Tidstavle Gudum kirke

Formålet med tidstavlen er, at dokumentere min på stand om, at den kirke har konstant været
under forandring og er til alle tider blevet brugt som ramme om sognets gudstjenester, såvel
som ramme om familiebegivenheder i glæde og sorg, - dåb, bryllup og begravelse.
Kilden til tidstavlen er Nationalmuseets bog, Danmarks kirke, Ringkøbing amt, men da denne er
emneopdelt har jeg fundet det interessant at udarbejde tidstavlen.
Christian Futtrup medio 2016.

1675

1910

2004

Hvor der er angivet sidenummer i anden kolonne stammer oplysningerne fra
Nationalmuseets bog fra 2010.
År
1000

Side
1029

1100

1063

Døbefont er kirkens ældste inventar, stammer sandsynligvis fra den første kirke på
stedet.

1266

1025

Sognenav n nævnt i forbinde lse me d omtale af et kultsted.

1268

1025

Nonne Klostret omtales første gang.

1300

1031

Kirken er en usædvanlig bygning og uden sidestykke på egnen. Den er ombygget og
forhøjet da nonnerne flyttede ind.
Også omtalt et kapel ved kirkens sydside

1350

1025

Kirke med højeste offent lige v urdering i Skodborg He rre d

1000 – 1150 Vikingebebyggelse, konstateret ved udgravning før sidste udvidelse af
kirkegården.
Kirkegården oprindelig anlagt syd og vest for kirken.
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1400

1039

Kirkens ombygning til et lavstammet langhus står isoleret i egnens kirkebyggeri.
Som type er der fællestræk med 1200 tallets klostre byggerier. På flere måder
ligner det mere en by kirke end en landkirke.
Måske en kirke i Ribe som forbillede. Der er Mange ubesvarede spørgsmål. Har der
måske været flere tilhørende præster, kan tænkes at både sognepræster og
klosterpræster har gjort tjeneste side om side?

1439

1025

Erhvervedes patronats retten over Nissum kirke

1466

1025

Nonnekloster flyttes op til sognekirken og klostrets avlsbygninger opføres.

1484

1025

Besluttet at flytte klostret op til sognekirken

1492

1026

Kirken restaureres, udvides og genindvies 20/12-1492.
Klostret konsolideres ved hjælp af sjælegaver

1494

1026

Patronats retten over Fabjerg sogn erhvervedes for at konsolidere klostret.

1500
ca.

1026

Palle Juel varetog var den verdslige administration af klostrets rigt udstyrede gods.
Sjælegaver bidrog meget til klostrets rigdom.

1516

1044

Sideskib opføres sammen med nonneombygningen eller kort efter, muligvis som
gravkapel for klostrets forstander og herremand.

1536

1026

Med reformationen blev klostret et kongelig len med pligt til at forpleje og huse de
resterende svagelige nonner.

1552

1027

Krav om et udlægge en præstegård

1553

1055

Støbning af nuværende klokke.

1584

1029

Omfattende vedligeholde af kirkens diger, delvis jorddækkede stendiger.

1585

1027

I perioden1585 – 1670 var der til klostret knyttet landsdommer embede.

1593

1050

Større tagreparation

1600

1068

Betaling for træ og to snedkeres arbejde i 33 dage. (Stolestaderne)

1621

1065

Prædikestol bekostet af daværende lensmandspar på Gudumkloster.

1627

1047

Tre støttepiller udvendig på nordsiden. Murermester på kost i 14 dage. Og tømrer
på kost hos kirkeværgen i 20 dage.
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1630

1027

Omfattende brand på kloster og kirke. Kirkens vest ende blev raseret. Otte læs
tømmer blev købt

1635

1065

Hvælvene fjernes efter en større brand.

1640

1056

Altertavle. Doneret af lensmanden på Gudumkloster landsdommer Erik Juel.

