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Uge Kirke ligger på et højdedrag i byens sydvestlige del midt i det gamle Uge Sogn. Det 

er en gammel bygning, idet der i et dokument fra det 12. århundrede nævnes en præst til 

Uge. I 1502 synes sognet dog at have været annekteret af Tinglev. Ved reformationen 

kom kirken under landsherren, fra 1544 hertug Hans den Ældre og efter dennes død i 

1580 de gottorpske hertuger. I begyndelsen af 1800-tallet kom den under kongen. 

Menighedens valgret var dog her – som andetsteds i det tidligere hertugske område – til 

en vis grad bevaret. Kirken består af kor og skib fra romansk tid og et stærkt ombygget 

senmiddelalderligt våbenhus i syd. Den romanske bygning er opført af rå kamp med 

hjørnekvadre. Våbenhuset har kun oprindelig murværk i øst, de to andre mure er 

formentligt fra 1750. 

 

I 1627 brændte Uge Kirke – sammen med landsbyen – men genopførtes 5 år senere. 

Bl.a. blev østre taggavl på ny opmuret og tagværkerne over kor og skib forfærdigedes, 

hvorimod tegltaget er fra 1959. Skibets vestgavl blev helt ommuret i 1750 – jfr. årstal i 

jernankrene. I våbenhusets gavl er et kalkstenssolur med indskrift fra 1750. 

Altertavlen er i akantusbarok og malet i 1694, men ændret i 1761, hvor man antagelig i 

sidefelterne har anbragt de to evangelistfigurer, der før på storgesimsen flankerede 

topstykket, idet de oprindelige sidenichefigurer samt storgesimsen er forsvundet. I 

storfeltet er et samtidigt maleri af nadveren – tavlen blev i 1959 konserveret og nystafferet. 

Altersølvet er nyt, da det tidligere brændte i 1907 sammen med præstegården. 

Alterstagerne af messing blev i 1662 omstøbt af nogle, der var ødeligt under krigen. Den 

romanske døbefont af granit er af ranketype – den forsvundne fod er erstattet af cement. 

På prædikestolen forberedtes en ”reparation”, der i realiteten blev en nyskæring med en 

renæssancestol som model, men med et fag, vægfaget, overført fra den forrige stol fra 

1633. Stolestaderne fra 1931 er i gavlene kopieret efter herskabsstolen, som er fra 1651 

og består af to rundbuede gavle samt to låger med rosetter – på gavlene inskription. 

Stolen står nu ved opgangen til prædikestolen. 

En fortegnelse over kirkens præster og provster fra 1817 findes på korets sydlige væg 

sammen med en gavetale fra 1694 med 13 givere og de skænkede beløb påmalet. 

Desuden er der på skibets nordside en mindetavle over uge Sogns faldne i første 

verdenskrig. 


