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Sperlingsholms kyrka
K Y R KO B E S K R I V N I N G

Sperlingsholms kyrka, Övraby församlingskyrka,
började byggas 1907 och togs i bruk julafton 1909.
Det var ägaren till Sperlingsholms gods
Carl Sebastian Kuylenstierna och hans maka
Greta som lät bygga kyrkan som slottskyrka.
Arkitekt var Knut Beckman.
Sonen Vilhelm Kuylenstierna och hans maka
Märta skänkte kyrkan och kyrkogården till Övraby
församling den 1 januari 1970 och
den 3 juni samma år hölls en enkel invigningshögtid av kyrkan, kyrkogården var invigd
redan när den anlades 1913. Kyrkan ingår i
Kärleken-Övraby distrikt, S:t Nikolai församling

Kyrkans stora klenod är altartavlan, målad
av Olle Hjortzberg i Stockholm 1911.
Den föreställer Marie Bebådelse.
Figurerna på antependiet symboliserar
dominikanermunken Petrus da Dacia och hans
älskade Kristina av Stommeln. Den ena figuren
föreställer Petrus, när han under sin vistelse
i Halmstad på 1200-talet skriver brev till
Kristina med en gåspenna och den andra återger Kristina läsande brevet, som börjar: Herre,
varkunna dig över mig. Altarbrunet har komponerats av Greta Olde Holmberg och utförts av
Greta Widestrand.
Dopfunten har anskaffats av församlingen
och invigdes Marie Bebådelsedag 25 mars
1977. Konstnär Erik Nilsson från Harplinge har
skurit den av Jugoslavisk ek. Även dopskålen är
av ek med ett infällt kors av lindträd.

och här firas gudstjänst vid speciella söndagar samt
musikgudstjänster under sommaren. Kyrkan är
också en populär förrättningskyrka.

På funtens sockel finns de fyra evangilistsymbolerna: en bevingad människa, Matteus, ett
bevingat lejon, Markus, en bevingad oxe, Lukas
och en örn, Johannes.

Erik Nilsson har också tillverkat en dopljusstake i samma stil som dopfunten. Röllakansmattan under funten är signerad I S och heter
Sofiero.
Den 1 mars 1980 invigdes en ny orgel med
5 stämmor. Orgeln är byggd av Robert Gustavssons orgelbyggeri i Härnösand. Intonationen gjord av Maads Kjersgaard, Uppsala.
Kyrkklockan är gjuten i Stockholm 1912 av
Beckman & comp. Dess text lyder: Loven vår
Gud i folk, låten hans lov vida hört varda.
Dopträd
Konstsmed Lennart Hjelmqvist har skapat ett
dopträd till Sperlingsholms kyrka. Varje detalj
smids i ässja, och varje löv slaglöds fast på
smideskvisten. Löven, de är i järn, koppar och
mässing vilket skapar vackra färgskiftningar
mot den vita kyrkväggen. Dopträdet invigdes i
november 2015.

