
Vær kirke er nu lukket og skal restaureres for 300.000 kr.
Den sidste privatejede kirke i År-

hus Stift er nu overgået til selveje.
Det er Vær Kirke, som Vær menig-
hedsråd nu i princippet står som
ejer af, men selv om det er et halvt
års tid siden, kirkeministeriet god-
kendte overtagelsen, er der et par
formaliteter, der skal bringes i or-
den, inden menighedsrådet står som
ejer.

Siden kirken blev bygget omkring
1200 har ejeren været greven på
Stensballegård, der samtidig har væ-
ret kirketiendeejer, og det har været
ham pålagt at holde kirken i brug-
bar stand.

Men menighedsrådet i Vær har

ønsket at overtage kirke og dermed
få større beføjelser bl. a. hvad re-
staurering angår, og det er nu sket.

Restaurering for
godt 300.000 kr.

Der forestår et større restaure-
ringsarbejde og kirken er allerede
blevet lukket. Det skyldes dog ikke,
at restaureringsarbejdet er begyndt,
men at brandsynet har kasseret det
eksisterende fyr i kirken.

- Menighedsrådet tør ikke tage an-
svaret for at bruge det gamle fyr, og
vi har derfor lukket kirken, da fy-
ringssæsonen begyndte, siger for-
manden for menighedsrådet, gartner
J. Hauge Christensen.

Ansøgning om restaureringen
med tegninger og overslag er
netop sendt til kirkeministeriet,

og man håber hurtigt at få sagen
retur, så kirken kan åbnes igen i
løbet af vinteren.

Overslaget lyder på godt
300.000 kr. og heri indgår for-
uden centralfyr, som skal erstat-
te det eksisterende, understøb-
ning af nordfløjen som slår rev-
ner ved sammenføjningen med
skibet.

Desuden skal en del af gulvet
skiftes ud, og der bliver plads til
nye stolerækker, når. fyret bliver
fjernet. Endvidere skal prædikesto-
len sænkes, og hele kirken males.

Som ved enhver kirkerestaurering
er Nationalmuseet med i billedet.
Museets teknikere har undersøgt
kirken og mener at have fundet re-
ster af kalkmalerier, men det skal nu
undersøges nærmere.
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