
Tølløse Baptistkirke – Grundstensdokument 
Grundstenen til Tølløse Baptistkirke blev nedlagt søndag den 6. september 1942, og 
dette grundstensdokument blev indmuret (retskrivningen er delvist opdateret): 

 

År 1861, den 1. januar, stiftedes Nr. Eskildstrup Baptistmenighed af 30 medlemmer, udgået 

fra Vandløse Baptistmenighed. Menigheden stiftedes i Carl Christoffersens hjem i Tølløse by 

under navnet Tølløse Menighed. 
 

Menighedens første forstander var Carl Christoffersen, som tjente den fra 1861 til 1867. 

Siden har følgende været forstandere: Lars Andersen (1867-1907), Christian Augustinus 
Nielsen (1907-1927; fra 1907 til 1915 dog kun som forhandlingsleder), Ejner Jensen (1927-
1928) og L. C. Abildgaard fra 1928 til dato. 
 

Fra 1861 til 1866 samledes menigheden i forstanderens hjem i Tølløse. I 1866 flyttedes 

dens samlingssted til Nr. Eskildstrup, hvor gårdejer Jens Clausen havde indrettet en sal til 
menighedens fri afbenyttelse, og denne tog nu navnet: Nr. Eskildstrup Baptistmenighed. 
Dette lokale afløstes i 1888 af menighedens nuværende Gudshus ”Elim” i Nr. Eskildstrup, 
omtrent samtidig med at Tølløse stationsby begyndte at vokse. Efter som dette skete, 
erkendtes det, at denne by ville blive menighedens centrum. 
 

I 1924 forhandlede menigheden om køb af en kirkegrund ved Tølløse station, men først i 

1926 købtes ejendommen matr. nr. 3h, Kvarmløse by, Tølløse sogn, i dette øjemed. Denne 
ejendom mageskiftedes dog i 1929 med Kvarmløsevej nr. 27, Tølløse, matr. nr. 3bl og 3bm 
Kvarmløse by, Tølløse sogn, og matr. nr. 3bl udgør nu byggegrund for den nye kirke. 
 

Gennem årene fra 1929 til 1941 samlede menigheden en byggefond på ca. 35.000 kroner. 

Dels efter fornyet indsamling i menigheden selv og dels efter modtaget støtte fra vort 
samfunds øvrige menigheder på anbefaling af årsmødet i Aalborg i 1941, vedtog 
menigheden ved et ordinært forhandlingsmøde og et ekstraordinært forhandlingsmøde i 
”Elim” den 14. juni 1942 at lade denne kirke, hvis grundsten vi i dag nedlægger, opføre. 
 

Kirken, som benævnes Tølløse Baptistkirke, opføres efter tegninger udarbejdet 

arkitekt Charles K. Gjerrild, Aarhus. Medlemmer af byggeudvalget er: Ina Toldam Olsen, 
Henry Gjerrild, Svend Aage Hagstrøm, Johannes Petersen (formand), Valdemar Sørensen 
og N. Chr. Vestergaard. 
 

I dag, søndag den 6. september 1942, består menigheden af 215 medlemmer. Den har 

foruden den kirke, som her bygges, eget forsamlingshus i Tingerup og mødesal hos 
medlemmer i Hvalsø, Kr. Eskildstrup og Smidstrup Old. 
 

Vi nedlægger denne kirkes grundsten med tak til Gud for hans nåde mod menigheden i 

svundne dage og med bøn om, at dette hus må blive et trygt hjemsted for menigheden og et 
rigt velsignet udgangspunkt for evangeliets forkyndelse for mennesker i alle aldre og af alle 
lag af befolkningen i vor by og på vor egn, og med ønsket om, at huset såvel som alt, hvad 
deri skal øves, må tjene til menneskers frelse, Guds riges fremme og Hans hellige navns 
ære. 
 

L. C. Abildgaard      Johs. Petersen  Henry Gjerrild 
Menighedens forstander         Byggeudvalgets formand Menighedens sekretær 


