Egense Kirke
Velkommen til en 900 år gammel historie

Velkommen i Egense Kirke
I det kuperede terræn i udkanten af Egense på en lille bakketop ligger en hvidkalket kirke omkranset af en stensætning
af kampesten. Det er hverken verdenshistoriens største eller
mindste kirke, så det er ikke det, der gør den til noget særligt.
Det særlige er, at den hvide bygning med et enkelt tårn er
Egense Kirke.

Da beboerne i området i 1100-tallet besluttede at bygge en
kirke, var det fordi, der var behov for at skabe en bygning, der
kunne rumme beboernes glæder såvel som sorger. Det behov
har Egense Kirke opfyldt i 900 år, og det gør den smukke kirke
også den dag i dag. Egense Kirke er et rum til fordybelse,
glæde, sorg, fornøjelse, sang, forkyndelse og alt derimellem.

I rolige omgivelser - undtagen når køerne på de omkringliggende marker brøler, ligger kirken med udsigt over sundet,
enge og by. Her ligger kirken som et vidnesbyrd om områdets
kulturarv, og det har den så vidt vides gjort i cirka 900 år.

Vi byder dig hjerteligt velkommen i Egense Kirke.

Historie: Et samfund kræver sin kirke
De første optegnelser over Egense Kirke stammer fra
1200-tallet. På det tidspunkt var Egense og Rantzausminde
i kraftig udvikling med stigende bosætning på grund af det
omfattende fiskeri, de store landbrug og de omkringliggende
herregårde. Dermed opstod behovet for at bygge en kirke.
Egense Kirke er så vidt vides bygget omkring 1120 af omrejsende håndværkere og omegnens beboere, der også
vedligeholdt kirken de første par århundreder.

Kirken består af et romansk skib, et gotisk langhus og et
vestvendt tårn, samt en lille udbygning mod nord, der i første
omgang tjente som våbenhus og i dag er kapel.
I 1529 overtog adelsmanden Eiler Rønnov ejendomsretten
over Egense Kirke, og den blev lagt ind under Hvidkilde Gods,
der en overgang ejede hele syv sydfynske kirker. Der har altid
været et særligt bånd mellem grevskabet på Hvidkilde Gods
og Egense Kirke, også efter at kirken i 1927 blev overdraget
til Egense Menighedsråd.

Hver generation sætter sit præg på kirken
Egense kirke er blevet renoveret af flere omgange. De mest
omsiggribende renoveringer i senere tid har fundet sted i
1861-62 og i 1951.

midtergangen og våbenhuset blev brækket op og lagt om,
kirkebænkene blev malet, der blev støbt et nyt fundament
til prædikestolen, og der kom nye lysekroner i hele kirken.

I 2015-16 blev kirken igen gennemgribende renoveret
indvendigt. Kirken fremstod på det tidspunkt yderst slidt
indvendigt, opvarmningen var ikke tilstrækkelig, orgelet var
for lille til kirkerummet, og der var fare for, at hvælvingerne
ville revne og styrte sammen.

Mens renoveringen stod på, blev der afholdt gudstjenester i
Svendborgsunds Sejlklub, på Hvidkilde Gods, i forsamlingshuset, ligesom der også var stor tilslutning til vandregudstjenesterne. Derudover er der heldigvis ikke mere end
fem kilometer til Øster Skerninge Kirke, så renoveringen af
kirken var ikke ensbetydende med et stop for aktiviteter
og kirkelige handlinger i og omkring Egense.

Alt inventar blev pillet ud af kirken, eller det vil sige næsten
alt, for døbefonten lod sig ikke rokke. Inventaret blev nænsomt flyttet og opbevaret i en lade i Egense, og kirkeskibet
blev opbevaret i et rum på Hvidkilde Gods, mens den knap
14 måneder lange renovering stod på.
Under renoveringen blev hvælvingerne spændt op, og
elvarmen blev udskiftet til fordel for et moderne pillefyr.
Både trægulvet under kirkebænkene og klinkegulvet i

Renoveringen af Egense Kirke har kostet 11 millioner kroner,
og d. 19. juni 2016 kunne Egense Kirke igen slå dørene op til
en funklende flot kirke.

Altertavlen: Når det gamle får nyt liv

Prædikestolen: En stol med sin egen historie

Altertavlen er fra 1617. Anna Hardenberg, som stammer fra Hvidkilde Gods, fik
altertavlen udarbejdet til minde om sin afdøde husbond, Johan Rud.

Prædikestolen kan dateres tilbage til omkring 1560, og den er så vidt vides en gave fra
Eiler Rønnow. Prædikestolen prydes blandt andet af våbenskjolde, der med stor sandsynlighed refererer til Eiler Rønnow og Anne Krabbe fra Hvidkilde Gods.

