samme tid som
prædikestolen, men er senere lavet
om i rokokkostil.
Ved forrige restaurering blev en
slidt gravsten lagt ned i gulvet i skibets nordside, mens en gravsten
over præsten Ove Thorning er anbragt under prædikestolen. Den er
sammensat af adskillige stykker og
bærer en længere indskrift: ”Her
gemmes det livløse af Ove Thorning, født i Gjøl præstegård den 2.
juni 1725. Blev præst på Manø
1750, giftede sig der i 1751 med
hans også her begravne kone, Christiane Jonghans, født i Manø præstegård den 30. juli 1734. Hendes
far var Hans Christian Jonghans og
moderen Kirstine Mørrup.

Deres avlede børn var seks sønner
og fem døtre. Han blev forflyttet til
Toftlund 1761. Derfra til sidst til
Sevel 1774, hvor han døde den 4.
januar 1801 i sin alders 76. år. Hun
døde i sin alders -- år. Hist hvor de
rene ånder bor, der knælede for vor
forsvarer, stemmer de med høje
toner halleluja vor Gud er stor”.
Over midtergangen hænger en
model af skoleskibet ”Danmark”. På
nordvæggen hænger et smukt
maleri forestillende frelserens gang
til Golgata, foræret i 1878 til kirken
af enkepastorinde Hassager, født
Hørning.
I skibets vest-ende er et pulpitur
opsat af Iver Juel eller hans hustru
Mette Munk. Her er i 1858 påmalet
de tolv apostle, og i 1873 indrettet
med et orgel, skænket af ejeren på
Stubbergård, proprietær J.
Boserup. Det er i 1964 fornyet af
Frobenius og Co. og har nu syv
stemmer.

Tårnet
Ved restaureringen i 1974/75 ændredes tårnrummet til et lyst rum. Tårndøren
blev låst, og et gammelt epitafium over Kjeld Juel (død 1606) er på ny blevet
opbygget. Det er genskabt af billedhugger Vitus Nielsen, Lyngby. Selve epitafiet består af en oval skifertavle omgivet af en ramme med anevåben (tilbage
er kun 6 sæt). Rammen bæres af et fodstykke, på hvis ende – på hver side af
rammen – står to kvindefigurer forestillende henholdsvis troen og håbet.
Oven over rammen ses en tavle og øverst to sammenkoblede våbenskjolde.
Selve indskriften lyder:
”Kjeld Juel nu salig på Stubbergård.
Der man skrev tusind seks hundrede år
og dertil seks den tiende dag
ud i august måned befalede sin sag
ud i Guds hånd dermed sin ånd
befalede han i herrens hånd.
Hans efterladte hustru kær
ham til ære lod rejse her
denne gravskrift skøn. O Herre giv
dem begge tilsammen det evige liv.”
I tårnet hænger en stor kirkeklokke, der sidste gang er støbt om i 1876 i Århus. Et gammelt sagn fortæller, at kirkeklokken hver højtidsaften siger: ”Bim,
bam, bim, bam, mi’ søster, hun ligger på Helle Sø dam”.
Her findes desuden et klokkespil, der tillige med et tårnur er skænket kirken
af grosserer Andreas Gade i 1938. Klokkespillet fylder morgen, middag og
aften luften med dejlig klokkeklang fra de kendte salmer: ”Nu rinder solen op
af østerlide”; ”Befal du dine veje” og ”Nu hviler mark og enge”.
Sevel kirke er nu oplyst om natten ved hjælp af en projektør, skænket af
håndværkerne ved den forrige restaurering i 1974/75.
Et kapel vest for kirken fik tilføjet nye toiletter og et redskabsrum i 1966. Kirkegården hegnes af et stendige med dobbeltportal mod syd. Lige indenfor
findes brudstykker af gamle rundbue-vinduesnicher. Er det mon fra Trandum
gamle kirke?

Klokkespillet i kirkens tårn kan besigtiges efter aftale med graveren

Den nye kirkegård
På den nye kirkegård i det
nordøstre hjørne blev der år 2001
indrettet en mindelund med fredede
gravsten.
Under den store, prægtige
hængebøg er opstillet en skulptur af
stenhugger Ejgil Vestergård,
Lemvig. Hans tanker med værket
var ”Den kristne opstandelse”.
Skulpturen er en gave fra en
udvandret Sevelbo til Canada, J.
Peder Eriksen, der i 1969
skænkede gaven, som kom til at stå
på den nye kirkegård, der netop var
taget i brug et par år før.
Den centrale figur er den
opstandne. Skikkelsen på
skulpturens venstre side er englen
ved graven, hvor kunstneren i
udformningen har ladet
symbolikken komme til udtryk i
opad stræbende bevægelser.
Verset på skulpturen er Sl. 28, vers
5:
”Så er vor død dog kun en blund
og støvet om en liden stund
får også ørnevinger”.

