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Indledning
Kirker og kirkers omgivelser, har altid været en stor del af  det danske landskab. En tur gennem Danmark med 
det udsyn over hvide og teglrøde kirketårne i horisonten er både et symbol på vores historie og en forståelse af  
vores landskab.
Der er derfor en stor opgave i, at sikre kirkernes placering i landskabet fremadrettet.

Kirkeomgivelser er før blevet beskrevet senest i 2003 i Storstrøms Amt og i Vestsjællands Amt. Faxe Kommu-
ne ønsker at kirkernes omgivelser udpeges ud fra sammen principper i hele kommunen, og det har ført til disse 
reviderede udpegninger.
Det afgørende er, hvordan kirkerne opleves i forhold til landskabet. Denne registrering forholder sig derfor kun 
til kirker der orienterer sig mod det åbne land. Kirker der ligger midt i byerne er ikke taget med. Det drejer sig 
om kirkerne i Dalby, Faxe, Faxe Ladeplads og Haslev samt slotskirken ved Vemmetofte.

Metode
Kirkeomgivelser handler om kirkens synlighed som vartegn i landskabet. Der er derfor lavet en synlighedsanaly-
se, som er en kort-analyse, der ved hjælp af  data for overfladens udseende, kan regne på hvorfra en givent punkt 
er synligt. Overfladens udseende tager højde for træer, bygninger og terrænet. 
Ved at udpege kirketårnet som fokusobjekt, kan kort-analysen regne på hvorfra kirketårnet er synligt hvis man er 
170 cm høj. Et eksempel på hvordan sådan en synlighedsanalyses resultat ser ud kan ses nedenfor. Her ses Bråby 
Kirke med en rød prik, mens de gule markeringer indikerer hvorfra kirketårnet er synligt. 
Disse synlighedsanalyser danner, sammen med gammeldags feltarbejde, grundlag for de ændrede kirkeomgivel-
ser. 

Eksempel på synlighedanalyse, her Bråby Kirke
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KirKen

Karise kirke er en af  de få kirker, der kan dateres 
ret præcist. Den er opført i årene op mod 1261. 
Kirkens er bygget af  tegl, hvilket skiller sig ud fra 
egnens kirker, der er bygget i det lokale råmate-
riale, kalksten fra Stevns. Kirken er en fin repræ-
sentant for overgangen fra romansk til gotisk stil. 
Kor, skib og tårn er bygget af  røde munkesten. 
Kirken havde oprindeligt blytag, men det er sene-
re blevet erstattet med tegl. 

KirKen og nærområdet

Karise Kirke ligger i den østlige udkant af  Karise. 
Kirken ligger på en af  de synlige bakker i om-
rådet, lige på kanten af  Stevns Ådal. Da ådalen 
udgør en naturlig barriere, har Karise by kun 
kunne udvide mod nord, vest og syd, og kirken 
ligger derfor uforstyrret. Kirken ligger dér, hvor 
to primære veje ved  Karise mødes: Køgevej fra 
nord og øst og Kildevej fra syd.
Selve kirken ligger højere end vejforløbene og 
en trappe fører derfor til kirkegård og kirke. Det 
betyder, at kirken virker meget bombastisk og 
strækker sig mod himlen, når man står helt inde 
ved kirken og kirkegård.
På trods af  kirkens høje placering i landskabet, 
er kirken stort set omgivet af  høje træer på alle 
sider. Store træer skygger derfor indsyn til kirken 
fra nord, syd og øst. Mod vest begrænses indsynet 
i næromgivelserne primært af  bebyggelse langs 

Køgevej. Kun på afstand er kirken synlig fra vest.

