Vester Hassing Kirke
Aalborg Nordre Provsti

Kirkebygningen
Kirken er opført ca. 1200. Omkring 1500, da Niels Stygge sad som biskop
på Børglum, ejede den katolske kirke halvdelen af jordegodset i
Vendsyssel, alene i Kjær Herred ejede den 250 gårde og 210 huse. Peder
Knudsen, der var præst i Vester Hassing 1503 tilskødede flere gårde til
Børglum Kloster.
Restaureringer
1887-88 blev kirken restaureret og udvendig helt beklædt med
granitkvadre (arkitekt professor V. T. Walther).
I 2009/10 fik kirken en gennemgående renovering. Kirkegulvet blev hævet
18 cm og fik ny belægning. Kirkebænke og orgel fik nye farver. Nyt
knæfald og gelænder ved trappe til prædikestolen blev fremstillet af den
lokale smed. Endvidere kom der ny lysekrone i koret og der kom ny
belysning i våbenhuset.
Kapellet
Bygget 1926 som afløsning for et lighus, som var et gammelt træhus.
Tårnet
Først i 1500-tallet blev der ved skibets vestgavl opført et 17 m højt
firkantet tårn, hvis gavle er øst/vestvendte. En større ombygning af tårnet
fandt sted 1906-07, hvor tårnet blev forhøjet med syv meter. Tårnet fik
herefter den anseelige højde af 24 meter. I 1976 blev der installeret et
tårnur med er diameter på 150 cm på tårnets nordmur. En totalrenovering
blev udført i 2002.
Klokkerne
I tårnet to klokker 1) 1463, bekostet af ”Herrerne” (d.v.s. kannikerne) på
Børglum Kloster, og 2) 1642, støbt af Claus van Dam. Den lille klokke 71
cm høj og 68 cm bred og bærer navnet ”Maria”. Den store klokke er 78,5
cm høj og 88 cm bred. I 2002 fik vi en tredje klokke fra det franske støberi
Paccard. Klokken, der bruges til automatisk ringning, er 101 cm bred og
har en vægt på 640 kg.
Indgangsdøre
Før i tiden var der to indgange til kirkerummet. Syddøren var mandsdøren,
norddøren var kvindens, og det er sidstnævnte, der bruges i dag som
indgangsdør fra våbenhuset til kirkerummet. Af den nu tilmurede syddør
kan man udvendig på kirkemuren se granitoverliggeren og de sidelinier,
der omgav døren.

Altertavlen
På alterbordet står en nyere altertavle
i ny-gotisk ramme. Motivet er Kristus
med Maria og Magdalena, signeret A.
Dorph 1876.
Af den ældre alterprydelse er bevaret
midterfeltet af en fløjtavle fra omkring
1600 med maleri, Kristus på korset
mellem Johannes og Maria, nu
ophængt på skibets sydvæg.
Alterbord
Alterbordet er muret og dækkes af
udskåret panelværk med malet årstal
1600 samt Henrik Bildts og Maren
Prips våben og initialer. Forsiden er inddelt i fire rundbuede blindarkader,
hvori der er malet de fire evangelister Matthæus – Lukas – Markus og
Johannes.
Prædikestol
Prædikestolen med himmel havde sin
oprindelige plads på sydsiden i skibet. I 1934
blev stolen flyttet til sin nuværende placering
på nordsiden. Det er en rigt udskåret
prædikestol af karnaptype med skåret årstal
1591 og med de samme våben og
navnetræk som alterbordet.
Døbefont
Romansk font af granit, nu anbragt i koret. Dåbsfadet er forsølvet og
anskaffet i 1878. Dåbskanden, der ligeledes er forsølvet, blev anskaffet i
1864.
Orgel
Kirkens orgel er et Bruno Christensen orgel fra
1981 med 14 stemmer.
Siddepladser
Kirken har ca. 225 siddepladser.

Krucifiks
Et stort senmiddelalderligt krucifiks hænger i korets nordre side.
Mindetavler
Mindetavle over herredsskriver Oluf Münster, 1767, og hustru (skibets
nordside), og et portrætrelief over kultusminister, provst J. J. K. Bjerre, †
1901, udført 1904 af billedhugger Einar Jónsson (korets nordside).
Andet
Omkring orglet er placeret to fanestænger og et
kårdestykke samt 3 våbenskjolde fra datidens store
gårdejere.
Yderligere er opsat to træstykker fundet i 1987. Disse
har været anvendt til reparation af våbenhusets spær.
Et gammelt stykke inventar i kirken
er fattigblokken 1700-tallet der i 1934
blev nedtaget fra loftet og anbragt ved opgangen til
tårnrummet. Over fattigblokken er en trætavle med
inskription om dens formål
Ved kirkens genindvielse i august
2010 modtog kirken fra
håndværkerne et relief udformet som
et kors lavet af Agnete Brittasius.
Korset ses på skibets vestvæg.

www.vesterhassingkirke.dk

