KIRKER I HELSINGØR STIFT –
Et fotoprojekt af Fotoklubben Kronborg

FOTOPROJEKT KIRKER
Fra november 2017 til marts 2018 blev der knipset og redigeret billeder til den
helt store guldmedalje, da 13 medlemmer af Fotoklubben Kronborg deltog i et
projekt, hvor opgaven lød på at fotografere kirker i Helsingør, Gribskov og
Fredensborg kommuner. Men vi ville ikke bare tage billeder – vi valgte tre
”benspænd” for at udfordre os selv.
Det ene benspænd var, at kirkerne skulle fotograferes om aftenen. Det andet
benspænd var, at der skulle være et kors med på billedet, og det tredje benspænd
var, at billedet skulle være kvadratisk.
Vi delte os ind i 3 grupper med 4 - 5 fotografer i hver gruppe. Ud over at tage
billeder, var det den enkelte gruppes opgave at udvælge, hvilke billeder, der
skulle med i projektet. En redaktionsgruppe har efterfølgende udvalgt
billederne, layoutet siderne og skrevet en kort tekst om kirken.
Helsingør, maj 2018

Gilleleje kirke
Den hvidkalkede kirke med rødt tegltag og spir ligger midt i
det gamle fiskerleje.
Det antages, at kirken er grundlagt 1538 eller før. Det siges, at
den første kirke i Gilleleje blev bygget af vragtømmer – dette
kan dog ikke hverken be- eller afkræftes
Kilde: Gilleleje kirke

Foto: Henrik Frandsen - aften

Foto: Henrik Frandsen - kvadratisk

Foto: Henrik Frandsen – med kors

Hornbæk kirke
Hornbæk kirke ligger midt i den ældre del af den tidligere
fiskerlandsby Hornbæk. Hornbæk kirke er en murstenskirke
opført 1737.
Kirken er uden særskilt opført kor samt et lille kobber- og
blydækket tårn placeret midt over kirkebygningen. Kirkens
nuværende altertavle er fra 1838 og udført af den kendte
guldaldermaler C. W. Eckersberg
Kilde: Wikipedia

Foto: Lars Andreassen – med kors

Foto: Henrik Frandsen - aften

Foto: Birgit Olsen – kvadratisk

Tikøb kirke
Kirken er bygget af biskop Absalon og af munkene fra det
nærliggende Esrum Kloster, og er en af landets bedste og tidligste
teglstensbygninger.
Tikøb kirkes ældste afsnit er skibet og koret, som er fra ca. 1175.
Sagnet fortæller, at kirken er bygget på 3 gamle offerhøje og fund af
stolpehuller tyder på, at den nuværende kirke kan have afløst en
ældre træbygning.
Tikøb kirke er sognekirke for et område, der strækker sig fra
Kvistgård by i syd og til Horserød i nord samt fra Nygaard i øst til
Plejelt i vest.
Foto: Lars Andreassen – med kors

Kilde: Wikipedia

Foto: Lars Andreassen - aften

Foto: Lars Andreassen - kvadratisk

Sct. Vincent kirke
Sankt Vincent Kirke ligger i Helsingør. Kirken er romersk-katolsk.
Grundstenen til den blev lagt i 1928 og kirken blev indviet i 25.
oktober 1930. Arkitekt var Johs. Tidemand-Dal (1882-1961).
Der blev anvendt specielle håndstrøgne sten til byggeriet, som er i
gotisk stilart. Arkitekten ønskede at tilpasse kirken til byens andre
(tidligere katolske) kirker. En del af interiøret er belgiske arbejder det gælder også de blyindfattede ruder.
Den nye menighedssal ved siden af kirken er tegnet af arkitekten
Gabor Kali og opført i 1991.

Kilde: Helsingør Leksikon
Foto: Monica Mahona – med kors

Foto: Monica Mahona - kvadratisk

Foto: Monica Mahona - aften

Asminderød kirke
Asminderød kirke ligger i Asminderød ved Fredensborg.
Kirken var oprindelig en granitbygning i rundbuestil uden
tårn. Det meget store kirketårn og en stor tilbygning (den første
vist først fra slutningen af det 18. århundrede) på skibets
søndre side samt nogle mindre tilbygninger på nordre side er
af teglsten og senere tilføjede.
Koret gavlmure er prydede med smukke bindinger. Skibet har
4 krydshvælvinger med svære piller af teglsten. I tårnets nordre
væg er indmuret en gammel ligsten.
Foto: Birgit Olsen – med kors

Kilde: Wikipedia

Foto: Birgit Olsen - kvadratisk

Foto: Steen Jensen - aften

Hellebæk kirke
Hellebæk Kirke er tegnet af Søren Lemche. Den er opført
mellem 1917-1920 og ligger i nordøstlig mod sydvestlig retning
med alterpartiet i sydvest. Normalt vender alterpartiet mod øst.
Kirken har en lidt usædvanlig placering i forhold til de fleste
andre kirker. Det er formodentlig på grund af den ualmindelig
smukke udsigt fra kirken mod Øresund med frit udsyn til
Sveriges kyst helt fra Hälsingborg til Kullen.
Kilde: Helsingør Leksikon

