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Carsten Knudsen er nok mest kendt for de ting han har lavet sammen med kollegerne i De Nattergale, men i
Hals Kirke optrådte han med sit show “Jorden rundt med Ukulele”, en musikalsk jordomrejse, hvor vi blandt
andet hørte toner fra Rusland, Kina, Japan og downunder. Hvem har før hørt tyrkiske toner på en ukulele?

Desuden hørte vi nogle af Carsten Knudsens egne kompositioner og han gav også sin fortolkning af gamle
kendinge f.eks. ’Når du ser et stjerneskud’ og ’Waltzing Mathilda’. George Harrisons ’Here Comes The Sun’
og ’While My Guitar Gently Weeps’ samt Eric Claptons ’Let It Grow’ fik også en tur på ukululen.

Carsten Knudsen er et alsidigt musikalsk talent. Det viste han f.eks. ved at spille didgeridoo på afløbsrør.
Vi fik tilmed et kursus i hvordan. man gør. Og det er en billig fornøjelse, fortalte han. ”Et afløbsrør kan købes i det lokale byggemarked for omkring 40 korner”. ”Man kan selvfølgelig også bare række ind under køkkenvasken og rykke et ud derfra. Så skal man bare huske ikke at suge i det”, var hans gode råd.

HALS KIRKE
Bygningshistorie
Kirken består af et anseligt langhus med skib og kor i et. I vestenden er et tårn og på sydsiden en
tilbygning samt våbenhus. Det menes, at den ældste del af kirken er de to vestligste fag af skibet, som oprindeligt stammer fra sen-romansk tid, men er så ombygget, at det er svært at finde
spor af den oprindelige bygning. Koret er i sengotisk tid bygget som en forlængelse af skibet og i
samme bredde. på dette tidspunkt er det oprindelige kor nedbrudt. Der blev samtidigt bygget
fem fag krydshvælv. Tårnet er fra samme tid, men er senere forhøjet. I forbindelse med forhøjelsen kom tårngavlene til at vende på tværs af kirken.

Våbenhuset og tilbygningen mod syd menes begge at være opført efter reformationen. Sidebygningen var oprindeligt gravkapel for familien Skeel. Kirkens støttepiller stammer fra en restaurering i 1920.

HALS KIRKE
Kirkerum og inventar
Altertavlen er en fløjaltertavle fra 1598 med senere
topstykke, maleriet i storfeltet er udført af A. Dorph
i 1899,fløjenes malerier er fra 1700-tallet.

Prædikestolen bærer årstallet 1572 samt bogstaverne H.G.S og et våben med stjerne, dette står formodentlig for Henrik Gyldenstjerne (1540-1592), der
var lensmand på Ulskov i Kær herred 1568-79, i 1571
blev han admiral og førte 8 skibe mod svenskerne, han
var gift med Lisbeth Brahe og senere med Mette Rud.

Den romanske granitfont har løvekroppe omkring fælles mandshoved på kummen (Mackeprang 150).

Et sengotisk korbuekrucifiks er ophængt på skibets
nordvæg. Fontehimlen er fra 1727 og har initialer for
Prinsesse Sophie Hedvig, der ejede Hals Ladegård 171630. Hals Ladegård lå vest for kirken ind til 1950, da den
blev revet ned.

HALS KIRKE

Hals Kirke en mørk onsdag aften i marts.

Husk lige at få dem med de
faste pladser med ud ...

