Sønderup kirkes historie
- og lidt om dens udseende
Sønderup kirke kommer bedst til sin
ret, når den ses fra sydøst.
Kommer man f.eks. kørende nordfra på
motorvejen og drejer af ved afkørsel 32 i
retning mod Viborg, så dukker Sønderup
by op en 3-4 kilometer senere. Der er frit
udsyn over markerne og noget af det
første, der møder ens blik, er Sønderup
kirke med sit hvide tårn og sine kvaderstensmure. Tung og massiv ligger den i
Sønderup kirke set fra motortrafikvejen
landskabet.
Sønderup kirke er en gammel landsbykirke fra omkring 12. århundrede.
De smukt tilhuggede kvadre viser omhu med byggeriet, men også noget om
alderen, for omkring år 1200 begyndte man i stedet at bygge med tegl.
De lave rundbuede vinduer og det flade bjælkeloft viser også klart, at kirken
stammer fra romansk tid, altså sandsynligvis 1100-tallet.
Tårnet er kommet på i senmiddelalderen, hvor man også har ombygget og
forkortet østenden af kirkeskibet. De to ting er nok sket samtidig, for de tiloversblevne kvadre fra skibet er blevet brugt til det nederste af tårnet, som højere
oppe er udført af munkesten.
Våbenhuset er bygget i slutningen af 1800-tallet.
Tårnet er flere gange ombygget, blandt andet i 1867
og 1950. Ved den sidste lejlighed fik det sit nuværende pyramidespir.
Måske har der også været et større arbejde i gang i
1840?
I hvert fald har en håndværker (?) indridset sit navn
og årstallet 1840 i kirkens gamle klokke. Lidt groft
og tydeligvis gjort af en mand, der ikke havde erfaring som gravør. Men dog har værket ”De danske
kirker” uden forbehold anført, at klokken er støbt
1840, skønt den to steder er forsynet med indstøbte
bomærker af klokkestøberen Olug Jurgensen, der
arbejdede omkring 1370!

Sønderup kirkes
middelalderklokke

I 2010 har Sønderup kirke fået en ny klokke til aflastning af den gamle. Den
nye, som er tilsluttet et automatisk ringeanlæg, tager det daglige slid, medens
den gamle alene benyttes til gudstjenesteringning

Den gamle klokke er uden særlig udsmykning, bortset fra klokkestøberens
"sigil" (bomærke), som er anbragt to steder og kan identificeres som tilhørende
Olug Jurgensen, der virkede omkring 1370.
Den nye er derimod efter nutidens skik forsynet med to
indskrifter:
STØBT TIL SØNDERUP KIRKE I ÅRET 2010 AF
EIJSBOUTS I HOLLAND
og
HERRENS TROSKAB VARER
FRA EVIGHED TIL EVIGHED
I ET NYT ÅRTUSIND SKAL
EN NY KLOKKE KALDE
FOLKET TIL GUDS HUS
Desuden er der som ophøjet
Sønderup kirkes nye klokke
relief støbt et smukt symbol for
"tro (kors), håb (anker) og kærlighed (hjerte)", oprindelig
udformet som smykke af guldsmed Eigil Jensen (19172002). Dette symbol er siden blevet logo for SønderupSuldrup pastorat.
Står man på kirkegården og ser op mod tårnet, falder
tårnuret straks i øjnene.
Tidligere kirkeværge Johannes Madsen fortæller, at
da Suldrup i slutningen er 1950'erne fik et tårnur,
drømte Sønderup også om at anskaffe sig et. Drømmen kom virkeligheden et par skridt nærmere, da to
af af byens borgere, kirkebetjent Kristian Nørager og
Jens Bisgaard, donerede et beløb hertil.
Tilladelse til at opsætte tårnuret blev givet i 1963, og
det var færdigproduceret og opsat i januar 1966. Det
er ret specielt med kun én viser, der er forarbejdet
Tårnuret
som sol og måne. Uret er så stort, at de 3 kobberplader, som blev benyttet, måtte fremstilles specielt på Nordisk Tråd- og kabelfabrik. Viseren derimod er forarbejdet af kunstneren Kristian Andersen fra Aars.
Kristian Andersen udtalte til en avis følgende om tårnuret i Sønderup: "Jeg har
netop været på tur til Bayern og så da også på kirkeure, men der fandtes ingen så
smukke som dette. Selv i den gamle by Rothenburg an der Tauber var der ikke
ure i tilsvarende skønhed".
Det er godt at vide, at tårnuret i Sønderup nemt kan måle sig med andre.

I sydmuren er i 1982 indmuret en sten med udhugget hul til en relikviekapsel.
Den har engang siddet i alterbordet, siden i kirkegårdsdiget, så den har haft en
lidt omtumlet historie.
Nyere begivenheder i Sønderup kirkes historie:
1991: Nedbrydning af eksisterende kalorifereanlæg placeret i skibets nordøsthjørne samt varmegrav og skorsten. Installation og montering af nyt elvarmeanlæg. kirken kalket indvendig
1994: Rensning af gravminde opstillet i Våbenhus
1996: Ny parkeringsplads
1998: Ny indgangsdør i Våbenhus
2002: Kirkens tag: 2,40m fra kirkens tårn mod øst udskiftes tegl
2010: Ny kirkeklokke
2010: Nyt tag på våbenhuset
2014: Lapidarium
2019: Indvendig totalrestaurering af kirken med bl.a. nyt alterbord og døbefont
flyttet til skibets nordøsthjørne
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