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Nyt tag på
Simmelkær Kirke
En nødvendig renovering
af taget på Simmelkær
Kirke, er årsagen til, at
kirken lige nu er pakket
ind i plastik
Af k.E. HANSEN

SIMMELKÆR Det rykkede og
sled i plastikken, og det regnede ind, da Sunds-Gjellerup
Avis besøgte håndværkerne på
stilladset, som lige nu dækker
det meste af Simmelkær Kirke.
Et rigtigt møgvejr, men netop
fordi hele taget skal fjernes og
repareres, er det nødvendigt at
sikre arbejdet mod regn og sne.
Med på stilladset var også
kirkeværgen Jon Ovesen, og
menighedsrådets formand Johannes Jespersen, der sammen

med arkitekt Preben Munk fra
arkitektfirmaet Kristian H.
Nielsen, samt Steen Laursen
fra byggefirmaet Skovlundgaard Byg, benyttede lejligheden
til at holde et lille byggemøde.
- Gennem de senere år, har
vi haft en del stormskader på
kirkens skiffertag, forklarer
Johannes Jespersen. – Det er
tagunderlaget – de tværgående lægter - der efterhånden
er blevet for dårlige og derfor
må udskiftes. Samtidig bliver
der nu lagt et undertag, som
fremover vil sikre, at taget
holder tæt.

gettet til udførelse i 2018/2020.
Men en skade på taget, i forbindelse med renoveringen af
taget på kirkens tårn sidste år,
nødvendiggjorde en fremrykning af renoveringen. Det nye
tag vil blive skiffer ligesom det
gamle.
- Selv om arbejdet på kirkens
tag ikke påvirker brugen af
kirken, så ser vi alligevel frem
til, at få kirken pakket ud igen.
Det har håndværkerne lovet vil
ske inden påske, fortæller Johannes Jespersen.

Fremskudt renovering
Johannes Jespersen forklarer
videre, at renoveringen af
taget egentlig var sat på bud-

Simmelkær Kirke, pakket ind i stillads og plastik. Det vil den være frem til påske.

FOTO: JOHANNES

JESPERSEN.

Tømrerne Flemming og Kristian fra Skovlundgaard Byg, i fuld sving med at montere nyt undertag og lægter FOTO K.E. HANSEN

Arkitekt Preben Munk fra arkitektfirmaet Kristian H. Nielsen, forklarer en detalje om placering
af lægterne til menighedsrådsformand Johannes Jespersen, t.v., og kirkeværge Jon Ovesen FOTO K.E.
HANSEN
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