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Oplev 1000 års historie
tag på tur i Roskilde Stift
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Willemoesmonumentet

Monumentet er rejst på kirkegården
ved Odden Kirke som mindesmærke for
de faldne i slaget ved Sjællands Odde
i 1808. Nederst et mindeord skrevet af
Grundtvig. Ved monumentet ligger to
pyramider af de oprindelige kanonkugler.
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Kalkmalerier i Højby Kirke

Helvedesgabet

Her er løver, martyrer, konger og
selvfølgelig ærkeenglen Mikael, der
på dommedag hjælper Gud med at
veje sjælene – og på kalkmaleriet
snyder han med vægten til fordel for
en synder.

Kalkmalerier af Isefjords-mesteren
fra 1400-tallet i Tuse kirkes loft
viser Djævelen, der indfanger de
afdøde til evig pinsel.

1500-tals teologen anses for at være
blandt de danske teologer, der har
opnået den største berømmelse
uden for landets grænser. Se hans
grav blandt storslåede kongegrave i
Roskilde Domkirke.
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Vor Frue Kirke i Kalundborg

Nordeuropas eneste femtårnede centralkirke.
Den opført imellem 1200 og 1230, og skal lede
tanken hen på "Det himmelske Jerusalem",
da man i Middelalderen forestillede sig Det
himmelske Jerusalem som en befæstet by med
fem tårne.

Sankt Jørgensbjerg Kirke

Stiftets ældste og stadigt fungerende
kirke fra 1000-tallet. Kirken ligger højt
i Roskilde med udsigt over fjorden.
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Biskop Absalons grav
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Hvideslægtens vugge

Fjenneslev Kirke er nært knyttet
til den magtfulde Hvideslægt –
og kirkens to tårne er kendt fra et
folkesagn og fra Oehlenschlägers
berømte digt "De tvende kirketårne". I kirken kan man se det
berømte kalkmaleri af Asser Rig
og fru Inges overrækkelse af
kirken til Herren.
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Graven i Sorø Klosterkirke har været
åbnet to gange og i en udstilling kan
man se Absalons bispering og rester
af hans bispestav.

Epitafium

Bjernede Rundkirke

Middelalderlig rundkirke og den eneste
bevarede af sin slags på Sjælland.

Væghængt gravmonument i Køge kirke
over provst Glob og hans fire afdøde
hustruer og otte børn. Der findes 13
epitafier og 125 gravpladser i gulvet
i kirken.
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Hellig Anders Høj

Højen, hvorpå der er rejst et kors,
finder man på Korshøjvej i Slagelse.
Den optræder i middelaldersagnet
om Hellig Anders, der var præst
i Slagelse og på mystisk vis blev
bragt hjem af en engel fra en
pilgrimsfærd til Jerusalem.
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Dagmarkorset
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Kirken i Store Heddinge er med sit
karakteristiske ottekantede skib –
oktogonen – blandt stiftets mest
særprægede kirkebygninger fra
middelalderen.
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Helligåndssalen er den ældste del
af klostret og er udsmykket med
fresker af Niels Larsen Stevns.

Det storslåede bygningskompleks
Herlufsholm består af kirke, gods og
kostskole. Herluf Trolle og Birgitte Gøye
grundlagde stedet i 1565, og i kirken,
bag alteret, finder man deres gravmæle.
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Sankt Katharina Kirke
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Slagelse Kloster

Herlufsholm
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Dagmarkorset blev fundet i 1683 i en
kongelig grav i Sct. Bendts Kirke i Ringsted.
I dag er originalen på Nationalmuseet, men
se findestedet og kirkens fornemme kopi.
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Niels Hemmingsens grav
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Glasmosaik

Maja Lisa Engelhardt står bag
Holsted Kirkes altertavle, der
udgøres af en glasmosaik, der
måler 6 x 4,6 meter.
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Damsholte Kirke

Damsholte Kirke, Danmarks eneste
rokokokirke i en landsby, blev
opført af arkitekt Philip de Lange
i 1741-1743 med løgkuppel og
gulkalket ydre.
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Grundtvigs mindestuer

I præstegården ved Udby Kirke blev
Grundtvig født og virkede senere som
vikar for sin far. I museet ved kirken
ses flere af Grundtvigs ejendele blandt
andet hans bibel.
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Svinø Kirke og mindelund

Øens kvinder samlede ind blandt
godt 250 øboere, og finansierede
dermed halvdelen af kirkebyggeriet.
Kirken blev opført i 1900. Ved kirken
er en mindelund for faldne flyvere
under 2. verdenskrig.
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Hotherhøjen

Hårlev Kirke er bygget i perioden 1080
til 1275 i romansk stil af kridtkvadre
og munkesten – og på kirkegården bag
kirken finder man en stor gravhøj fra
den sene jernalder eller vikingetiden.
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Fortæl selv 1000-års historie fra dit sogn på www.roskildestift.dk/1000
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