Foto: Monica Mahona – kvadratisk

Foto: Lars Andreassen - aften

Foto: Birgit Olsen – med kors

Mørdrup kirke
Kirken er sognekirke for Mørdrup Sogn. Kirken ligger omtrent
midt i Espergærde, tæt på Espergærde Centret, og er tegnet af
Per Christensen, der også er arkitekten bag Espergærde
Centret.
Kirken blev bygget i to etaper. Første etape, der kun omfattede
en mindre del af den samlede kirke blev færdigbygget i 1976,
anden etaper med kirkerummet og tårnet i 1984
Kilde: Wikipedia

Foto: Bodil Hvalsø – med kors

Foto: Jan Samsson - aften

Foto: Lars Andreassen - kvadratisk

Sct. Olai kirke
Sct. Olai kirke er Helsingørs domkirke. Den har fået sit navn
efter den norske skytshelgen, Kong Olav den Hellige.
Kirkens historie går tilbage til 1200-tallet, hvor den havde
størrelse som en lille landsbykirke, og den var bygget i
romansk stil. Sct. Olai kirke, som den står nu, blev
færdigbygget i 1559. Spiret er dog fra 1897-98 og tegnet af
arkitekt H.B. Storck. Det oprindelige spir var slankere og blev
kaldt Helsingørs Jomfru, men det blæste ned, og kirken stod
med kullet tårn (uden spir) i mange år.’
Kilde: Wikipedia

Foto: Thomas Samsson - kvadratisk

Foto: Birgit Bentzen – med kors

Foto: Monica Mahona - aften

Græsted kirke
Kirken dateres til den romanske byggeperiode ca. 1050 – 1250, og
de ældste dele består af rå, kløvede kampesten med kvadre på
hjørnerne.
Kirkens ældste del – kor og skib – er fra 1100-tallet. Skibet er
forlænget mod vest én – muligvis to – gange, hvilket kan en
forklaring på våbenhusenes placering i den ”forkerte” halvdel af
skibet.
Tårnet er fra 1400-tallet og opført i munkesten. Tårnet er ukalket,
mens resten af kirken er hvidkalket.
Kilde: Græsted kirke
Foto: Henrik Frandsen – med kors

Foto: Steen Jensen - aften

Foto: Henrik Frandsen – kvadratisk

Sct. Mariæ Kirke
Kirken er oprindelig en klosterkirke opført som en del af det
prægtige Karmalitterkloster i perioden 1430 – 1500. Hvidebrødrene
var tiggermunke, der kom til Danmark på foranledning af Erik af
Pommern, der skænkede dem byggegrunden i Helsingør.
I dag benyttes en del af klosteret til Helsingør Stifts administration,
men adskillige af lokalerne står stadig som de gjorde i
middelalderen og er sammen med kirken en af Helsingørs helt store
turistattraktioner
Kilde: Sct. Mariæ Kirke

Foto: Thomas Samsson - kvadratisk

Foto: Birgit Olsen – med kors

Foto: Birgit Olsen - aften

Humlebæk kirke
Kirken ligger lidt nord for Humlebæk, ca. 8 km sydvest for
Helsingør.
Kirken er tegnet af Vilhelm Tvede og opført 1868
Kilde: Wikipedia

Foto: Bodil Hvalsø - kvadratisk

Foto: Birgit Bentzen - aften

Foto: Jan Samsson – med kors

Sthens kirke
Kirken blev indviet 27. november 1983 af biskop Johannes
Johansen. Kirken er et firelænget kompleks, der er tegnet af
Claus Ingemann Sørensen.
Den hvidpudsede bygning med de mange røde tagflader er
disponeret omkring henholdsvis et kirkerum og et atrium
adskilt af et markant kirketårn. Kirkens arkitektur er et udtryk
for en sammenkobling af nytænkning og en forankring i
traditionen.
Kilde: Helsingør Leksikon
Foto: Birgit Bentzen – med kors

Foto: Birgit Bentzen - aften

Foto: Birgit Bentzen - kvadratisk

Tibirke kirke
Kirken ligger syd for Tisvildeleje og øst for Tisvilde Hegn.
Kirken menes bygget omkring 1120 – 30 som en lille romansk
kampestenskirke Denne kirke bestod af den nuværende kirkes
andet og tredje fag, samt et lille kor med apsis. I midten af
1400-tallet blev det oprindelige kor nedrevet, og et nyt og større
kor blev tilbygget. Det nuværende sydlige våbenhus har i 1754
afløst et ældre.
Kilde: Wikipedia

Foto: Ole Nicolaisen – aften

Foto: Ole Nicolaisen – med kors

Foto: Ole Nicolaisen – kvadratisk

Nivå kirke
Kirken blev indviet den 23. oktober 1910 og ligger vest for
Kystbanen et stykke uden for Nivå by. Kirken er tegnet af
arkitekt Kay Schrøder. Johannes Hage donerede et stort
pengebeløb til kirkens opførelse.
Kirken er speciel ved, at den er orienteret nord-syd, for at
dagslyset bedre kan oplyse korrundingen
Kilde: Wikipedia