KirKen og landsKabet

Karise Kirke ligger på en forhøjning i landskabet 
med direkte forbindelse til Stevns Ådal. Kirken 
har derfor en meget dominerende placering.
Umiddelbart nord for kirken løber en å fra Karise 
by ud mod Stevns Å, og selvom åen i sig selv, er 
med til at fremhæve kirkens plcaering, har træ-
er langs åen formået at afskærme store dele af  
kirken så kun den øverste del af  tårnet er synligt i 
sommerperioden, hvor træernes blade lukker tæt.
Ved ankomst fra langs Kildevej er kirken dårlig 
synlig. Det skyldes bebyggelse langs vejen. Kirken 
er først synlig i det øjeblik man passerer det sidste 
sving mod Karise, men kirke og Moltkes Kapel 
kommer først rigtig til sin ret, når sognehuset 
passeres.
Syd for kirken er der fint udsyn fra Elverhøjvej. 
Mellem Elverhøjvej og kirken ligger Karise 
Rensningsanlæg, der i skrivende stund er under 
udbygning, og indsynet til kirken forventes derfor 
at blive indskrænket, da rensningsanlægget gerne 
skulle skjules bag beplantning - også af  hensyn til 
oplevelsen af  kirken.
Kirken ligger i et område, hvor fire kirker ligger 
forholdsvist tæt - Karise Kirke, Alslev Kirke, 
Smerup Kirke og St. Spjelleruo Kirke. Der er fint 
indsyn til flere kirker rundt om i dette landskab, 
som derfor ydgør én samlet kirkeomgivelse. 

Karise KirKe
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st. spjellerup KirKe

KirKen

Spjellerup kirke er en hvidkalket og teglhængt 
bygning med en usædvanlig bygningshistorie, idet 
alene langhuset er bygget gennem fire forskellige 
perioder. Usædvanligt er det også, at tårnet i næ-
sten hele sin højde er romansk. Skibets mellem-
ste del er gotisk ligesom de to våbenhuse, mens 
langhusets østlige ende er først bygget i renæssan-
cetiden.

KirKen og nærområdet

St. Spjellerup Kirke ligger midt imellem det, der 
tidligere har været to landsbyer: St. Spjellerup 
mod vest og Enghavehuse mod øst. I dag er de to 
landsbyer blevet til én og kirken ligger derfor fint 
som et visuelt bindeled mellem de to bebyggede 
områder.
Foran kirken, mod øst, ligger et åbent grønt areal, 
hvorfra kirken kommer til sin ret rent visuelt. 
Både fra syd, vest og nord, bliver indyn til kirken 
kraftigt begrænset af  byggeri og beplantning. 

KirKen i landsKabet

Spjellerup Kirke ligger i et stort set fladt område, 
der karakteriserer landskabet syd for Stevns Å og 
ud mod Faxe og Stevns. Kirken er placeret midt 
i landsbyen og er ikke, som de fleste kirker, højt 
placeret. Indsyn til kirken fra landskabet hindres 
af  tæt bebyggelse i St. Spjellerup. Også på længere 

afstand hindres indsyn af  Hestehave mod syd og 
mod sydøst af  Hellede Skov.
Mod sydøst er der stort set frit udsyn cirka 900 
meter. Udsigten afbrydes af  et nordsydgående 
læhegn og der er ikke offentligt tilgændelige area-
ler eller stier i den retning. Indsynet til kirken fra 
afstand er derfor meget begrænset.

Kirken ligger i et område, hvor fire kirker ligger 
forholdsvist tæt - Karise Kirke, Alslev Kirke, 
Smerup Kirke og St. Spjelleruo Kirke. Der er fint 
indsyn til flere kirker rundt om i dette landskab, 
som derfor ydgør én samlet kirkeomgivelse. 
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Billede taget fra øst på Spjellerupvej.
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mes mod nord, hvor markerne når helt op til 
landsbyens afgrænsning. I de øvrige retninger er 
der intet udsyn mod landskabet.

KirKen i landsKabet

Kirken ligger relativt lavt i et lettere kuperet 
landskab. Terrænet falder mod syd ned mod Orup 
Bæk. Herfra ses kirken højt beliggende og mar-
kant i landskabet, hvorfor kirken derfor har størst 
fjernvirkning i denne retning

Fra nord opleves kirken at have tilknytning til 
vandet, der fremstår som en flot og rolig bag-
grund. De mange levende hegn adskiller landska-
bet i flere rum og danner tydelige afgrænsninger 
af  kirkens fjernvirkning, specielt mod nord og 
vest.