Kunst ved Kirken
Den 18. november 2014 var der
overdragelse og afsløring af et kunstværk lige uden for kirkediget øst for
Kirkehuset.
Skulpturen "Sejlads på livets og dødens vande" er lavet af kunstneren
Lilli Byrum og blev foræret til Sevel
Kirke af Ellinor Brask Nielsen og Leo
Bisgaard Andersen, Stubberkloster.

Lilli Byrum beskriver selv sin bronze
skulptur fra maj 2005 således:
Selve skulpturen er høj og slank og
nærmest krukkeformet – næsten
svajende på det spinkle fodfæste i
det halvmåneformede skib ”Arken”.
Arken er symbol på måne og hav og
det feminine princip – den der bærer
livet, moderskødet, skæbnens skib,
og er sædvanligvis afbildet som halvmåneformet.
”Arken” er et fartøj, der transporterer
og overfører livsprincippet, livets bevarelse og menneskenes overlevelse.
”Arken” på havet er jorden, der sejler
i rummets ocean.
I det gamle testamente byggede Noa
”Arken”. På Herrens befaling rummede Arken dyr og mennesker. Begge
rummer livets elementer, sammenhæng og bestandighed.
Båden kan også symbolisere eventyrlige oplevelser – udforskning – det
at sejle på livets hav, men også at
krydse dødens vande.

Renovering af Sevel Kirke 2015 - 2016
Søndag den 17. april 2016 blev Sevel Kirke genåbnet efter en renovering.
Ved den gennemgribende renovering fik kirken et helt anderledes udseende,
hvilket også kan ses på ovenstående foto. Prædikestolen med tilhørende
lydhimmel blev flyttet ned i kirken mellem de to øverste vinduer i skibet, og
herskabs-bænkene, der stod øverst i skibet mod øst, blev flyttet helt bagerst i
skibet mod vest under pulpituret. Dette for at få bedre udsyn til koret og
alteret, samtidig med at det gav mere plads til for eksempel koncerter,
skuespil og lignende.
Både altertavle, prædikestol og lydhimmel blev restaureret, og lysekronerne
og kirkeskibet blev frisket op, gulvet renoveret, væggene kalket og loftet og
inventaret nymalet i lysere farver. Der kom nye hynder på både bænke og
knæfald, og alterbordet blev frilagt med en tyk glasplade over, så man kan se
ned på relikviegemmet.
Der kom nye yderdøre i både våbenhus og tårn og buen over tårndøren blev
genetableret. samt nyt lydanlæg i kirken.
Præstetavlen med navne helt fra reformationen blev flyttet ned i tårnrummet,
da den før hang, hvor nu prædikestolen hænger.
Det store oliemaleri på nordvæggen forestillende frelserens gang til Golgata
er også restaureret.
Tekst: Leif Novrup

Kirkehuset
Kirkehuset i Sevel er beliggende på Klostervej 3, midt i byen og lige ved
indgangen til kirkegården.
Kirkehuset blev gennemgribende renoveret i 2011 og er et godt og naturligt
samlingssted, som benyttes flittigt til kirkelige aktiviteter som for eksempel
minikonfirmand– og konfirmandundervisning, kirkekaffe, foredrag, møder,
øvelokaler for børnekor, børneklub osv.
Kirkehuset rummer i nederste etage kontor og faciliteter for graver og
gravermedhjælper.

Velkommen i Sevel Kirke
Sevel kirke er samlingspunkt for
mange i byen, hvad enten det er
til gudstjeneste, til højtider eller
ved begivenheder som dåb, konfirmation, vielse og begravelse.
Sevel Kirke tilbyder også en lang
række aktiviteter. Eksempelvis
konfirmand- og minikonfirmandundervisning, fredagscafé, babysalmesang, voksenkor, børnekoret Kids Voice, børnekirke, sogneaftener, friluftsgudstjenester,
børneklubben Myretuen og kirkekoncerter.
Kirkerne i Sevel, Herrup og
Trandum deler præst og har et
tæt samarbejde til gavn for fællesskabet i kirkerne.
Besøg også vores hjemmeside
sevelkirke.dk
og læs mere om kirkelivet.
Vi glæder os til at se dig!
Sevel Kirke
Klostervej 1, Sevel
7830 Vinderup
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