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HANSTED - 1 morgen

genåbnes Hansted kirke med nyt gulv, nyt antependium og korgitteret tilbage på sin gamle
plads.

Ikke mindst flytningen
af korgitteret er noget, der
kan mærkes.
Gitteret har det sidste
halve århundrede adskilt
koret fra skibet og har irriteret mange, fordi det tog
udsynet ved f.eks. bryllupper.
stammer
Oprindelig

dette stykke inventar fra
1719, hvor det blev skænket af Lauritz Erichsen Riber mod løfte om, at han,
hans kone og hans børn
kunne blive begravet i
krypten under kirken.
På et eller andet tidspunkt er fortidens Hansted-borgere åbentbart også blevet trætte af gitteret,
som blev flyttet over på en
væg. Her havde det plads
til 1947, hvor det igen fik
plads i korbuen.

Gule teglsten
Kirkens gamle gulv er
blevet udskiftet med et nyt
i gule teglsten. Samtidig er
der lagt træ-gulv foran alteret.
Da kirken blev lukket i
midten af maj, lød planerne på, at gulvet i koret
skulle sænkes, så der blev
ikke tre, men kun to trin

Horsens Fc

op fra skibet. Men det satte
krypten en stopper for. En
sænkning af gulvet ville
nemlig betyde, at loftet i
krypten skulle sænkes tilsvarende, og det sagde Nationalmuseet nej til.
Det nye antependium fortæppet på alteret - er
skabt af væveren Hanne
Snnichsen fra Højer. Det
er i røde og blå farver, som
spiller fint sammen med
kirkens øvrige farver.

Plads til døbefont
I skibet er der tre øverste bænkerækker røget ud,
bl.a. for at give mere plads
til døbefonten, som også er
blevet flyttet.
Dertil kommer en række
mindre ændringer, bl.a.
maling af orgelet og ny belysning i koret.
Alt i alt opgaver til lidt
under en million kroner.

Til gengæld fremtræder
kirken nu som en smuk
helhed, og det fejres med
en gudstjeneste i morgen
kl. 10.30, hvor biskop Kjeld
Holm medvirker. Desuden
deltager sognepræst Ingelise Sander og hele to provster, den nuværende, Litten Hjorth, og den foregående, Arne Thomsen, som
er flyttet til Egebjerg og
dermed har fået Hansted
som sin sognekirke. Kvindekoret Crescendo under
ledelse af Bente Lund
Degn vil synge.

Åben kirke
På tirsdag kl. 19.00 er
der i kirken mulighed for
at høre bl.a. arkitekt Mogens Svenning, Horsens,
fortælle om det arbejde,
der er gennemført. Bagefter er der kaffe i konfirmandstuen.