Lige syd for Roholte og nabobyen Vindbyholt, 
bliver landskabet helt fladt. Kirkens placering, den 
sparsomme beplantning og det flade terræn mod 
syd, gør kirken synlig helt nede fra Lindersvoldvej 
der løber parallelt med kysten.  

roholte KirKe

KirKen

Roholte kirke er opført i 1440-1470 i gotisk stil. 
Våbenhuset blev opført i forbindelse med en 
restaurering i 1883-1885. Kirken er bygget af  
rød-gule mursten, med uregelmæssige skifter i 
kalksten. Tårnet er i mere præget af  de brede bæl-
ter med kalkstenskvadre end af  mursten.

KirKen og nærområdet

Kirken ligger centralt i byens nordlige del og er 
sammen med landsbyen, set fra nord, placeret lavt 
i terrænet. Den forbipasserende vej fremhæver 
det faldende terræn syd for kirken og fremhæver 
dens høje placering i landsbyen. 
Kirken ligger sammen med landsbyens boldklub 
og kulturhus. De udgør tilsammen et fint lille 
byrum, hvor især kalkstenen, der er indarbejdet 
i murerne på både kulturhus, kirke og kirkemur 
springer i øjnene. 
Kirkens tårn ses tydeligt i hele landsbyen. Kirke 
og landsby fremstår således som en sammenhæn-
gende enhed.

Fra kirkegården kan landskabet tydeligt fornem-
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Billede taget fra holdeplads på Elmuevej. Billede taget mod nord fra Lindersvoldvej
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alslev KirKe

KirKen

Alslev kirke er en hvidkalket og teglhængt byg-
ning, der består af  romansk skib med sengotisk 
langhuskor, sakristi, vesttårn og våbenhus ved 
sydsiden. Af  den romanske kirke, der var opført 
af  faksekalk, står kun skibets flankemure og dele 
af  vestgavlen. I sengotisk tid fortrængtes det 
oprindelige kor af  et langhuskor af  kalkkvadre og 
munkesten.

KirKen og nærområdet

Kirken er placeret ved landsbyens gadekær. De 
nærmeste bygninger fremstår i forskellig standard, 
nogle mere velholdte end andre. Omkring gade-
kæret står flere store asketræer, der sammen med 
kirken danner et meget fint helstøbt anlæg og 
udgør landsbyens naturlige midtpunkt. 
Kirken putter sig bag gadekæret og det gamle 
velbevarede klokkerhus. Den primære adgang til 
kirken består derfor kun af  en mindre indkørsel 
flankeret af  gadekæret til venstre for.

Der er en atmosfærefyldt stemning  i landsbyen, 
hvor kirken og husene supplerer hinanden godt 
og udgør en samlet helhed. Hele landsbyen er 
derfor udpeget som næromgivelser. I den nord-
lige ende af  landsbyen kan Karise Kirke ses i det 
fjerne.
Den høje kirkegårdsmur omkring kirkeanlægget 

hindrer en stor del af  udsynet fra kirkegården, 
således at landskabet virker fraværende for den 
besøgende.

KirKen i landsKabet

Landsbyen Alslev ligger mellem tre større veje: 
Køgevej i vest, Præstemærksvej i øst og Stevnsvej 
i syd og er primært omgivet af  åbne marker. Et 
mindre skovområde er dog blevet etableret vest 
for Alslev. 
Landskabet omkring Alslev er forholdsvist bak-
ket. Både landsbyen og kirken er derfor dårligt 
synlig fra nord og øst. 
Mod nord kan kirken dog anes fra Gammelby, 
ligesom den glimtvis kan ses fra vejen mellem 
Tågerup og Store Spjellerup mod syd. Mod øst 
hindrer bebyggelse og beplantning kontakt til 
landskabet. 
Mod syd skråner terrænet ned mod Stevnsvej og 
det gør det muligt at opleve kirken langs Stevnsvej 
og Alslevvej fra syd. Navnlig på grund af  beplant-
ning, bliver indsyn til kirken forværret jo længere 
vestover man kommer.
Kirken ligger i et område, hvor fire kirker ligger 
forholdsvist tæt - Karise Kirke, Alslev Kirke, 
Smerup Kirke og St. Spjelleruo Kirke. Der er fint 
indsyn til flere kirker rundt om i dette landskab, 
som derfor ydgør én samlet kirkeomgivelse. 
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Billede taget mod nord fra Alslevvej.



