Menighedsrådet har annonceret, at rådet nu har besluttet, hvad arven efter
Karen Hummelgaard Christensen skal bruges til –
og nu glæder vi os til kort at orientere Jer om rådets beslutning.
Vi går lige lidt tilbage i tiden…..
Sidst i november 2009 modtog Sankt Peders kirke en arv på lidt over en million kr.
fra Karen Hummelgaard Christensen.
I arvebrevet står der, at arven er øremærket til udsmykning, evt. messehagel eller andre
genstande efter menighedsrådets beslutning.
Det er nu næsten 9 år siden kirken modtog arven.
Dermed er det også det tredje menighedsråd, som arbejder med hvordan arven skal anvendes.
I de ni år er der sket mange ting.
Menighedsrådet har været i kontakt med og har i kirken haft besøg af kompetente personer
fra Nationalmuseet fra Stift og Provsti, dygtige arkitekter og kunstnere.
Flere kompetente personer har givet deres bud på, hvorledes arven kan anvendes.
Det der har været kendetegnende ved de tilbagemeldinger menighedsrådet har fået er, at
arven vil gøre godt i og omkring kor og alter.
Menighedsrådet har heldigvis også fået forslag, ønsker og gode råd fra lokale borgere,
og det har været meget vigtig i vores valg, at lytte til disse.
Vi ved, vi ikke kan opfylde eller imødekomme alles ønsker – men I skal tro mig, når jeg siger,
vi har forsøgt at gøre vores allerbedste – inden for de rammer, vi har.
På et tidspunkt var vi i tvivl om vores projekt mere havde form som vedligehold –
Det er undersøgt – og vi har Stiftsøvrighedens ord for, at det, vi laver, er udsmykning.
Det tidligere menighedsråd blev opfordret til at invitere 3 arkitekter til at komme med deres bud
på en udsmykning af korrummet.
Vi fik 3 forskellige spændende bud –
og menighedsrådets beslutning faldt på det ideoplæg som arkitekt Kullegaard fremlagde.
Så var der menighedsrådsvalg og et nyt råd blev sat.
Det nye råd besluttede at holde fast i Ideoplægget fra Kullegaard.
Ja - Det tager tid – også for nye medlemmer af rådet at forholde sig til et sådant projekt.
Det har været vigtigt for os, at give beslutningen den tid, det er nødvendigt for at alle i menighedsrådet
med god ro i sindet, kan tilslutte sig de beslutninger, vi træffer.
Ligeså tager det også tid at få godkendelser igennem i Stift og Provsti.

Så til projektet:
 Prædikestol og loft over samme tages ned og stilles i depot.
 Der laves nyt egetræsgulv i koret.
 Døbefonten bliver stående.
 Kristusfiguren flyttes ned i en af kirkens buer
 Der laves nyt alterbord i fliset murværk med farven– kalkhvid
 Der laves ny prædikestol i fliset murværk i med farven– kalkhvid
 Prædikestolen placeres på lille sokkel på gulvet i koret.
således døbefont, alterbord og knæfald samt prædikestol udgør en samlet enhed.
 Altertavlen renses – og hænges op igen – uden tekstfelt og topstykke.
I samme forbindelse vil
 kirken blive kalket indvendig –
 lydanlæg vil blive renoveret eller erstattet af nyt og mere funktionel –
 lysekronerne vil blive pudset op.
 det store vindue i koret vil blive istandsat.
Ribe Stift har princip godkendt vores projekt – det betyder projektet er godkendt, når blot vi
holder os inden for de økonomiske rammer.
Kullegaard har netop sendt os en opgørelse over priserne fra de bydende håndværkere, samt et
samlet budget.
Vi har prioriteret, at det i muligt omfang er lokale håndværkere, der står for udførelse af opgaven.
Vi forventer nu at Ribe Stift godkender vores økonomiske opgørelse og dermed giver tilladelsen til at
Sankt Peders kirke kan lukkes fra medio september til medio december 2018 – hvorefter vi glæder os
til at vise Jer Sankt Peders kirke, nykalket indvendig og med en smuk indrettet korrum .
Det var ordene fra os …..
Tak fordi I kom og lyttede til os…
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