De 4 børnealtertavler

Som omtalt ovenfor, er altertavlen i Halling
Kirke en pieta-gruppe med Jesus, Jomfru
Maria, Johannes og Marie Magdalene. Pietagruppen havde ligget længe på kirkens loft,
da den i 1930´erne blev fundet frem og
genopsat, indrammet af en ny baldakin lavet
af snedkermester Børge Pedersen,
Havnegade i Hou.
Baldakinen ligner et katolsk vejalter, og det
siges da også, at snedkeren fik inspiration til
den under en rejse i Østrig.
I 1992 kom et samarbejde med sognepræst
Hanna Nissen og klasselærer for 4/5
klasserne i Hou skole, Jeanne Laursen, i
gang. Opgaven lød på, om børnene kunne
tænke sig at lave nye børnealtertavler til
Halling Kirke.
Alle var med på ideen, og der var enighed
om, at lave 4 nye altertavler over emnerne
”Edens Have”, ”Jul”, ”Påskemorgen”, og ”Nu
titte til hinanden”.
Hele dette fantastiske projekt resulterede i
de 4 flotte børnealtertavler, som vist på
billedet, og som den dag i dag flittigt
benyttes til de højtider, der er beskrevet i
hver tavle.

Halling kirke er fra omkring år 1200. Et par
kilometer fra kysten er kirken rejst på en
højning i det bredt bølgende, nærmest flade
landskab, der præger den østlige del af
Odder kommune, i det tidligere Hads Herred.
Kirken ligger ud til markerne i østsiden af
den tvedelte landsby, og er trods sin
lidenhed synlig på betragtelig afstand fra
flere sider.

Halling Kirke

Meget mere om Halling Kirke er beskrevet,
illustreret og uddybet i Nationalmuseets bog
FALLING-GOSMER-HALLING-GYLLING-ALRØKIRKER,
Eller på www.hou-la.dk tidstavle om
1866 Halling Kirke.

Halling Kirke ligger på Spøttrupvej 8, 8300
Odder i Halling sogn, som er en den af Odder
Provsti.
Der er 18.622 folkekirkemedlemmer i hele
provstiet, hvoraf de 1330 pr. 1.1.2018, bor i
Halling sogn.
I Halling sogn er det Hanna Nissen, der er
sognepræst. Hun er også sognepræst i
Gosmer sogn, og de to sogne har fælles
menighedsråd.

Åbningstider:
Kirken er åben på hverdage efter aftale, og
når graveren er på kirkelige handlinger.

Altertavlen

Altertavlen består af en baldakintavle fra
1939-40, som danner ramme om en
pietagruppe. Figuren består af Maria, der
sidder med Jesu afsjælede legeme på
skødet, omgivet af Johannes og Maria
Magdalene med salvekrukken. Figurgruppen
stammer sandsynligvis fra den oprindelige
tavle fra 1400-tallet

Orgel

Kirkeskibet Brita Leth

Orglet er bygget i 1978 af Fyns orgelbyggeri
ved Henning Jensen, Odense. Orglet har syv
stemmer, et manual og pedal.

I kirken hænger kirkeskibet ”Brita Leth”.
Sognet er tæt knyttet til havet, og derfor er
det naturligt at have et skib som
udsmykning og symbol i kirken. Brita Leth er
en 2-mastet skonnert bygget i Svendborg i
1911. Modellen i kirken er bygget af Aksel
Andersen, Juelsminde og ophængt ved en
festgudstjeneste den 24. april 1983. Skibet
er skænket af Halling Sogns beboere.

Prædikestol og
lydhimmel

Døbefonten

Døbefonten er en senromansk granitfont,
udsmykket med tovsnoninger. Dåbsfadet,
der af messing, er skænket til kirken i 1664
og dåbskanden, der også af messing, er
skænket til kirken i 1951.

Udførelsen af arbejdet, fra 1630-erne, er
tilskrevet billedskæreren Peder Jensen
Kolding, som et ungdomsarbejde, og
svarende til en række andre prædikestole i
Hads Herred. Stolen, der er af eg, har fire
fag, adskilt af hjørnebøjede, kannelerede
pilastre. Storfelternes arkader er smykket
med ”dukater trukket på snor”.

