RØNBJERG KIRKE

”Kirken
den er et
gammelt
hus …”
Sådan skrev Grundtvig i 1853.
Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne,
passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er
gamle huse, men de er ”levende” rammer
for sognenes gudstjenester og udgangspunkter for det øvrige kirkeliv.
Dette lille hæfte er en kort fortælling om
Rønbjerg kirkes historie, om spændende
detaljer og interessant interiør i det gamle
hus. God fornøjelse på turen rundt i og
omkring kirken!

Den fattige perle på heden
Rønbjerg sogn har, så langt tilbage kilderne kan fortælle os om, været annekssogn til Estvad. Hvor der i Estvad
har været gode økonomiske forhold gennem tilknytningen til Estvadgaard, så har der i Rønbjerg sogn været begrænsede midler. Det kan specielt ses på kirkens udsmykning og inventar. Men det til trods synes vi, at Rønbjerg
kirke er en perle, som med sin spændende historie fortæller om livet her på heden.
Den nuværende kirkebygning er fra første halvdel af 1400-tallet. Den afløste formodentlig en anden kirke af træ
(som sikkert er brændt ned), for i en kirkefortegnelse fra 1325 nævnes Rynbyergh kirke som en af de mindste og
fattigste kirker i Hardsyssel. Man skulle eksempelvis kun svare under halvt så meget i årlig afgift til provsten,
som man skulle i Estvad.
På tårnet står der 1779, men det årstal refererer til en større renovering; tårnet menes at være blot en smule yngre
end kirkeskibet. Der har helt sikkert været to døre i kirken, en syddør for mændene og en norddør for kvinderne.
Kun norddøren er bevaret. Der nævnes et våbenhus i en synsrapport fra 1706, men ikke noget om placering, så
den ældste dato, vi med sikkerhed kan sætte på våbenhuset ved norddøren, er 1892.
Kirken har i de første hundrede år højst sandsynligt stået i munkestenenes naturlige røde farve. Taget har været
tækket med strå og lyng helt frem til 1606, hvor kirken fik fast tag.

Kirkeskibet
Når indledningen til denne korte version af Rønbjerg kirkes historie må forholde sig til de begrænsede økonomiske midler, er det måske en ironisk kommentar, at det første, man får øje på, når man træder ind i Rønbjerg kirke,
er den gamle klingpung. Den har været brugt til indsamling ved gudstjenesterne. Man kunne gå i midtergangen
og række ind også til de sognebørn, der sad inderst på bænkene. Onde tunger vil vide, at den også blev brugt til at
prikke med, hvis en sad og nikkede under præstens prædiken.

Kalkmalerierne
Kalkmalerierne på nordvæggen danner en slags tegneseriestribe med syv billeder. Over det tilmurede vindue ses
brudstykker af en inskription, højst sandsynlig en datering af kalkmalerierne: en ekspertvurdering lyder på 1522.
Billederne viser Jesu lidelseshistorie:
1. Jesus i Getsemane have
2. Judaskysset
3. Jesus fremstilles for Herodes eller Pilatus
4. Jesus piskes
5. Jesus tornekrones
6. Jesus med korset på vej mod Golgata (bemærk: her har Jesus lyst hår af en eller anden grund!)
7. Jesus på korset (bemærk: man kan skimte et viekors, et kors i en cirkel, fra et underliggende maleri. Viekorset
er fra kirkens indvielse).

Døbefonten
Døbefonten er uden tvivl kirkens ældste stykke inventar. Ud fra den stil, fonten er udhugget og dekoreret i, kan
det fastslås, at den er ældre end den nuværende kirke. Man mener at kunne se skader på den som efter voldsom
brand, så den kan have stået i den første kirke og overlevet den brand, som måske gjorde det af med den første
Rønbjerg kirke. Når der er gudstjeneste i kirken, ligger det smukke dåbsfad af messing på sin plads i fonten. Fadet
er fra 1700-tallet. Fascinerende at tænke på, hvor mange generationer sognebørn, der er blevet døbt i dette fad.