12

markant på grund af  ådalen, men sløres her af  et 
bredt læhegn. Også beplatning i selve ådalen gør 
det svært at se kirken fra nordvest. Det bedste 
indsyn til kirken er fra syd, både fra Stevnsvej, 
men også fra udkanten af  St. Spjellerup. 
De nuværende kirkeomgivelser begrænser sig til 
et indsyn fra vest, men hele strækningen er i dag 
sløret af  enten beboelse eller læhegn - i hvert 
fald hvad angår indsyn fra offentlige arealer. Det 
begrænsede indsyn til kirken kan derfor bedst 
bevares ved at inddrage området syn for kirken 
og på den måde sikre indsyn fra Stevnsvej og St. 
Spjellerup.
Kirken ligger i et område, hvor fire kirker ligger 
forholdsvist tæt - Karise Kirke, Alslev Kirke, 
Smerup Kirke og St. Spjelleruo Kirke. Der er fint 
indsyn til flere kirker rundt om i dette landskab, 
som derfor ydgør én samlet kirkeomgivelse. 

smerup KirKe

KirKen

Smerup kirke er en udsædvanlig pyntelig, hvid-
kalket og teglhængt bygning, der består af  et 
romansk skib med højgotisk vestforlængelse samt 
sengotisk vesttårn, langhuskor, sakristi og våben-
hus. Det romanske skib er bygget af  kridtkvadre 
med de oprindelige rundbuevinduer – kun ét i 
hvert side efter Stevns-skik. Tårnet blev angiveligt 
rejst i 1400-tallet anden halvdel, overvejende af  
kridtsten.

KirKen og nærområdet

Smerup Kirke ligger i Smerups vestlige udkant. 
På samme måde som Karise Kirke ligger også 
Smerup Kirke på kanten af  Stevns Ådal. 
Landsbyen Smerup er tæt både i bebyggelse og 
beplantning. Der ligger fire gader i øst-vestlig 
retning, men der er intet frit udsyn til kirken langs 
nogle af  gaderne. Kirken ligger på Smerupvej der 
følger kanten langs ådalen. Både den høje kirke-
mur og byggeriet op ad kirken og kirkegård med 
til at skabe et intimt byrum foran kirken.

KirKen og landsKabet

På trods af  at landskabet omkring Smerup 
landsby og kirke er forholdsvist ubebygget, sløres 
indsynet til kirken af  beplantning fra mange vink-
ler. Særligt i krydset mellem Præstemærksvej og 
Stevnsvej, kunne indsynet til kirken være særligt 
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Billede taget syd på Smerupvej.Billede taget nord for St. Spjellerup.
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Freerslev KirKe

KirKen

Kirkebygningen består af  romansk skib, tårn i 
gotisk stil, våbenhus samt korparti med apsis.
Af  den romanske kirke er kun skibets nord- og 
sydmur bevaret, opført af  Faksekalk. I 1300’erne 
er Tårnet tilbygget, opført af  munkesten og 
kridtkvadre. Våbenhuset er oprindelig opført af  
munkesten i den senere middelalder.

KirKen og nærområdet

I modsætning til de fleste kirker i komunen, så 
ligger Freerslev kirke ikke en landsby. Freer-
slev Kirke ligger derimod alene på toppen af  et 
højdedrag. Kirken orienterer sig, samnen med en 

lille håndfuld huse mod en lille ådal, hvor Freer-
slev Å løber. Freerslev Kirke ligger fint på kanten 
af  denne lille ådal, men da åløbet er forholdvist 
bevokset dækkes kirken nedre del og kun  kirke-
tårnet er synligt fra Køgevej. 

KirKen i landsKabet

Freerslev Kirke ligger på kanten mellem to land-
skaber. Det rolige og bølgede landbrugslandskab 
mod nord og det stærkt kuperede herregårdsland-
skab mod syd. Trods kirkens markante placering 
på overgangen mellem disse to landskaber, så 
ligger kirken relativt skjult på grund ad tæt be-
plantning i kirkens næromgivelser. 
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Ø. egede KirKe

KirKen

Øster Egede kirke er en hvidkalket og teglhængt 
bygning, der bygningshistorisk er ret usædvanlig. 
Den består af  et romansk tårnparti, hvortil der 
slutter sig et skib fra 1608, som skærer sig ind i et 
sengotisk murværk i østmuren, som ellers er fra 
1579.