Foto: Bjarne Nybo Jensen – med kors

Foto: Bodil Hvalsø - aften

Foto: Torben Larsen - kvadratisk

Egebæksvang kirke
Egebæksvang kirke er opført i 1897 og beliggende i Espergærde.
Kirken er tegnet af arkitekten Ludvig Knudsen.
Lidt specielt for kirken er, at tårnet "vender den forkerte vej".
Kilde: Wikipedia

Foto: Monica Mahona – med kors

Foto: Bodil Hvalsø - kvadratisk

Foto: Martin Schaffer - aften

Vestervang Kirke
Tegnet af arkitekt Holger Jensen og ligger i Helsingør. Kirken
blev indviet palmesøndag 3. april 1966 og erstattede et
kirkerum indrettet i kælderen under Skolen ved Gurrevej.
Kirkens arkitektur mødte en del modstand i begyndelsen, hvor
den i folkemunde gik under navnet Boretårnet. Sognet har dog
siden taget kirken til sig, og de seneste tilbygninger får kirken
til at fremstå mere arkitektonisk fuldendt. Kirkerummet har
hele tiden fremstået meget smukt og harmonisk.
Kilde: Wikipedia

Foto: Monica Mahona - kvadratisk

Foto: Lars Andreassen – aften

Foto: Monica Mahona – med kors

Villingerød Kirke
Kirken ligger tæt ved Rudolf Tegners Museum og Statuepark, ca. 1½
km nord for landsbyen Villingerød og ca. 4 km vest for Hornbæk.
Kirken blev indviet 23. september 1906
Kirken kom til at ligge for sig selv. Det skyldtes et kompromis i
sognerådet.
Kilde: Wikipedia

Foto: Steen Jensen – med kors

Foto: Henrik Frandsen - aften

Foto: Steen Jensen - kvadratisk

Gurre kirke
Gurre Kirke blev opført i 1918 og har siddepladser til 160 kirkegængere.
Den ligger på en bakketop i nordøstlige hjørne af Nyrup Hegn, cirka en
kilometer øst for landsbyen Gurre. Kirkens orgel er af nyere dato og har
22 stemmer
Kilde: Wikipedia

Foto: Torben Larsen - kvadratisk

Foto: Bodil Hvalsø - aften

Foto: Lars Andreassen – med kors

Søborg kirke
Landsbyen Søborg voksede frem ved ærkebiskop Eskilds borg, Søborg.
Kirken var oprindelig planlagt cirka 30 meter lang og bygget af teglsten
omkring år 1200.
Tårn, sakristi og våbenhus er yngre. Før tårnet blev bygget, har der
muligvis været en forhal i skibets vestlige ende. Med en række buer har
forhallen åbnet sig mod skibet.
I korets sydside i ottende række over soklen sidder en teglsten med runer,
som er indridset før brændingen. I korets sydside i ottende række over
soklen sidder en teglsten med runer, som er indridset før brændingen.
Der står ”den første”. Det er måske Søborg Kirkes første sten.
Kilde: Søborg kirke
Foto: Henrik Frandsen – med kors

Kilde: Wikipedia

Foto: Henrik Frandsen - aften

Foto: Henrik Frandsen - kvadratisk

Esbønderup Kirke
De ældste dele af Esbønderup kirke er mere end 850 år gamle. Kirkens
ældste dele kan tidsfæstes til før 1130.
De ældste dele af kirken udgør i dag korets vestlige halvdel, hvor man
mod nord endnu har bevaret en af de meget gamle – nu tilmurede –
vinduesåbninger. Hovedskibet dateres ligeledes til 1100-tallet, selvom det
er stærkt præget af senere ombygninger. Skibet og koret har oprindelig
haft træloft, men fik antagelig de nuværende hvælvinger allerede i 1200 –
1300-tallet.
Kilde: Esbønderup kirke

Foto: Henrik Frandsen – med kors

Foto: Henrik Frandsen - aften

Foto: Henrik Frandsen - kvadratisk

Kapellet, Helsingør
Det første kapel i Helsingør blev opført i 1711 og var et lille kirkekapel i
bindingsværk. Kapellet var en ”Assistens- eller Pestkirke” der opførtes på
”Nye Kirkegaard” eller ”Nykirkegaard”.
I 1824 blev der opført et mindre ligkapel og i 1853 blev kapellet ombygget,
og fik en karakteristisk gavl mod kirkegården med tre tætsiddende
spidsbuede åbninger og en stor fløjdør.
Det nuværende kapelkrematorium i Helsingør er tegnet af Mads Drosted
og Rolf Graae, og blev taget i brug i 1979.
Kilde: Helsingør Leksikon

Foto: Monica Mahona - kvadratisk

Foto: Monica Mahona - aften

Foto: Ole Nicolaisen – med kors
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