
Arbejdslørdag – og en ny begyndelse 

 

Tak for en dejlig dag med højt humør og et stort fælles træk 

Bestyrelsesmedlemmer, præsten og Ingelise An-

dersen – alle iført praktisk arbejdstøj - mødtes lør-

dag morgen i konfirmandstuen i præstegården. 

Dagen skulle starte med morgenmad, så der kunne 

blive tanket op med energi og godt humør. Bodil 

Aagaard havde bagt dejlige boller til os, og de små 

glas kom også i brug. 

I kirken skulle løsslupne knapper i hynderne sys 

fast og 4 kirkebænke skulle nedtages (besluttet på 

en generalforsamling for 2 år siden). At fjerne de 

4 kirkebænke giver mulighed for lidt anderledes udnyttelse af kirkerummet – bl.a. vil 

der være et lille område, hvor den vigtige kirkekaffe med hyggelig snak kan foregå. 

Præstegårdsloftet har i flere år været ganske ufremkommeligt og uoverskueligt, men 

det har længe været et ønske at få det ryddet for alle uhumskheder og ryddet op i gemte 

sager. Loftet blev for et par uger siden ryddet for meget gammelt og uanvendeligt iso-

leringsmateriale – Hugo Vermund og Niels Andersen iført beskyttelse fra top til tå 

smed alt ud gennem vinduet og ned i en container. 

Men i dag skulle loftsprojektet videreføres med nedfejning 

af tunge, tætte spindelvæv, nedrivning af løst tapet, udsmid-

ning af gamle fastsømmede gulvtæpper, fejning af gulve og 

vinduespudsning. Det gamle harmonium skjult i en mørk 

krog blev trukket frem og præsten satte sig straks tilrette, 

pumpede med pedalerne og lod fingrene danse hen over tan-

genterne - snart fyldtes Jakob Knudsens gamle præstegårds-

loft med tonerne til Se nu stiger solen af havets skød m.fl. 

Der var højt humør på loftet. 

De 4 kirkebænke kom med noget besvær op på loftet og 2 

står nu i det østvendte værelse, hvor harmoniet også er pla-

ceret. 

Alt dette kan være starten på en ny æra for præstegården. 

For hundrede 129 år siden skaffede egnens befolkning økonomiske midler og ar-

bejdskraft til at bygge både præstegård og kirke. 

Tiderne skifter - nu til dags skal der søges fonde; men fonde bidrager kun, hvis der 

også er en egen opsparing. Derfor: Enhver der gerne vil bidrage med lidt, noget 

mere eller meget, vil vi rette en stor tak til. 
 

Kirkebænkene er fjernet – det nye ´rum´ nydes med 
en tiltrængt kop kaffe 

Præsten i aktion, helt passende 
med Se nu stiger solen 