I forbindelse med renoveringen af hele Egense Kirke i 2015-16, blev også altertavlen
restaureret. Da de tilsodede, mørke lag af snavs blev skrabet af, viste det sig, at
altertavlen gemte på en særdeles velbevaret hemmelighed: Under lagene af snavs
dukkede smukke malerier frem.
Med hjælp fra dygtige konservatorer er altertavlen nu blevet bragt tilbage til sit
oprindelige udseende. Med et væld af skrifter er altertavlen meget tidstypisk.
Altertavlen fortæller historien om påsken med illustrationer af blandt andet den
sidste nadver og korsfæstelsen. Altertavlens topstykke illustrerer opstandelsen,
og topstykket er nu placeret under orgelet.

Prædikestolen i Egense Kirke kan tilsyneladende bruges til mange formål. Beretninger
afslører, at præsten Claus Nielsen Bang i 1593 angiveligt var så beruset, at han faldt i
søvn på prædikestolen.
Stolen er blandt andet udsmykket med hoveder. Nogle kirkegængere synes, at de er flotte,
andre synes, at de er lidt uhyggelige. Der er ingen der ved, hvem hovederne forestiller
- hvis de overhovedet forestiller nogen.

Orgelet: Et orgel må følge med tiden
Orglet i Egense Kirke står på en balkon, et såkaldt pulpitur,
der er opsat i 1861. Ved kirkens indvendige restaurering i
2015-16 blev pulpiturets midterparti udvidet, sidepartierne
blev gjort skrå og trappen fornyet. Kirkens oprindelige orgel,
som er af ukendt oprindelse og byggeår, havde formentlig
otte stemmer.

Det nuværende instrument blev i 2017 ombygget og udvidet
af firmaet P.G. Andersen & Bruhn, Årslev og Ølstykke. Ved
ombygningen er der tilføjet to yderfelter - tårne - på hver
side af hovedværket. De er forsynet med nye piber, som
betjenes af pedalet. Desuden er orglet suppleret med tre
nye registre i hovedværket og svelleværket.

I 1909 byggede A.H. Busch & Sønner i København et nyt orgel
med fire stemmer. Facaden fra dette instrument og tre af
stemmerne er genanvendt i kirkens nuværende orgel.

Endelig er taget på instrumentet blevet fjernet, så lyden
nemmere kan fylde kirkerummet. Lyden er dybere, og der
er mere lyd i det.

I 1981 blev orglet ved P. Bruhn & Søn, Årslev, udvidet til otte
stemmer, to manualer og pedal.

Orglets nuværende disposition: 11 stemmer, 2 manualer
og pedal.

Døbefonten: Et vidnesbyrd om forskellige æraer
Døbefonten er fra middelalderen, og den er formentlig ældre
end kirken.
På stilken af døbefonten er et vikinge-navn skrevet på latin
- men ikke med latinske bogstaver, men med runer. Det er
formentlig navnet på stenhuggeren, Astret. Det er ganske
usædvanligt, at der er skrift på en døbefont, og sammenblandingen af skrift og sprog vidner om et sjældent kulturmøde mellem vikingetiden og den nye kirkes sprog, latin.

Snoningerne højere oppe på døbefonten, på det, der hedder
kummen, er en rankedekoration, som også antyder en
forbindelse til vikingetiden.
Dåbsfade blev almindelige, da man i 1300-tallet holdt op med
at døbe børn i deres fulde størrelse helt ned i fonten, som
typisk var fyldt med iskoldt og til tider uhumsk vand, som kun
blev skiftet én gang om året. Dåbsfadet i Egense Kirke er fra
1500-tallet og kommer fra Tyskland.

Kirkeskibet: Kandace - den afrikanske dronning
Kirkeskibet er fra 1888, og det er en gave fra sognets søfolk
og fiskere. Skipper Rasmus Hansen tog initiativ til at få skibet
bygget, og han indhentede tilladelsen til at hænge skibet op
i kirken.

Den etiopiske dronning Kandace bliver nævnt i Apostlenes
Gerninger 8, 27. En af disciplene opsøger en embedsmand
hos dronning Kandace, og apostlen Filip ender med at døbe
den højtstående embedsmand.

Kirkeskibet er bygget af Rasmus Hansens lillebror, skipper
Hans Hansen fra Strandhuse, og Rasmus Hansens svigerfar,
Hans Holm fra Skovsbostrand.

Da skibet i 1888 blev overrakt til kirken, skete det ved
en større højtidelighed, hvor skibet blev båret fra Skovsbostrand til Egense Kirke. Den tradition holdes stadig i
hævd. I forbindelse med kirkens omfattende renovering
i 2015-16, blev kirkeskibet restaureret af søfartsmuseet
i Marstal på Ærø. Mens kirken åbnede i juni 2016 efter
endt renovering, blev kirkeskibet først båret ind i kirken
nogle måneder senere, så det kunne få sin egen fest.

Skibet er et unikt vidnesbyrd om den tilknytning, der altid har
været og stadig er mellem kirken og et af de store erhverv i
området; søfart og fiskeri.
At Egense er et søfarts-sogn kan også ses, når man går en
tur på kirkegården og kigger på gravsten, hvoraf mange er
prydet med ankre og skibe.
Kirkeskibet hedder Kandace, som er det etiopiske navn for
dronning. Det henleder unægteligt tankerne på de utallige
sørejser, som sognets søfolk har været på.
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