Det nye orgel i Vær kirke skal placeres på det sydlige pulpitur. Her ses orgelets facade.
Nedenunder døren ud til våbenhuset.

Nyt orgel i Vær
Sættes op i
efteråret

ikke plads til f.eks. et kor
eller et par musikere, hvis
det skal indgå som led i en
gudstjeneste.

VÆR - Et nyt orgel er
på vej til Vær kirke.

Vanskeligheder

Menighedsrådet har
skrevet kontrakt om leveringen med orgelfirmaet
Marcussen & Søn. Instrumentet skal efter planen
sættes op i efteråret og
indvies første søndag i advent.
Det nuværende orgel er
ikke specielt gammelt kun 30 år - men konstruktionen er ikke tidssvarende, og der har de sidste år
været mange problemer
med instrumentet.
Desuden er placeringen
alt andet end hensigtsmæssig. Orgelet er bygget
ind i kirkens nordvæg,
hvor herremandsstolen
tidligere sad. Placeringen
betyder, at der er meget
lidt kontakt mellem organist og menighed, og der er

Derfor har et nyt orgel
længe stået på menighedsrådets ønskeseddel. Der
har været mange og lange
forhandlinger om placeringen. Mest naturligt ville
det være at sætte orgelet
op i tårnrummet i kirkens
vestre ende, men her er allerede indrettet et kapel,
hvor bl.a. Griffenfeld ligger. Og selv om statsmandens kiste oprindelig stod i
kirkens krypt, har Nationalmuseet sagt nej til en
flytning fra kapellet.
I stedet har menighedsrådet i samarbejde med det
lokale arkitektfirrr q Birch
& Svenning fundet frem til
at sætte det nye orgel på
det sydlige af kirkens to
pulpiturer.
Også det har voldt sine

vanskeligheder, for pulpituret er en helt oprindelig
konstruktion fra 1700-tallet, som der ikke må pilles
for meget ved. Løsningen
er blevet at hænge orgelet
op i loftet - selv om det
kommer til at se ud, som
om det står på pulpituret.
Det nye instrument får
13 stemmer mod det nuværende orgels seks. Alene
det giver øgede musikalske
muligheder i kirken. Samtidig er der på pulpituret
plads til kor og/eller musikere.
Den samlede udgift til
projektet bliver lige knap
1,6 millioner kr. Det er
penge, menighedsrådet
kan lægge kontant på bordet. Rådet har nemlig gennem de sidste år sparet op
til formålet.
Hvad der skal ske med
det nuværende orgel-rum
er endnu ikke besluttet.
(ch-r)