1631
1645

1048
1031

1657

1027

1767

1068

Sydmuren fra syd dør til vest ende blev skalmuret
Ved et syn omtales klosterbygningen og det fremgår at i vest fløjen var der indrette
bolig for nonnerne.
Kirkens ejer Laurids Below fik tilladelse til at opføre en muret begravelse til sig og
sin familie mod til gengæld at øge af kirkens indtægter.
Nye stole (kirkebænke) og et stolestade register over pladserne kontribuerende
hartkorn.
Pladserne blev tildelt efter gård størrelse.

1767

1072

Skænket et Pulpitur der var beregnet til husmænd, gård karle og drenge.

1670

1027

1670 – 1717 Skiftende officerer bestyrede kirke og avlsgård (Ryttergods tiden)

1766

1046

I Præste indberetning omtales et tårn som forsvandt ved branden og erstattet af et
klokkehus på kirkegården. Uvist om det var et klokkehus eller en tagrytter I 1615
blæste klokken ned. Har i en årrække været ophængt i åbning i kirkens vest gavl

1780

1027

Indvendig restaureret

1791

1044

Omtales et våbenhus ved kirkens vest ende. Blev fjernet i 1928 da nuværende tårn
blev bygget.

1855

1077

To murede begravelser hhv. for kirkens præster og for ejerne af Gudumkloster.
1855 blev lemmen til grav kammer i sideskibet repareret
1863 anbefaledes at begravelsen opfyldes.

1872

1050

22 fag nye bjælker og spær

1876

Altertavlen blev ny stafferet og nymalet.

1883

1029

Kirkegården udvides mod nord. Areal købt af Gudumkloster.

1887

1050

Bestilt kakkelovn v østre vange i korskirken. Opsat nye stolestader.

1889

1070

Grønne forhæng ophængt på hver side af altertavlen afskærmede dog fortsat
arealet i koret. På kirkens sydside to rækker hatteknager.
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1

1869

1029

Tre indgange og en lig port som adgang til kirkegården

1912

1072

Pulpituret omdannes til orgelpulpitur.

1924

1050

Indlagt elektrisk belysning og orgel.

1928

1044

Tårn opføres med kælder og installeret varmeværk

1928

1027

Opnåede kirken selveje

1928

Døbefont placeret midt for altret nu placeret nedenfor prædikestolen

1929

1050

Kakkelovn afløstes af kaloriferen med varmekanaler.

1946

1030

Ved kirkesyn ansås det på påkrævet med et ligkapel med tilhørende toilet.

1982

1070

Anskaffedes 50 klapstole.

1966

1050

Oliefyr varmtvands anlæg

1966

1052

Spor af tre kalkmalerier.

1966

1052

Korets nordvæg, to linjer på latin og to nederste på dans:
I det herrens år 1492 er dette værk / udsmykning fuldført. Selve den ærværdige
biskop i Ribe Hr. Hartvig Juel og Elene Hjuls datter priorisse i Gudum kloster.

1966

1055

Ny muret alterbord

1966

1048

Konstaterede at det oprindelige gulv lå 70 cm unde det nuværende gulv.

1966

1073

Anskaffet otte belysningskroner.
Et af de tidligere hænger nu i sideskibet og et i våbenhuset.

1993

1030

Opførtes et nyt ligkapel og graverkontor i kirkegårdens nø hjørne.
På samme sted lå der tidligere en hestestald med plads til 14 heste. (Heste
parkering!)

1998

1029

Kirkegården udvides mod vest.

2009

Opførtes et maskinhus nord for den seneste udvidelse af kirkegården.
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2014

Total renovering af kirkens tag hvor hvert enkelt tagsten blev bundet og
understrøget.
Under isoleringen fremkom der en række metalplader som senere viste sig at være
lysskjolde.

2016

Sideskibet omdannes til kirkecafé og der etableres et meget lille køkken under
pulpituret.

2016

Ved etablering af kirkecaféen blev det konstateret af der under gulvet er
gravkamre opført i solidt murværk.

2016

El ligsten over Palle Juel og familie placeret over gravkamrene er sat tilbage på sin
oprindelige plads i sideskibets øst mur.

2016

Ved hjælp af en styret underboring er der lagt en 50 mm afløbs rør fra kælder i
tårnet til brønd nord for graverhuset, dvs. at afløbet nu er lovliggjort.
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