Kornerup kirke

Kornerup kirke er en af landets mindste kirker.
Opført

Kornerup Kirke er bygget i slutningen af 1100 tallet. Kirken har været
herregårdskapel til Kornerupgård.
Den var tidligere anneks til Svogerslev, men blev siden selv hovedkirke.

Ejerforhold

Ejedes før reformationen af Roskilde Vor Frue Kloster. Nævnes i et
pavebrev fra 1257.
Efter reformationen overgik Kornerup Len til kongen. Den sidste lensmand
var Adam Normand, Lindholm, hvis adelsvåben ses i prædikestolen.
Kornerup kom senere under Roskildegård.
1673 købt af Heinrich Müller Lejregård senere Ledreborg.
1910 overgår kirken til selveje.

Ydre

Romansk skib og kor fra 1100 tallet.
Korets krydshvælv er indbygget ca. 1400.
Gotisk våbenhus af munkesten – den gamle mandsindgang.
I vindfløjen ses C.E. Holsteins forbogstaver med krone og årstallet 1838.

Sakristi med årstallet 1757.

Tilmuret kvindedør i nordsiden. I forgrunden
fællesgrav med granitskulptur af Erik Brandt

Altertavlen med kirkens
værnehelgen Sct. Andreas med
Andreaskorset, på hvilket han
efter traditionen led martyrdøden.
Det er fra omkring 1500.
Alterbord, som er fra middelalder,
er viet til apostlen Andreas.
Det er muret af munkesten op ad
korets øst væg. I alterbordets
under en marmorplade fandt man
i 1867 en firkantet helgengrav
med nogle silkeklude.

Døbefonten er af støbejern. På kummens rand er graveret:
Heinrich Müller Sophia Hans Datter anno 1665 (Ejer af
Lejregård og kirkens ejer).

Prædikestol fra 1590. I et af felterne er
lensmand
Adam Normands adelsvåben og navn. I
fodstykket står præsten Oluf Simens og
kirkeværgens initialer

præst Oluf Simens

Adam Normands adelsvåben og navn.

Kirkeværge

Korbuekrucifiks, som nu sidder på
nordvæggen er fra
første halvdel af 1200 tallet.

Inventar

Degnestol er fra 1662 og af Caspar Lubbeke.
Tinlysestage skænket af Kornerup mølleren kort før
reformationen til St. Andreas alter.
Stolestader er fra 1862.
To gavle fra 1585 opsat i orgelfacaden. På den ene
gavl står: ”Jens Nielsen Riber hører denne stol til og
bekoster den selv”.
I skibets gulv ligger en gravsten over forpagter og
ridefoged Jens Jensen Beck død 1689.

Pengeblok fra 1757 af eg med jernbånd.

Klokker

Klokke med latinsk påskrift: ”Da Frederik den 4. regerede lod Drude Müller,
Thomas Finckes enke, klokken til Kornerup kirke omstøbe 1703”. Den
anden klokke er fra 1861.
Ved klokkeskatten 1602 afleveredes en klokke på 192 kg.

Kornerup kirke spejler sig i Kornerup sø.

