Velkommen

Hoptrup kirke

Om kirken:
Hoptrup kirke er en middelalderkirke, hvis byggeår er ukendt.
Dog menes det at byggeriet er begyndt i slutningen af 1200 tallet under
Kong Erik Menved. På dette tidspunkt lå kirken i strid med kongehuset på
grund af kongemordet af Kong Erik Klipping. På trods af stridighederne,
blev kirken viet til Sct. Nicolaus omkring år 1300.
Kirken er bygget som en korskirke, bestående af et romanisk skib, seks
gotiske tilbygninger: Østforlængelse, vestforlængelse, to korsarme,
sakristi i nord og våbenhus foran syddøren.
Den oprindelige kirke bestod kun af det romanske skib. Tilbygningerne er
kommet senere.

Ifølge et sagn har klokken en smuk sølvklang, fordi der kom en del sølv i
malmen. Jøderne bød i sin tid ligeså mange 12-kurantskillinger for
klokken, som den selv kunne rumme. Ifølge sagnets meddeler, har det
ikke været sjældent, at der ved gravning på kirkegården er fundet
mønter, hvorpå der blot findes et kors.

Kirkegården:
Træder man ind på kirkegården fra Hoptrup Hovedgade (Fra øst) møder
man et monument fra de faldne i sognet fra 1 verdenskrig.
Menighedsrådet sørger hvert år for, at der lægges en krans ved stenen
den 11.11. (afslutningen på 1 verdenskrig).

Mod syd brydes kirkegården af en vej, der hedder Hoptrup Kirkeby. En
lille del af kirkegården samt kapellet, befinder sig der.
Henover kirkegården er et rigt fugleliv, og er man heldig, kan man se
tårnfalken, som yngler omkring kirken.

Toilet for publikum befinder sig til venstre for indgangen til kirken.

De skjulte ting i kirken:
Der findes runeskrift på døbefontens fod. Der står ”IMI” og skulle være et
mandsnavn – Imme. Dette skulle være navnet på mesteren, som lavede
døbefonden. Runerne er lavet i en sen tidsalder, da fonden sandsynligvis
stammer fra omkring året 1250.

Når lyset falder på altertavlen og oplyser denne fra siden, fremkommer
der et mærkeligt billede øverst til venstre i midtertavlen. Dette billede
ligner et ansigt. Ansigtet kan kun ses, hvis man placerer sig til en af
siderne på skibet, og lyset falder rigtigt.

Indventarliste forefindes i våbenhuset. Spørgsmål kan rettes til
kirkegårdens personale eller på www.hoptrupkirke.dk

