Glim Kirke

Ejerforhold

Kirken der er anneks til Rorup, tilhørte i middelalderen Roskilde Vor Frue
Kloster. Absalon havde overdraget ejendommene i Glim til klosteret. Paven
stadfæstede klosterets besiddelse i 1257.
Efter reformationen overgik kirken til kronen. I 1673 blev den skødet til
rentemester Heinrich Müller og lagt til Lejregård. Lejregård blev til Ledreborg,
som ejede kirken til den overgik til selveje i 1909.

Bygning

Skib er af frådsten og kridt. Det er bygget i 1100-årene. Kirken blev senere
skalmuret.
Skibet er ombygget og forlænget i 1400 tallet.
Sakristi, den østligste del af forlængelsen er fra 1400 tallet. Det er også på
denne tid, at den romanske kirkes flade træloft bliver afløst af gotiske hvælv.

Tårn fra 1450 i munkesten.
De to kamgavle er forskellige

Våbenhuset ligger mod nord i modsætning til
de fleste andre kirker. Det skyldes at Alfarvej
fra Roskilde til Ringsted løb lige nord for
kirken.

Stolestader: De tre østligste gavle på sydsiden er ældst. De er fra 1575.
Nordrækkens stader fra omkring 1650 er fra Caspar Lubbekes værksted.

Stolegavl af Caspar Lubbeke

Dåbsfad

Døbefonten er kirkens ældste inventar.
Den er på alder med kirken og er hugget i granit.

Alterskranke i smedejern lavet af Saul
i Roskilde.
Han har lavet en tilsvarende til Rorup
kirke og en del andre kirker samt
rækværket på Maglebro

Altertavle, prædikestol og det meste af træværket i kirken er fra 1665 og fra Caspar
Lubbekes værksted i Roskilde. Efter opstillingen var der en strid om prisen på træarbejdet.

.
Degnestol fra omkring 1550. Den har indsnittede navne, bomærker og årstal. Det ældste
er fra 1562. De er lavet af latinskoledrenge fra Roskilde, ”løbedegne”, som i årene efter
reformationen blev sat til at passe degnebestillingen i Glim.

Vievandskors malet de steder hvor bispen ved en indvielse har stænket vievand.
I Glim Kirke er korsene udformet på fire forskellige måder.

Altersølv

Under svenskerkrigene i 1659 blev altersølvet stjålet. 100 år senere
skænkede kirkeejeren, Johan Ludvig Holstein kirken et nyt sæt: Kalk, disk og
oblatæske i sølv, indgraveret med hans initialer og våben.

Bænkene i kirkerummets
fjerneste ende er meget
primitive og ubekvemme.
De var beregnede til tyendet.
De kaldes for ”pinebænke”.

Klokker

En klokke fra 1688 med indskriften: Fr. Drude Müller S. Thomas Fincks til
Leyregaard Glim Kircks Patron.
Klokke omstøbt 1702 også af Drude Müller. På klokken står på latin: ”da den
meget ophøjede Konge Frederik 4. regerede, lod Drude Müller, T.F.’s enke,
Glim kirkes klokke omstøbe 1703”.

Inventar

Pengeblok fra 1681 af eg, firkantet og
jernbundet.

Sagn

”En fæl lindorm lå og spærrede vejen til kirkens sydlige indgang. Til sidst
blev det bymændene for meget, og de opfedede en tyr med sødmælk og
nøddekerner til at kæmpe mod den. Det blev en frygtelig kamp, men til sidst
fik tyren dog bugt med udyret”.
Det skulle være forklaringen på at indgangen til kirken er fra nord.
Forklaringen kunne også være at Alfarvej løb langs kirkens nordside.

