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Rind Kirke

Rind kirke er, og har været, ramme om
gudstjenester og livets vigtigste begivenheder i mange generationer i sognet i
næsten 900 ar.
Historie
Der er fundet spor af menneskelig aktivitet i omradet nord og syd for kirken
siden oldtiden. Der er fundet flere redskaber fra stenalderen, men ogsa et
dragtspænde fra jernalderen (600tallet). Ligeledes er der fundet et Agnus
Dei (Guds lam) hængesmykke og et
bronzekors, begge fra 1000-arene muligvis fra kristne grave. Der er ingen
tvivl om, at omradet omkring Rind kirke
har dybe rødder tilbage i tiden. Det er
udpeget som ”kulturarvsareal af national betydning”.

Agnus Dei - smykke

Navnet Rind er maske oprindelig et
navn pa aen med betydningen ”den stødende”.
Kirkens historie
Den ældste del af kirken, skib og kor, er
fra omkring 1150. Bygget i romansk
rundbuestil af granitkvadre. De romanske træk ses bl.a. i de to døroverliggere
der findes over bade over mands- og
kvindedøren, sakaldte tympanoner
hvori der skimtes et kors.

I 2018-19 blev kirkens indre restaureret
med nye farver, lysekroner og nyt varmeanlæg m.m.

Tympanon over mandsdør

De romanske vinduer i kirkens nordside
og korets østgavl er oprindelige. I sydsiden
ses endnu et tilmuret vindue tæt ved våbenhuset. Ved syddøren ses ligeledes to
udhuggede mandshoveder ved granitsokkelen.

Tårn og våbenhus blev tilføjet i senmiddelalderen med gotiske træk som
hvælvingen i tarnrummet. Det er uvist
hvornar større gotiske vinduer i kirkens
sydside er kommet til. Disse vinduer
blev ved restaureringen i 1994 gjort
romanske.
I løbet af sommeren 1898 blev kirken
renoveret. Den undgik med nød og næppe at blive revet ned ligesom Herning
gamle kirke blev det. Tarnets ydre nedre
mur af granit og den øverste af tegl blev
nedrevet, og hele tarnet blev opbygget
af brændte mursten. De to sma lemme i
tarnet blev tillukket udefra og er nu kun
synlige indvendig. Deres anvendelse er
uvis.

Tårnlem i sydsiden

Rind Kirke gennemgik ogsa restaureringer i 1942-43, 1962, 1980 samt
1993-94.
Den nyeste tilbygning er Dåbsværelset
fra 1994.
Man ønskede et rum til dabsfølget inkl.
toilet og depotrum, men samtidig skulle
man kunne se sa meget af nordmurens
granitkvadre som muligt. Resultatet
blev en rund tilbygning med adgang til
kirken gennem kvindedøren, som havde været tilmuret siden 1888.

Rind Kirke nævnes første gang i historien i et handskrift fra Ribe Domkapitel ca.
1325.
Indkomst og vedligeholdelse af Rind Kirke med annekskirken Herning blev solgt
af kongen ved en offentlig auktion 1711
til herremanden pa Herningsholm, Peder
Lassen for 1802 rigsdaler. De blev siden
solgt gentagne gange. 1810 blev Rind
Kirke solgt til sognets beboere. 1928
overgik kirken til selveje, hvorefter menighedsradet overtog ansvaret.
I mange arhundreder hørte Herning sogn
og kirke under Rind sogn som anneks.
Herning blev egen kommune i 1882 og i
1889 eget sogn. Fra 1891 var der sognefællesskab mellem Kølkær, Kollund og
Rind. Kølkær fik kirke i 1889 og Kollund
Kirke blev færdig i 1935. I 1979 blev Kølkær-Kollund udskilt som selvstændigt
sogn. I 2003 blev Rind, Kølkær og Kollund sogne sa til samme pastorat med 3
sognepræster. I 2016 blev der igen dannet et nyt pastorat, sa Kølkær sogn nu
deler præst med Herning sogn.
Inventar
Altertavlen er fra 1600-tallet i renæssancestil. Alterbordet er beklædt med
træpaneler. Tavlen blev i 1722
”udsmykket” af Anna og Peder Lassen,
hvis navne star nederst pa tavlen. Midterfeltet viser Jesus pa korset og pa sidefløjene er indstiftelsesordene. I nederst
felt er citeret teksten: Johs. 3. 16. Tavlen
er restaureret i 1943, i 1978 og i 2019. I
1943 fandt man bag maleriet i midterfel-

tet et oprindeligt maleri, som nu er kommet til syne igen. Det yngre maleri af
G. N. Kristiansen hænger nu i tarnrummet. Lysestagerne er fra 1600-tallet.

