
I gang med genop-
bygningen af kirke-
rummet.

Hele den nyistandsatte
herlighed tages i brug på
mandag - anden påskedag.
Det sker ved en gudstjene-
ste kl. 10.00, hvor biskop
Kjeld Holm, Århus, er
prædikant.

Et af menighedsrådets
medlemmer, Jørgen Han-
sen, har med sit kamera
fulgt arbejdet med kirken.
Hans billeder danner
grundlag for denne side.

Nymodens stads
Nogle år har det været

klart, at Tyrsted kirke ikke
havde det godt. Ved en tid-
ligere istandsættelse er
der udvendigt blevet brugt
cement-mørtel og indven-
digt limfarve eller plastic-
maling - begge dele materi-
aler, som forhindrer, at
murene ånder. Dette ny-
modens stads er nu pillet
ned og erstattet med gam-
le, gennemprøvede pro-
dukter.

I tårnet er klokke-stabe-
len blevet ændret, så vi-
brationerne fra klokken
ikke længere forplanter sig
til murene.

El-varme
I koret er der lagt nye

fliser, og der er i bygningen
installeret el-varme til af-
løsning for et gammelt oli-
efyr med blæservarme.
Plus et hav af andre små-
ting.

At der oven i det hele
kommer et nyt orgel er lidt
af en tilfældighed. Faktisk
startede orgel-sagen et år
før byggesagen. Det gamle
orgel var slidt ned og er nu
erstattet af et nyt med 12
stemmer, bygget af det
sønderjyske firma Bruno
Christensen & Sønner.

Uden kalk på mure-
ne og tag på koret.

Resterne af et gammelt
gulv.

Det gamle orgel brydes
ned.

Tyrsted kirke
er klar igen
efter et års
restaurering
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restaurering af Tyrsted
kirke, som netop er afslut-
tet.

Arbejdet har taget det
meste af et år, og regnin-
gen er på mere end tre mil-
lioner kr.

Samtidig er der installe-
ret nyt orgel til 1,1 million-
er kr.

u skal vi helt i
bund. Det har

været ordren under den
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