Prædikestolen
Prædikestolen og lydhimlen har måttet stå for skud flere gange op gennem historien.
Kommentarer som ”mærkeligt arbejde … evangelisterne (..) næsten slet udførte” og
”tarvelig og smagløs lydhimmel” kan læses i forskellige sammenhænge. Det er dog ikke
hele sandheden!
De fire felter, der vender ud mod menigheden præsenterer evangelisterne med navne og
attributter. Nederst betoner Jesus-citatet ”Salige er de der høre Guds ord og bevare det”
vægten af Guds ord i gudstjenesten og menneskelivet. Mellem hovedfelterne understøtter fromme mænd og kvinder den øverste del af prædikestolen - de bærer den faktisk
på deres hoveder – omgivet af vrængende dyremasker, alt det, der vil trække os væk fra
Guds ord.
Rønbjerg kirke var nok en af de første kirker på egnen, der fik en prædikestol. Tidligere
havde man en læsepult stående i korbuen. Vores prædikestol er fra midten af 1600-tallet, måske før. Den har stået fast forankret og været med i mange generationers menigheds- og gudstjenesteliv – og der vil den blive stående mange år frem.

Koret
Altertavlen

Når man umiddelbart betragter altertavlen, er det
nok al ”udenomsværket”, man lægger mærke til:
toskanske søjler, fine, snørklede sidedekorationer
(rocailleværk) og en stråleglans i toppen med en
Helligåndsdue. Det centrale billede forsvinder
næsten – også i kraft af dets ringe størrelse og dystre
udtryk. Korsfæstelsesscenen er malet i 1862 af
Clemen Toft i Holstebro. Over Kristus-billedet ses
teksten ”Det er fuldbragt” og nederst, ”Vi er hans
værk, han er vor fred”.

Den gamle altertavle
I koret kan man på nordvæggen se den gamle altertavle. Eller rettere: figurerne er nok dele af en altertavle, som Rønbjerg kirke arvede fra Ejsing kirke i
midten af 1600-tallet. Kilder mener, at tavlen kan
spores tilbage til Voer klosterkirke ved Silkeborg. I
en rapport fra 1895 skrives flg. om de fem figurer:
”Arbejdets udførelse må henføres til tiden omkring
1470-80 og kan henregnes til de bedre fra den tid”.
Midtergruppen er et meget brugt motiv, kaldet
Maria selvtredie; vi ser Jesus-barnet mellem sin
mor, Maria (med kronen) og sin mormor, Anna. Til
venstre står en ukendt biskop med en alterkalk, og
til højre ses evangelisten Johannes med en opslået
bog i sin venstre hånd. Figurerne er på et tidspunkt
blevet restaureret og monteret i ny træramme.

Tårnet
Tårnrummet
Selve tårnrummet har været brugt som begravelsesplads for
en af kirkens prominente ejere. På smedejernsgitteret står
initialerne OML og MK samt årstallet 1781. Otto Marsvin
Laurberg var godsforvalter på Estvadgaard og forpagter af
ladegården Nørkær i Rønbjerg sogn. Han ejede Rønbjerg
kirke fra 1775 og frem til sin død i 1794. Den 3. af hans
koner, Mette Kirketerp, døde i 1781. Otto Marsvin Laurberg blev sammen med sine 4 koner og en lille søn hensat i
tårnrummet og er senere flyttet ud på kirkegården.

Orglet
Orglet er bygget af Frobenius i 1968, og det har 4 stemmer.

Klokkerne
Rønbjerg fik sin første klokke i 1583, en foræring fra herremanden på Estvadgaard, rigsadmiral Peder Munk. Den
blev hængt op i 1586 af lokale bønder. Den er ikke længere
i brug, men den hænger stadig i tårnet og kan ses i et af de
nordlige glamhuller. Midt i tårnet hænger den store klokke,
som blev skænket kirken af borgere i Estvad og Rønbjerg
sogne i 1948. Den bærer indskriften ”Jeg kalder paa gammel og paa ung, mest dog paa sjælen træt og tung, syg for
den evige hvile”. Øverst hænger den lille klokke, den nyeste,
med indskriften ”Jeg er støbt til Rønbjerg kirke 1985 af
Eijsbouts i Holland”, og derunder samme ord, som findes på
prædikestolen, ”Salige er de som hører Guds ord og bevarer
det”. Denne klokke er købt for en arv fra en beboer i sognet.
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Sognets præster

Rønbjerg sogn i dag

Der er ikke nogen præstetavle i Rønbjerg kirke, men listen over præster kan føres tilbage til midten af 1500-tallet, altså meget kort tid efter Reformationen i 1536. Her
er kun præsterne fra 1900 og frem taget med:

Der bor i dag ca. 250 mennesker i Rønbjerg sogn.
Samarbejdet med Estvad sogn er fra 2009 formaliseret,
så der er fælles menighedsråd. Der arbejdes i menighedsrådet på en modernisering af Rønbjerg kirke.
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