
 

 

 

 

 
Kirkens Historie: 
 
Rislev Kirke er med sin beliggenhed sydøst for Rislev meget synlig og kan ses over 
store afstande, ligesom det fra kirken er muligt at se meget langt.  
Rislev kirke er blevet renoveret , og søndag den 12.11.2011 blev Danmarks mest  
moderne middelalderkirke genåbnet 
 
Kirken 
Kirken som sandsynligvis er bygget i begyndelsen af 1200-tallet var viet til Vor Frue 
i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af tilhugne granitkvadre, som  
bedst ses i våbenhuset, soklen er delvist jorddækket. 
Den rundbuede syddør er bevaret i brug, norddøren er forsvundet. De rundbuede  
vinduer er alle tilmurede men kan flere steder spores i murværket.  
I skibets nordmur ses en kvader med diagonalt kryds. Tårn og våbenhus er opført i  
sengotisk tid, våbenhusets gavl blev ommuret i 1761. 
Kirken gennemgik en større istandsættelse i 1860-63, hvorunder store dele af  
Murværket blev omsat. 
Den romanske korbue er bevaret med profilerede kragbånd.  
I gotisk tid fik kirken indbygget krydshvælv, heraf er kun skibets vestfag bevaret,  
de øvrige er fornyet i 1860-63. 
 
Inventar 
I våbenhuset ses et jernbeslået monstranskab fra sengotisk tid, skabet er senere  
blevet omdannet til pengeblok. Alteret og koret er blevet fornyet og taget i brug 2011.  
Alteret fra 1963 var af beton med et vævet antependium af John og Kirsten Becker. 
På østvæggen bag alteret var opsat et krucifiks, som dateres til 1400-tallet. 
Krucifikset hænger nu i skibet over døren, og antependiet har fået en ny plads. 
Det pryder nu bagsiden af kirkebænken ved indgangsdøren, så det er det første man  
ser, når man kommer ind i kirken.  
Prædikestolen fra 1863 har fire sengotiske apostelfigurer i felterne, figurerne har  
oprindelig hørt til en altertavle fra Esrom, dateret til 1496, som nu opbevares på 
Nationalmuseet. Den romanske granitfont er hugget i en sten, kummen er  
firkløverformet. Dåbsfadet af messing er dateret år 1628. 
 
Sognet 
Rislev Sogn er en del af Næstved Provsti, som igen er en del af Roskilde Stift. 
Næstved Provsti og Næstved kommune har i dag samfaldende grænser.  
Af administrative grunde er Næstved Provsti delt i et østre og et vestre distrikt. 
Rislev Sogn er en del af østre distrikt i Næstved Provsti.  
Rislev Sogn og Fensmark Sogn udgør tilsammen, Fensmark - Rislev Pastorat, 
hvilket betyder at kirkerne er fælles om præster og en række øvrige medarbejdere.  
En ordning der har været gældende siden før reformationen. 
 
 
 

 

 