KirKen og nærområdet

Kirken ligger lige øst for herregården Jomfruens 
Egede, og opleves som en del af  bygningskom-
plekset omkring gården. Både kirke og herregård 
er hvidkalkede med røde tegltage.
Kirken er mod nord omgivet af  et parkeringsare-
al, mod vest herregårdens bygninger, der er adskilt 
fra kirkegården med en høj hvid mur, og mod 
øst og syd af  skov og beplantning i herregårdens 
have. 

Kirken og kirkegården fremstår som et lille lukket 
sted, afskærmet fra omverdenen, men med meget 
tæt kontakt til herregårdens bygninger, som ople-
ves i et tæt samspil med kirken.

Fra kirkegården er der ikke udsyn til landskabet, 
men fra parkeringsarealet er der delvist kontakt til 
landskabet mod nord.

KirKen i landsKabet

Kirken er i kraft af  sin beliggenhed inde på her-
regårdens arealer, ikke særlig synlig i landskabet 
omkring den. Fra syd er der dog i hele området 
mellem skoven og herregården en meget flot kon-
takt til hele herregården og dens bygninger, samt 
til kirken. 

Herregårdens placering fremhæves fra syd af  en 
svag lavning midt i terrænet som understøtter 
bygningernes let hævede placering. Landskabs-
rummet mod syd er omgivet af  skove, og er me-
get åbent uden andre bygninger end herregården. 
Derved kommer herregården og kirken til at have 
en stor betydning for oplevelsen af  rummet.

Fra nord er der et ganske kort indsyn til kirken 
fra landevejen, men hindres af  overvejende af  
beplantning.
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Kongsted KirKe

KirKen

Kongsted kirke er opført i 1400-1450 over ældre 
murværk. Våbenhus, sakristi og tårn er fra 1475 – 
1525. Gravkapel 1575. Den første stenkirke blev 
opført i 1100-tallet af  kridt, faksekalk og kampe-
sten. Af  den romanske kirke står imidlertid kun 
de vestlige dele af  skibets mure. 

Som kirken fremtræder i dag, er den et resultat af  
en fuldstændig ombygning i gotisk stil.   
Kirken er opført af  blandede bygningsmaterialer 
bestående af  lokale kridtkvadre og munkesten. 
Tårnet er opført fortrinsvis af  munkesten, med ni 
bælter af  små kridtkvadre.

KirKen og nærområdet 
Kirken ligger højt placeret i byen på kanten mel-
lem det lavtliggende landskab mod nord og det 
noget mer ekuperede landskab mod syd. Kirken 
har en central beliggenhed langs landsbygaden og 
indsyn til kirketårnet er muligt på nogle stræknin-
ger fra nord. Kirken kan ses i størstedelen af  den 
ældste del af  landsbyen. 

KirKen i landsKabet

Kongsted kirke ligger højt placeret i et landskab, 
som mod vest er meget kuperet og mod nordøst 
falder ned mod det store åbne herregårdslandskab 
omkring Lystrup og Åstrup skov. Kirken er især 

synlig i områderne mod nord til øst, hvor der er et 
meget flot indsyn til kirken fra landevejen mellem 
Rønnede og Faxe. 

I området nordvest for kirken hindrer bebyggel-
sen i både Rønnede og Kongsted for indsyn til 
kirken.

I det kuperede område vest og sydvest for kirken, 
er indsynet til kirken af  varierende kvalitet, da 
man skiftevis bevæger sig oppe på bakketoppene 
og nede mellem dem. Det er kun kirketårnet, som 
kan ses i dette område. 

Mod øst er kirketårnet kun delvist synligt i det 
ellers forholdsvis flade område, da mange levende 
hegn og beplantning slører for indsynet, ligesom 
Enghave Banke med sine 57 m tager en del af  
indsynet i området øst for bakken.
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ulse KirKe

KirKen

Ulse kirke er en meget beskeden hvidkalket og 
teglhængt bygning, der ligger på en træbevokset 
kirkegård tæt ved Ulse sø. Kirken er så stærkt 
præget af  en ombygning i 1866-67 at der ikke er 
mange holdepunkter for bygningshistorien. En 
del tyder på at der er rester af  et romansk skib, 
sengotisk kor og vesttårn. Våbenhus er fra 1866-
67.

