LILLE LYNGBY KIRKE
Helsingør Stift, Hillerød Provsti

Præster ved Lille Lyngby Kirke
siden reformationen
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Gravsten i gulv foran alter
Mindetavle i våbenhus
Gravminde på kirkegård (østmur)
Mindesten synlig fra hjørnet af
Præstehøjvej/Lille Lyngbyvej

15?
1560
1578
1601
1619
1653
1669
1684
1701
1740
1774
1790
1809
1823
1829
1840
1857
1858
1863
1889
1904
1920
1931
1933
1957
1971
1983
1992

Laurits Olsen
Hans Kjøge
Hans Mikkelsen
Claus Hansen Rhumand (Rugmannus) *
Thyge Andersen
Anders Knudsen Riving *
Anders Hansen Siersløf
Søren Sørensen Vegerslev
Henrik Fürst (Først)
Bagge Nielsen Ussing **
Laurits Eliesen Grüner
Henrik Ussing
Frederik Engelhart Nannestad ***
Daniel Eiler
Immanuel Nyboe
David Rosen ***
Dr. phil. Jacob Christian Lindberg ****
Niels Peter Henneberg
Peter Marius Barfod ***
Christian Hartvig Kjødt
J. Andersen
Axel Mathorne ***
Erik Georg Christian Wulff
Carl Frederik Ludvig Kragbøll
Knud Baagø
Leif Bork Hansen
Peder Johannes Toftager
Michael Thomsen

Kirken er åben for besøgende eller egen andagt alle dage kl. 8-16.
Dog ikke under kirkelige handlinger.
______________________________________________________________________
Kirkens betjening (graveren), normalt tir-fre i dagtimerne på kirkegården, tlf. 23715391
Sognepræsten, Præstegården, Harløsevej 11, Skævinge, tlf. 48288146
Internet: www.lillelyngbykirke.dk
Andre adresser - Kirkebladet eller adresseliste (fremlagt i våbenhuset)

Velkommen til
Lille Lyngby Kirke

Kort historik i årstal.
1175-1200

Romansk frådstenskirke med skib og kor. Romansk døbefont i granit.

Lille Lyngby Kirke ligger smukt ved
Arresøens søndre bred, hævet over landsbyens lave stråtækte tage. Den er sammen
med sin kirkegård et stille, fredfyldt sted en oase i verdens travlhed.

Gotisk tid

Nyt kor og hvælvning af skibet.

1324

Kirken henlagt ved præsteledighed under Æbelholt Kloster.

1432

Kirken nævnt som viet Treenigheden.

Kirken består af et romansk skib fra o. år
1175-1200, et i senmiddelalderen ombygget kor og tårn samt et våbenhus fra 1500
-tallet. Tårnet fik sit pyramidetag med
vindfløj i 1797. I 1961 fandt man rester af
5 grave, som lå ind under ydermurene. De
må henføres til en ældre bygning på stedet, formentlig en trækirke.

Før 1175

Trækirke ? (Bjælker over dør til våbenhus måske fra denne kirke)

1514

Klokke støbt af Johannes Fastenowe (stadig i brug).

o. 1550

Tårn med trekant kamgavle mod øst/vest samt våbenhus. Kor ombygget.

1567

Sognet havde 47 tiendeydere.

o. 1600

Alterstagerne. En klokke (ikke Fastenowe) afgivet som klokkeskat (1602).

1614

Prædikestol og lydhimmel fra Bernt snedkers værksted i Slangerup.

o. 1619

Gravsten i gulv under knæfald for sognepræst Claus Hansen Rhvman.

o. 1630

Barokke stolestader og degnestol. Pulpitur opført i vestende af skib.

o. 1650

Nederlandsk dåbsfad (det nuværende). Klokke støbt af Hans Meyer 1652.

Til kirken er knyttet vandresagn om natlige nedrivninger og en trolds kast med
sten. Glemmes må heller ikke sagnet om
tyren, der blev sluppet løs og første gang
lagde sig på bakken her, og derved bestemte kirkens beliggenhed.

1676

Gravsten i gulv foran altret for sognepræst Anders Knudsen Riving.

1754

Sognet blev sammen med annekset Ølsted henlagt til Stiftet.

1772 / 1774

To mindetavler for sognepræst Bagge Nielsen Ussing og hustru.

1774

Nyt altermaleri (det nuværende).

1797

Tårnets tag udskiftet med et pyramidetag. Vindfløj med årstal 1797.

Kirken har i tidernes løb gennemgået
flere ombygninger og renoveringer, senest i år 2004. Udvendigt fik taget nye
tegl og afløb. Meget tømmerværk blev
fornyet. Indvendigt blev væggene nykalket og inventaret renoveret og nymalet dog ikke altertavle, prædikestol og orgel,
som var i god stand. Tekniske installationer blev fornyet, bl.a. nyt varmeanlæg.

1803

Salmenummertavler (de nuværende).

1858

Muret alterbord erstattet med enkelt fyrretræsbord. Ny alterskranke.

1868

Prædikestol, degnestol og stoleværk omflyttet til nuværende placering.
Pulpitur nedtaget. Døbefont flyttet fra kor til under tårnbue.

