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Gerlev Kirke er fra sidste halvdel af 1100 tallet, romansk stil, opført af
frådsten (kildekalk) og kløvede kampesten, og gennem århundreder
tilbygget og ombygget. Kirken blev ikke som normalt udvidet ved en
forlængelse, men ved at skibet 1617 blev gjort 3 alen bredere mod syd
og forsynet med nye krydshvælvinger.

Bemærk den afdækkede sydvestlige hjørnesten - udvendig på tårnet med skåltegn.

”Soldaterfløjen”, en tilbygning fra 1753 mellem våbenhuset og
sakristiet. Denne nordfløj er opført i to etager.

Fra 1986 – 1993 gennemgik kirken en tiltrængt ydre renovering.
I forbindelse med den indre restaurering i 2003 blev 1. sal på nordfløjen
indrettet til et lyst og venligt lokale, der bruges til møder og udstillinger
Døbefonten er støbt i malm i 1604 af
bøssestøber Hans Wulf Endtfelder på Chr.d.4.'s
kanonstøberi ved Kronborg. Indskriften er
følgende: ”Hans Wolf Endtfelder gos mich”
(støbte mig).
Langs kummens øvre rand står: ”Anno 1604
blef denne Fvnd støbt - kirkeverger Her Hans
Tagesen oc Niels Iensen – Paciencia fertilis
Arbor” (tålmod er et frugtbart træ). Desuden er
der en bladbort og fire løvehoveder i relief.

Kirkens første døbefont i granit er nu anbragt til venstre for indgangen
til våbenhuset og har formodentlig været i brug indtil, kirken fik den
usædvanlige malmfont.

Kalkmalerierne fra
Issefjordsværkstedet blev i 2003
afdækket, registreret og fotograferet,
for derefter igen at blive kalket over.
To små billeder blev synliggjort, en
”vrængemaske” som formodentlig er
malet som en spøg omkring et
udluftningsrør på en hvælving, og et
fint indvielseskort bag alteret.

Pengeblokken er anskaffet i 1741 og udført i træ med jernbeslag.
Lysekronerne er skænket af Gerlevs Kvindeforening i 1905.
Ny belysning fra 2003, fremhæver den rustikke stemning i kirkerummet.

”Gerlevstolen” er designet af arkitekt
Per Axelsen i samråd med Gerlev
menighedsråd. Stolen er udført af
egetræ i enkelt design.

Kirkeskibet blev skænket til kirken i
2004 og er bygget af Poul Brade.
Det er en model af skoleskibet
Danmark.

Altertavlen er udført 1631 af Hans Brachmann. Træfigurerne på siderne
forestiller Petrus og Paulus. Overover står Moses og Johannes Døberen.
Maleriet illustrerer nadveren efter stik af Hendrich Goltzius 1598. Ved
maleriets sider er to joniske søjler. Sidevingerne har rige barokudskæringer. På topstykket ses Chr.d.4.'s monogram. Maleriet er olie på
træ.

Gravstenen: Ottekantet brun
kalksten i skibet foran koret fra
1744. I kirkebogen kan læses:
Wel-Ærværdig og vel-Lærde hr.
Nicolai Jørgen Stolpe, fordum
Sogne-Præst til Gierløv og
Draabye Meenigheder begrafven,
gammel 43 Aar.
Stenen er også et minde over tre
af hans børn.

Prædikestolen er fra 1601. Indskriften lyder: ”Sandelig siger jeg jer, den
som hører mine ord, har livet.

Orglet er fra 1970 og bygget af Carsten Lund, der har udviklet sin egen
personligt prægede stil, i slægt med renæssancens og barokkens
orgelkunst. I år 2000 donerede tidligere organist Helge Rugh en
sedecima 1`stemme. Orglet er blevet kaldt et mini-katedral orgel, og er
et af de bedste i Hornsherred.

Under kirkens restaurering i 2003
fandt man under gulvet det gamle
fundament af den oprindelige kirke
før udvidelsen. Her fremkom en
beskadiget kværnsten/gruttesten,
brugt som grundsten for ca. 900 år
siden.
Nationalmuseet har accepteret at den
forbliver i kirken – nu i våbenhuset
ved indgangsdøren.

Klokkerne:
Den mindste af klokkerne er gotisk og fra midten af 1400 tallet. Den
største er skænket af prins Carl (Fr.d.4.'s bror, der opholdt sig på
Jægerspris Slot) i 1714. Indskriften: ”første printz i Dannemark Hvis
nahn Carl Lyde til een tunge for Guds ark lod min malm gyde”.

Prins Carls Skole er måske lig med udhuset ved Mødehuset syd for
kirken. Prins Carl opførte skolen i Gerlev i 1715, samt en i Jægerspris og
en i Landerslev, og hans bror Fr.d.4. opførte 240 Rytterskoler for
bondestandens børn rundt om i landet.

Foto taget fra lugen i tårnet

Gerlev kirkegård er placeret omkring kirken. Kirkegården er en typisk
landsbykirkegård. Den gamle del med de største familiegravstede er tæt
på kirken, og mod øst er den nye udvidelse fra 1950erne. Dette er bl.a.
en plæne med gravsteder i græsset, hvor man må sætte en sten med
navn og en blomsterbuket.

I dette areal findes også de helt anonyme gravsteder.
Der er flere ”fredede” gravminder på kirkegården, som skal bevares for
eftertiden, og som gør det spændende at være besøgende på
kirkegården.

Se mere på: www.gerlevkirke.dk
Tak for besøget - Gerlev - Draaby Menighedsråd.