KirKen og nærområdet

Ulse Kirke ligger i den lille Landsby Ulse. På 
trods af  landsbyens beskedne størrelse, har 
landsbyen haft både skole, præstebolig og forsam-
lingshus. Kirken ligger med det åbne landskab 
mod syd hvor udsigten dog tidligere jar været 
stærkt hæmmet af  ladebygningerne på Ulsegård 
som delvist lå foran kirken. Disse bygningerne 

er siden revet ned og erstattet med et mindre hus 
der nu ligger på siden af  kirken. I dag er områ-
det omkring kirken er stort set ikke beplantet og 
det betyder at kirken er synlig over meget store 
afstande.

KirKen i landsKabet

Ulse Kirke ligger på et bakkedrag på kanten 
mellem det rolige og bølgende landbrugslandskab 
mod øst og det forholdsvist kuperede land-
skabsland mod vest.
Kirken ligger  65 m.o.h i et meget bakket men 
åbent landskab. Ulse Kirke kan derfor ses over 
meget store afstande særligt fra syd - både fra 
Nielstrup men også længere sydpå fra motorveve-
jen, kan kirken ses i en afstand på over 5 kilome-
ter. 
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FØrslev KirKe

KirKen

Af  den romanske Kirke fra 1100’erne ses ud-
vendig kun Rester af  Korets Murværk, opført af  
Kvadre af  Faksekalk. Vistnok i sidste Halvdel af  
1200’erne er Koret blevet forlænget mod Øst. 
Omtrent ved samme Tid som Korudvidelsen er 
Skibet blevet forlænget mod Vest, udelukkende 
med Munkesten. I 1876 blev kirken restaureret og 
skibet fuldstændig skalmuret og alle kirkens øvri-
ge dele stærkt restaureret med nye munkesten1. 

KirKen og nærområdet

Førslev Kirke ligger i Førslev landsby, som er 
kommunens største landsby. Kirken er orienteret 
mod nord, hvor en af  kommunens større lande-
veje, Ringstedvej passerer landsbyen. 
Mellem Ringstedvej og kirken ligger et mindre 
markareal, men på grund af  massiv bevoksning, 
der omkranser kirkens område, er kirke- og kirke-
tårn kun periodevis synlig.
Når træerne om vinteren står uden blade er kirken 

meget mere synlig og udgør en fin del af  lands-
bygræsen mod vest. 
Kirkens nordlige placering, gør den stort set 
umulig at se fra syd. Grunden til at kirkeomgivel-
sen strækker sig syd om byen, er for at sikre at der 
tages hensyn til kirken, hvsi der opstår behov for 
at opføre høje konstruktioner i nærområdet.

KirKen i landsKabet

Kirker placeredes for det meste højt i landskabet, 
men området omkring Førslev er overvejende 
fladt og kirken fremstår derfor ikke så domineren-
de som mange andre kirker. 
De vestlige landsbygrænse er meget tydelig når 
man ankommer fra Ringsted og mens hele stræk-
ningen er bevokset, er strækker træerne og kirke-
tårnet sig dog over resten af  landsbyen. Det flade 
landskab går det desuden vanskeligt at placere 
høje konstruktioner i området uden at denne vil 
konkurrere med kirken.

1 Nationalmuseet - http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/
tx_tcchurchsearch/Soroe_0533-0540.pdf
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teestrup KirKe

KirKen

Den hvidpudsede kirke består af  senromansk 
Skib med gotisk Kor, Sakristi, Taarn og Vaaben-
hus. Af  den oprindelige kirke står kun skibet 
opført i munkesten. Det nuværende Kor er 
sengotisk, dog også bygget af  Munkesten. Ogsaa 
Vaabenhus og Taarn er bygget af  Munkesten i 
Middelalderens sidste Tid2. 

KirKen og nærområdet

Hvor kirken på en række punkter kommer til 
kort i fjernomgivelserne, så synes den at leve fint 
i næromgivelserne.
Omtrent midt i byen placerer kirken sig for en-
den af en kort stikvej til Teestrup Bygade. Uan-
set den lidt tilbagetrukne placering, så formår
kirken fint at markere sig i Bygaden, og visuelt 
samle byen om sig.
Gadekæret giver rum til at kirken fra Bygaden 
får mulighed for at træde i karakter, og melde 
sin placering.
Ved kirken danner to stråtækte bindingsværks-
huse en sympatisk og afgrænset forplads/parke-
ringsplads.
Generelt er kirken fint eksponeret i næromgi-
velserne, med gode indkig og rumligheder, der 
understøttes af de omkringliggende
huses afstemte skala.

