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Før indvielsen havde der været to andre kirker: 
En trækirke og en bindingsværkskirke.  I dag 
står der kun denne kirke tilbage. 

Du er velkommen indenfor. Kirken er åben fra 
solopgang til solnedgang (lyt efter klokkerne).

I 1828 indviede man den tredje  
kirke på øen. Den var bekostet 
af Skælskør Kirke ved gros-
serer Harboe fra Skælskør.

Omø Kirke

STENTAVLE I SYDMUREN
Stentavlen er fra  den første kirke og stammer 
helt tilbage fra 1574.  Teksten på stenen er 
naturligvis skrevet med datidens sprog. Prøv selv 
om du kan læse det hele på stenen.

KIRKEBØSSEN
Lige indenfor døren, som normen byder, finder du 
kirkebøssen.

PRÆSTEN VAR OGSÅ SKOLELÆRER
Første præst var Georg Nicolaj Bugge i 1859- 
1865, og han fik også jobbet som eneste sko-
lelærer på øen. Hans hjem var præstegård-en, 
der også indeholdt en skolestue. I dag er her 
skole for øens børn og tjenestebolig for øens 
skolelærere.

Den nuværende præst bor på Agersø og har 
udover Agersø og Omø sogne forpligtelse i 
Skælskør og Eggeslevmagle sogne.

GUDSTJENESTER OG KONCERTER
Hver anden søndag er der gudstjeneste, som 
efterfølges af kirkekaffe. På nogle stolerygge 
er sågar opsat kroge beregnet til at holde en 
lille plade, som kaffekoppen kan stå på . 
I sommerhalvåret er der i kirken også koncerter.

På kirkegården er der en grav for en engelsk 
flymekaniker fra  2. verdenskrig.

INVENTAR I KIRKEN
Fra opførelsen af øens anden kirke findes i dag 
en løsholt af egetræ fra 1601, der hænger over 
døren i våbenhuset.

Altertavlen er fra 1911 og malet af Tony Møller.
En gammel trefløjet altertavle fra 1522 findes i 
dag på Nationalmuseet.  Se foto i våbenhuset.

Indenfor døren står kirkebøssen. Kirkeskibet i 
loftet er bygget af Peder Kristensen (mindes-
mærke: jernkors på kirkegården) og restaureret 
af hans oldbarn Alfred Christensen, Søgård. 

Alterbordet af eg stammer formentlig fra 1576.

Færgekaj
Her er du
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