Gudum kirkes restaurering
i perioden 1963 – 1971
Kilde , k irkeblade fra de nne pe riode.
Der e r brugt håndholdt s canner, så de r forekomme ”slå fejl”.

Oktobe r-novembe r 1963.
Der me dde les at k irkeark itekt Poul Hanse n, har været på bes øg i kirken og
snarest muligt vil så i gang me d at udarbe jde forslag t il istandsættelse rne.
Menighe dsrådene v il snarest gå i gang me d at forbe rede en indsam ling.
Februar-Marts 1966
Da man fra k irkeministeriet har fået me ddele lse om, at det e r tviv lsomt , om
man k ommer på finansloven med tilskud i de t o førstkomme nde finansår, bliver
det desværre ikke muligt i første omgang at gennemføre hele
restaure ringsprojektet . Man v il nu sigte e fter at gøre det nødvendige i første
omgang. Skib, kor, og våbe nhus færdig gøres med de midler man har fra lån i
stiftsmidle rne , sparekasse, og kirkekassen. Man må så lade s ideskibet vente ,
sammen me d be lysning og forskel ligt ude ndørsarbejde, indt il de r bl iver
mulighed for statstilskud.
April-Maj 1966
Det skrider nu godt fremad me d istandsættelsesarbejdet, så vi regner med at
kunne holde k onfirmat ione n der. Det har v æret umuligt at rejse byggelån.
Derfor er re ustare ringen af s idekapellet s amt forskellige udendørsarbejde r
udskudt indt il videre. Vi har haft den glæ de at modt age yde rligere 1000 k r. fra
ambassadør Serup, New Zealand. Fra en datter af provst Nygaard, fru Vibeke
Dahl i England er kommet 500 kr. og anonymt her fra s ognet e r k ommet 5.000
kr.
Vi er meget taknemlige for disse tegn på kærlighed til v or gamle kirke. D isse
gaver giver os bl.a. mulighed for at lægge hynder på alle kirkebænke ne.
Går nogen går me d tanker om at skænke penge t il kirkens istandsættelse, vil de
blive m odtaget me d stor tak n emlighe d. Vore fædre byggede k irken. Vi vil
prøve på at ve dligeholde og pryde de n t il Guds ære og sådan at v i får gode
ramme r om vor g udstjeneste.
Juni-J uli 1966
Fra d. 31. maj lukkes Gudum kirke så stoleværket kan blive malet sidste gang .
Søndag d. 12. juni holdes gudstjenesten Missionshuset. Vi glæde r os over det
smukke resultat af istandsættelsen, og vi forventer at få bevilget statstilskud så
kirken bliver he lt fæ rdigt. Der vil blive holdt e n indvie lses gudstje neste ved
biskoppe n.
April-maj 1967
Man regner med at k unne komme i gang med sidste tape , såfre mt man , hvad
der er givet foreløbigt t ilsagn om, k omme r på finansloven med statstilskud
efter 1. april.

Christian Futtrup

1603062020 Gudum kirke restaureringer 1963-1969.docx

Side 1 af 2

Juni-j uli 1967
Til Gudum k irkes restaure ring er de r på finansloven for 1967/68 bevilget et
tilskud på 45.0OO k r. Det skulle betyde , at vi skulle kunne afs lutte
istandsættelsesarbejdet. Dette arbejde kan gøres uden lukning af k irken. På
finansloven for 1968/69 et yde rligere t ils kud på k r. 45.000.
Oktobe r-novembe r 1967
Ved G udum k irke er man nu i gang med is tandsættelsen af søndre korsarm , de r
viser s ig at være me re brøstfældig end formodet. Vi s igter efte r om muligt at
kunne tage sideskibet i brug til advent.
April-maj 1969
Gudum kirkes hoved istandsættelsen bere gne s færdiggjort inden
konfirmatione n den 4. maj. Det fejres ved en festgudstjeneste s øndag de n 18.
maj, hvor biskop Johs. W. Jacobsen har lovet at prædike.
Juni-J uli 1969
Ved en festlig gudstjeneste de n 18. maj, hvor biskoppen prædikede og lede de
alterga ngen, markere des afs lut ningen af Gudum kirkes hoved istandsættelse
fortalte ark itekt P oul Hansen om kirkens og klostrets historie og re degjorde for
restaure ringsarbejdet.
Udgifte rne bliver ca. 300.000 k r. I statstilskud har vi fået 90. 000 k r., resten
afholdes ved lån i st iftsmidle rne , i sparekasse og ved private gave r oplæg på
ligninge n gennem de s idste år.
Der e r nu skabt en sjælden skøn ramme om det ege ntlige: menigenighede ns
samling til g udstjeneste og k irke lige handlinger.
April-Maj 1971
For Gudum k irkes vedkomme nde er de n nærmest liggende opgave at få ordnet
parke ringspladen. Vi fik ved den skete vejforlægning g ode mulighede r for at få
idee lle parke ringsforhold, og menigheds rådet vil nu gå i gang med planlægning
af a rbejdet. Til opsætning af sten diget mod øst fra kape llet e r givet en he l del
store kampesten.
En ny præstetavle er tegnet, de n e r skænket af Gudum Sparekas se.

06.03.2016.
Udarbejdet af Este r og Christ ian Futt rup
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