KirKen i landsKabet

Landsbyen Teestrup ligger som en aflang landsby 
i nord-syngående retning. Teestrup Kirke ligger 
midt i byen orienteret mod øst. 
På trods af  det, er kirken kun delvist synlig fra 
øst og det er primært begrundet i bebyggelse 
langs Teestrup Nedenvej. Kun få arealer øst for 
Teestrup er offentligt tilgængelige, hvilket ogås 
mindsker muligheden for indsyn.

Kirken opleves dog særligt fra vest langs Henriet-
telundvej, hvor kirketårnet rejser sig op over træk-
roner i landsbyen. Også fra sydøst langs Teestrup-
vej er kirketårnet synligt over tagryggene.

2 Nationalmuseet - http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/
tx_tcchurchsearch/Soroe_0601-0608.pdf
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terslev KirKe

KirKen

Af  den romanske kirke er skibets langmure og 
delvis østgavlen bevaret, opført af  fint tilhugne 
kvadre af  faksekalk i regelmæssige skifter. Det 
ombyggede Kor og den vestlige Forlængelse af  
skibet menes at være opført omkring år 1300  og 
består ligesom skibet af  kalkstenskvadre iøvrigt
ret korte Munkesten3. 

KirKen og nærområdet

Terslev Kirke ligger i Terslevs vestlige bykant, på 
randen til et lille terrænspring. Både mog øst og 
vest, er kirkens indsigtslinjer dækket af  bebyggelse 
og høj beplantning, der hindrer indsigt fra kirkens 
umiddelbare omgivelser.
Kirken er derfor mest synlig på afstand - både fra 

syd og mod nord, men kun i ringe grad fra arealer 
der er offentligt tilgængelige.

KirKen og landsKabet

Landskabet omkring Terslev er et roligt letbøl-
get landskab uden de store bakker og dale. Selve 
Terslev ligger dog på en forhøjning der rejser sig 
fra cirka 41 m.o.h til 58 m.o.h. Da der er meget 
tilbygget og beplantet langs vejene ind til Terslev 
er dette ikke et landskabstræk, der er tydeligt i dag.
Kirken er mest synlig når man kommer på afstand 
af  byen, men samtidig med at afstanden til kirken 
øges, mister kirken lidt af  den volumeniøse effekt 
som pejlemærke.

3 Nationalmuseet - http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/
tx_tcchurchsearch/Soroe_0601-0608.pdf
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v. egede KirKe

Kirken
Vester Egede kirke er en langhusbygning af  røde 
mursten i nyromanske, lidt renæssanceagtige 
former med vesttårn og våbenhus ved sydsiden. 
Kirken er præget af  en fuldstændig ombygning i 
1876. 

KirKen og nærområdet

Kirken ligger i landsbyen Vester Egede, der ligger 
midt i et bølgende herregårdslandskab, med store 
skov mod syd og de store og åbne lavtliggende 
marker mod nord. 
Landsbyen er en velbevaret mindre landsby med  
små huse primært i bindingsværk og røde tegl. 
Der er også flere eksempler på gamle landbrugs-

bygninger i kløvede sten. Kirkemuren består lige-
ledes af  kløvede sten, mens selve kirken er opført 
i røde tegl.
Rundt om kirken er beplantningen massiv. 

KirKen i landsKabet

Kirken ligger orienteret mod nord, men er grun-
det beplantning og et meget bakket landskab, 
stort set usynlig fra nord. Mod syd er kirken lige-
ledes gemt bag de store skove. 
Fra motorvejen i nordøst, kan man få et glemt af  
kirketårnet overtrækronerne, men kirken fungerer 
ikke i dag som et pejlemærke i landskabet.
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tureby KirKe

KirKen

Tureby kirke er en korskirke af  ret betydelige 
dimensioner, men har oprindelig været mere be-
skeden. Den består af  romansk apsis, kor og skib 
med sengotiske tilføjelser – vestforlængelse, tårn 
samt sakristi og et par store korsarmkapeller fra 
1721-22.