Prædikestolen blev restaureret i 1943 af
Nationalmuseet. Figurerne la pa loftet
og blev sat tilbage pa deres oprindelige
pladser. Ved restaureringen i 2019 er
baggrundsfarven bag evangelistfigurerne ændret, sa det passer til himmel og
altertavle.

Døbefonten af granit er fra kirkens
ældste, romanske tid og uden ornamenter. Dåbsfadet af messing er fra ca. ar
1625. Dåbskanden er fra 1992.

Prædikestol og lydhimmel i barokstil
er fra 1722. Øverst pa lydhimlen star
skriftstedet ”Lader os elske hverandre,
thi Kærligheden er af Gud, og hver den,
som elsker, er født af Gud og kender
Gud. Den, som ikke elsker, kender ikke
Gud, thi Gud er Kærlighed” 1. Johs. 4,7-8.
Det formodes at begge er skænket af
Anna og Peder Lassen. I to af stolens
felter ses udskarne evangelistfigurer.
Ifølge et notat fra 1863 har der maske
været en figur i hvert felt. Indtil 1943
var her bibelcitatet fra Lukas 11.28 malet i to eller tre felter.

Gelænderstøtte ved prædikestolen er udskaret og skænket
af Knud Helms i forbindelse
med kirkens restaurering i
1994. Ved restaureringen i
2019, er blomster og frugter
belagt med guldmaling sa det
passer til prædikestolen.
Kirkeskibet er en model af
fregatten ”Jylland” og udført af
skibsfører og lods P. C. Bast,
Frederikshavn. Skibet er ophængt juni 1946 og skænket af
pastor F. V. Hansen, præst fra
1915 - 1944.

Mindetavle for seks faldne soldater
under de slesvigske krige, som var
hjemhørende i Rind sogn. Tavlen afsløredes ved en højtidelighed den 12. oktober 1865, hertil var indbudt hjemvendte soldater og enker efter de faldne. Ved restaureringen i 2019, er mindetavlen tilbageført til den originale
farve.

Vitus Bering og hustrus epitafium er
indmuret i korets nordvæg i 1739.
Rundt om tavlen er senere malet et
rammeværk fra 1761. Vitus Bering var
slægtning til den berømte søfarer. Han
skænkede kirken den første præstetavle.
Ved sin død i 1766 blev han begravet under korgulvet lige under epitafiet, hvor
også hans børn og Provst Helt er begravet.

Tre veterangravsten udenfor, vest for
våbenhuset.

1901 fik Rind Kirke sit første orgel, som
kostede kr. 1050 og midlerne hertil vår
indsåmlede. I 1962 blev købt nyt orgel.
Det blev ånbrågt i det sydvestlige hjørne
åf tårnrummet. Efter opbygning åf det
nye pulpitur, det tredje i kirkens tid, i
1994, blev købt nyt orgel på ti stemmer
fordelt på to månuåler og pedål frå
Bruno Christensen og sønner.

Kjælle Kaspers grav.
Kåsper Mådsen (1841-1923), på egnen
en lokål berømthed, kåldet ”Kjælle Kåsper” eller ” Den sidste kjæltring”. Hån
tilhørte ”nåtmåndsfolket” som udførte
årbejde, som ingen åndre ville gøre: flå
døde heste, tømme låtriner m.m. Hån er
begråvet i kirkegårdens vestligste række og lidt uden for de åndre gråve. Gråvstenen bærer evighedens symbol.

Det yngre alterbillede

Se mere historie og flere billeder på
www.rindsogn.dk
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I dåbsværelset hænger endnu et kirkeskib udført åf Jån Frøstrup og skænket
åf håndværkerne i forbindelse med renovering åf kirken i 1994.

Gravstenen i våbenhuset er kirkens
ældste og fundet i kirkediget. Indskriften
lyder: ”HER UNDER HUILER DIT SAL
(IGE) GVDS BARN JENS CHRISTENSØN
BARN FØD OG DØDE I KIDERIS MØLLE
ANNO 1739 GVD OPUÆCKE HANNEM
MED ALLE TRO CHRISTENE TIL EUIG
GLEDE OG SALIGHED”.

Kirkegården er udvidet flere gånge
mod nord. I 1910 og igen i 1994. Her
blev Våndstenen såt op. På plæneområdet længst mod nord mårkerer en korsmærket sten de ånonyme gråvsteder.
I 2011 blev en ny skovkirkegård indviet
i kirkegårdens østlige del.

Kirkediget der omkrånser kirken mod
øst og syd er i dåg fredet.

