
Døbefonten er fremstillet af stenhugger 

A.M.Swaner, Middelfart. 

Indskriften er følgende: ”Han bevarer din udgang 

og indgang.” 

Prædikestolen bærer følgende indskrift:  

”Guds ord er levende.” 

 

 

 

 

 

 

Kirkens første orgel blev indkøbt for midler, 

der var indsamlet blandt sognets beboere.  

Da orgelet trængte til udskiftning, rettede 

man henvendelse til provst With om tilladelse 

til at købe et nyt. Der stod et færdigbygget 

orgel hos en orgelbygger i Haderslev, som 

passede til kirken. Det var fra 1986 og bygget 

af Bruno Christensen. Orglet har 6 stemmer. 

Provsten ville ikke uden videre give tilladelse til køb. Han fik organisten ved 

domkirken i Odense med for at spille på det for at få hans accept. 

Man fik provstens tilladelse til at købe orgelet og til at låne pengene, hvis man de 

kommende 5 år afstod fra at bruge større pengebeløb. 

Ved hjælp af to slisker, der blev anbragt fra kirkegulvet til gelænderet ved 

pulpituret, lykkedes det med håndkraft at få orgelet trukket op på plads. 

De gamle orgelpiber blev solgt på en aktion i Røjleskov missionshus. 

 

Kirkeklokken har samme alder som kirken. Den er fremstillet af 

firmaet M. Seest. Det fortælles, at en anonym giver sørgede 

for, at der kom ekstra malm i klokken for at den kunne få en 

dyb klang. Klokken har en indskrift, der lyder:  

 

 

”Klokken slår, tiden går”Klokken slår, tiden går”Klokken slår, tiden går”Klokken slår, tiden går,,,,        

evigheden forestårevigheden forestårevigheden forestårevigheden forestår....””””    
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Røjleskov kirke blev bygget i 1914 af samme arkitekt, som tegnede Strib kirke – 

N.P. Jensen, Odense. Kirken er bygget i kalksandsten.  

Samme år byggede 

komtesse Amalie 

Marie Paula 

Bardenfleth en 

sommervilla i 

Røjleskov. I mange 

år boede hun her 

om sommeren med 

sin selskabsdame 

frk. Helene 

Rosenørn. De var 

flittige kirkegængere 

og da Bardenfleth i 5 

somre havde kigget på alteret, en grum grågrønlig Kristusfigur på et rødligt 

trækors, skænkede hun i 1919 en ny altertavle til kirken, nemlig en kopi af Carl 

Blochs opstandelsesmotiv (originalen fandtes i Skt. Jakobs Kirke på Østerbro i et 

større format. Det var Carl Blochs elever, der udførte kopier i sin tid). Opsætningen 

blev dog forsinket. Hestevognen, der 

hentede kunstneren og maleriet ved toget i 

Strib, startede med et voldsomt ryk, og 

kunstneren faldt bagover og landede på 

maleriet, som blev beskadiget. 

 

Tavlen bærer indskriften:  

”Jeg er opstandelsen og livet”. 

 

 

 

 

 

 

 

Det udskåret krucifix, som fungerede som 

altertavle fra 1914 - 1920, bærer indskriften: 

”Han er såret for vore overtrædelser”.  

 

Krucifixet blev flyttet til nordvæggen mellem 

to vinduer. 

 

 

 

 

 

Den tremastede bark "HAABET" er bygget af buntmager Osvald Clausen, Nyborg, i 

1914. Dette kirkeskib blev givet af egnens bådejere og hentet i Nyborg med tog af 

bl.a. P. Chr. Clement og Niels Martin 

Nielsen.  

 

I skibet ligger det originale giverbrev 

med teksten: ”Undertegnede Baadejere i 

den nordlige Del af Vejlby Sogn tillader 

sig herved at skænke dette Skib til den nu 

opførte Kirke i Røjle Skov med ønsket om, 

at Kirken maa blive til Lykke og 

Velsignelse for nuværende og kommende 

Slægter, og med bøn om at Herrens 

Velsignelse maa lyse over Kirken.”  

(Følget med givernes navne og 

underskrifter.) 

 

Knud Peter Chr. Clement har haft et stort ord i valg af skibstype som kirkeskib i 

Røjleskov kirke. Han havde sejlet på verdenshavene og rundet Kap Horn to gange, 

som gav stor respekt på dette tidspunkt. Efter sit giftermål med Albertine Lauritzen 

(Kongeskov, Middelgrundvej) i 1881 afmønstrede han.  

   