KirKen og nærområdet

Tureby kirke ligger vest for herregården Tureby-
holm, og i tæt kontakt til avlsbygningerne. Kir-
ketårnet er synligt på en stor del af  herregårdens 
bebyggede areal, og kirken opleves som en del af  
det samlede bygningskompleks. 

Kirkegården er mod øst afgrænset af  en høj mur 
og af  avlsbygningerne, mens den mod vest er 
afgrænset af  klippet hæk og beplantning mod 
landskabet. Fra kirken og kirkegården mod vest, 
er der en flot udsigt over det vestlige landskab, 
hvor det er muligt at se meget langt.
 

KirKen i landsKabet

Turebyholm ligger i et område med mange større 
og mindre skovområder mod alle retninger. 
Herregården ligger på en åben mark afgrænset 
af  disse skovområder, og stort set uden anden 
bebyggelse i nærheden. 

Turebyholm og kirken som ligger i forbindelse 
med herregården, opleves derfor meget stærkt i 
landskabet, hvor de ligger fremhævet på marken 
som en fælles enhed. Denne stærke beliggenhed 
understreges af  alléer og levende hegn, som er 
med til at indramme herregården og lede øjet 
mod den.  

Kirken er på grund af  sin lille størrelse, og især 
beplantningen på kirkegården foran kirken, ikke 
særlig synlig på stor afstand. Men tilknytningen til 
landskabet mod vest er meget stærk og understre-
ges af  en allé. Mod nord og syd er kirken synlig 
i et mindre område, som afgrænses af  skov og 
beplantning omkring herregården.

Kirken er ikke synlig i områderne øst for Tureby-
holm.
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bråby KirKe

KirKen

Kirken består af  et romansk skib, kor, tre tilbyg-
ninger, et tårn, et nordkapel og et våbenhus. 
Af  den romanske Kirke er kun skibets sidemure 
bevaret  og sed skibets nordside er der omkring 
år 1500 tilbygget et stort kapel af  kridtsten og 
munkesten. Den yngste tilbygning er koret, der 
er bygget omkring 1570 af  Peder Oxe. I 1877 og 
1880 blev store dele af  kirken gennemgribende 
restaureret.

KirKen og nærområdet

Bråby Kirke ligger i den østlige ende af  Bråby 
Landsby. Kirkegården orienterer sig ligeledes mod 
øst og afgrænses fint af  et udyrket areal.
Foran kirken mod vest ligger et ubebygget areal, 
der giver et fint indsyn til kirken. På dette ubyg-
gede areal har der tidligere ligget en skole med 
dertilhørende bygninger med diverse faciliteter 
og derfor er indsynet til kirken blevet væsentligt 
forbedret. 

KirKen i landsKabet

Bråby Kirke ligger på en lokal forhøjning i det let 
kuperede landskab. Selve kirken ligger mellem 3 
til fire meter over resten af  landsbyens bebyggel-
se.  Kirkens placering i landskabet er egentlig mest 
markant fra øst, da kirken og kirkegården ligger  
på toppen af  en relativt høj skrænt. Men området 

umiddelbart øst for denne skrænt er beplantet, 
hvilket hindrer indsynet til kirken.
Kirken er derfor lettere at få øje på både fra nord, 
vest og syd. 
Særligt de store åbne markflader mod syd, giver et 
flot view ikke kun til kirken men også det bølgen-
de landskab foran kirken. 
Kirkens høje placering, gør det også muligt at se 
kirken fra vest, over landsbyens tagrygge. 
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ingelstrup Kapel

KirKen

Ingelstrup Kapel blev bygget i 1892 som filial-
kirke til Sædder Kirke. Kirken består af  etlille 
langhus med kamtakgavle og uden tårn.

KirKen og nærområdet

Kirken ligger midt i et ryddet område omgivet af  
store skove.  Selve kirken ligger på en mark om-
givet af  store træer til alle sider. Kirken er derfor 
meget anonym, når der er blade på træerne. På 
trods af  det, er der jævnligt indsyn til det lille ka-
pel med hvidpudsede mure og røde tegl på taget. 
Den lille kirke passer fint ind i det lille landskab.
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