1883

Kirken restaureres, kor og skib skalmuret med kamp, norddør og to vinduer
tilmures. Stolestadernes låger fjernet.

1906

Ny dør mellem våbenhus og skib.

1931

Nyt trægulv under alt stoleværket. Stumper med tømrernes påskrift gemt under
nyt gulv år 2004.

1933

Lille Lyngby sogn og Skævinge sogn i samme pastorat.
Præstegården ikke mere præstebolig – bortforpagtet.

1938

2 store lysekroner skænket kirken.

1950

Kirken overgået til selveje.

1963-65

Kirken restaureret. Stolestadernes låger genopsat.

1973

Nyt trægulv i tårnrum - under nyt orgel.

2000

Orglet udvidet - døbefont flyttet til nuv. placering. Præstegården solgt.

2005

16. januar genåbner kirken efter den gennemgribende renovering.

På de følgende sider fortælles mere om
Lille Lyngby Kirke. Tekst og foto ved
menighedsrådet.

Lige inden for i kirken ses…..

Døren til våbenhuset er af nyere
dato (1906) med indsat otte sengotiske fyldninger med foldeværk.
Renset eg. Over døren er indmuret et
stykke kraftigt egetømmer, der menes at stamme fra den tidligere trækirke.

Orglet er bygget i 1973 af Frederiksborg Orgelbyggeri ved Troels Krohn.
Det havde 6 stemmer. I år 2000 blev
det udvidet til 15 stemmer og to manualer. Det ene værk er svelleværk.
Den meget vellykkede udbygning
blev lavet af orgelbygger Gunnar
Husted, Fredensborg.

Døbefonten er kirkens ældste inventarstykke. Den er af granit med fire primitive relieffer: David sidder på en stol med sin harpe. Samson og løven. Mand ridende på
hest. Engel med udbredte vinger (nederste
parti afslået). Dåbsfadet o. 1650, nederlandsk med relieffer. Fonten blev 1868
flyttet fra koret til ned under tårnbuen.
I år 2000 flyttet til nuværende sted.

Stolestaderne fra første halvdel af 1600-tallet er i barokstil med fyldningsdøre og
bukkehorns-hængsler. Lågerne blev fjernet i 1883 men påsat igen 1963. Ved renoveringen 2004 blev givet tilladelse til at aftage dem og deponere dem til eventuel senere
indsættelse på deres oprindelige plads. De 4 låger omkring degnestolen skulle bevares
påsat for at vise det barokke interiør. Stolestaderne blev lettere ombygget og bla. forsynet med glatte gavle mod væg.
Mindetavler I våbenhuset er opsat
to store, ens tavler
- o. 1772 for Maria Susanna Bøttcher
Ussing, gift med sognepræsten.
*11. sept. 1716 †10. juni 1772
- o. 1774 for Hr. Bagge Nielsen
Ussing, sognepræst for Lyndbye og
Ølsted fra 1740.
*4. juli 1714 †29. juni 1774.

Tak for besøget.
”Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til
noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt,
ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.”
(citat på lydhimlen over prædikestolen - fra 2. Korinterbrev kap. 3 vers 5-6)

Altertavlen er et stateligt barokarbejde
med senere renæssancevinger. Skænket i
1630. Sikkert udført af Hans Snedker i
Kratmøllen alias Hans Barchmann. Tilsvarende tavler i tre kirker i Hornsherred og i
Slangerup kirke. I sidefelter figurer af Peter med nøglen og en langskægget Paulus
– tilsvarende kendt fra Frederiksborg slotskirke. Gesimsfriserne ovenover bærer udskårne våben for lensmanden på Kronborg
og Frederiksborg, Frederik Urne og hustru
Karen Arenfeldt. Topstykke med Christian
IV’s monogram og to frifigurer, Moses og
Johannes Døberen. Nadvermaleriet i storfeltet er fra 1774. Topstykkets maleri af
Gudslammet er fra 1858. Altertavlen renoveret enkelte gange, senest 1994.
Alterbord renoveret og nystafferet i 2004.
Alterstagerne fra o. 1600.
Alterdug udført af lokalt sognebarn.
I niche i korvæg bag alteret står en vinkande fra 1874 i københavnsk porcelæn
med guldkors.
Alterskranke og bedeskammel
er nye fra år 2004.
Under knæfaldet gravsten for Claus Hansen Rhvman, sognepræst, død VII Kal
[26.aug.] 1619, 50 år gammel.
Foran alteret gravsten for Anders Knudsen
Riving, sognepræst, død 24. febr. 1676,
61 år gammel.

Klokkerne i tårnet. En støbt 1514 af
Johannes Fastenowe
og en støbt i 1652 af Hans Meyer.
Elektrisk betjening.
Automatisk ringning morgen og aften.

Prædikestol og lydhimmel
fra Bernt snedker i Slangerup.
Tilsvarende arbejder til andre nordsjællandske kirker. Leveret 1614.
Renoveret og nystafferet enkelte
gange, senest 1994.
Nummertavlerne er fra 1803.
Nystafferede 2004.
Lysekronerne – 2 store er skænket
kirken i 1938.

