Kirken er et gammelt hus
Sådan lyder salme nr. 323 i vores
salmebog. Der blev i Middelalderen
opført ikke mindre end lidt over 2000
kirker, mere end 1400 af dem står
endnu. En sådan er Åstrup Kirke.
Hvor gammel er den? Der er ikke
foretaget en nøjagtig datering; men den
formodes at ligge tæt på at være bygget
år 1200. Sidst i år 1200 er der indbetalt
en sølvskat til ”Ribes Oldemoder” (sådan hed protokollen for Ribe Domkirke dengang) fra Åstrup Kirke.
Ved kirkens restaurering i 1952 fandt man under gulvene rester af tidligere bebyggelse, det kan have været en trækirke eller en hedensk offerplads,
vi ved det ikke.
Det formodes, at kirken er født uden tårn, men at det er kommet til forholdsvis kort efter. Det er oplyst i kirkebøgerne, at den var faldefærdig i år
1700; men først i 1792 blev den brudt ned og en ny opført. På koret mod
øst står årstallet 1866. Det år var der en større renovering af kirken, og ved
denne lejelighed blev stenene i gavlen sat om.
Har kirken altid set sådan ud som den ser ud i
dag? I det ydre, ja, i store træk; men før
Reformationen (1536) har det indre været ganske
anderledes. Skal vi for et kort øjeblik forestille
os, hvordan kirken så ud i den katolske tid? Koret
var et sted, hvor kun præsten havde adgang.
Korbuen, som vi kender den i dag, hed dengang
Triumfbuen. Der var ingen prædikestol; men i
venstre side af skibet mod koret var der et alter,
hvor man kunne bede til Jomfru Maria. På den
modsatte side af korbuen et alter, hvor man
kunne tilbede Sct. Jørgen, der var skytshelgen
mod det onde. Der var i kirkerummet ingen stole eller bænke. Langs
ydervæggen var der en muret kant, der evt. kunne bruges af ældre til at
sidde på. Gulvet var lerstampet. Der stod eller sad man under kirkelige
handlinger. I sydsiden var der et våbenhus, hvor mændene kom ind ad, og
i nord en dør for kvinder. Døbefonden stod lige indenfor døren midt i
kirken. Ofte var kirkerne rigt udsmykket med bl.a. kalkmalerier. Det er
meget få rester, der er fundet af kalkmalerier i vores kirke.

