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Kirketårnet er i øjeblikket gemt væk bag et solidt stilads. Om nogle måneder kan borgerne i Vantinge gense 
det gamle tårn i en renoveret udgave. Foto: Sandra Goldek

Vantinge Kirke, som er bygget i senmiddelalderen, toner sig herskabeligt frem på en solrig dag. Sådan ser 
den lille kirke normalt ud, når der ikke er stilladser rundt om tårnet. Foto: Fra kirkens arkiv

Danmarks
eneste kirketårn
i bindingsværk
er under 
gennemgribende 
renovering
Kirketårnet i Vantinge Kirke får nu den helt store tur efter 
mange år med råd i det gamle træværk. Det specielle ved 
tårnet er, at det er det eneste kirketårn i Danmark, som er 
bindingsværk fra top til tå.

Sandra Overgaard Goldek
saogo@jfmedier.dk

VANTINGE: Kirketårnet i Van-
tinge Kirke er i disse dage for-
vandlet til byggeplads. Det
gamle træværk har været pla-
get af fugt og forfald, siden lo-
kalsamfundet i samarbejde
med menighedsrådighed i
1950'erne renoverede dele af
tårnet, så godt de kunne.

Men renoveringen gik ikke
ligefrem godt, da man blandt
andet valgte at støbe en del af
murværket sammen med
træværket i cement. Det re-
sulterede i, at fugten havde
svært ved at komme væk, og
træet i det gamle tårn rådne-
de.

Ikke sparet på noget
Men nu bliver der rettet op
på datidens fejl, og bindings-
værket bliver skiftet ud de
steder, hvor træet er så med-

taget, at der ikke er nogen an-
den udvej end udskiftning.

Det er især nordsiden og
sydsiden af tårnet, der har
været hårdt medtaget af vind
og vejr. Så vidt muligt bliver
det træ, der er i god stand, be-
varet, siger Simon Jylov, som
er sognepræst i Espe, Vantin-
ge og Hillerslev sogne.

- På en skala fra 1-10 over
hvor dårlig stand tårnet står i,
så ligger det på en god 6'er.
Hvis vi ikke gjorde noget nu,
ville tårnet om nogle år være
i endnu dårligere stand. Der-
for valgte menighedsrådet, at
det var på tide at give det en
kærlig hånd. Bindingsværket
skal holde i mange år frem, og
derfor bliver der ikke sparet
på noget - det er en fuld
renovering af tårnet, der skal
til, fortæller præsten.

Simon Jylov forklarer også,
at det ikke har ikke været mu-
ligt at bevare en eneste af tår-
nets mursten, da cementen
havde gjort, at det var umu-

ligt at skille stenene ad én for
én. Derfor vil tårnet senere
blive muret op med nye mur-
sten, og taget vil også blive
skiftet.

Stolte tømrersvende
Det er de to tømrersvende
Kristoffer Klausholm og Peter
Ladefoged fra Sydfyns Hånd-
værk A/S, der står for renove-
ringen af bindingsværket. For
dem er det en spændende op-
gave, og noget som de vil hu-
ske tilbage på med stolthed.

- Det er en ære at være med
til at lave noget så unikt, siger
Peter Ladefoged.

Kristoffer Klausholm sup-
plerer:

- Ja, det er ikke lige en op-
gave, man får hver dag.

De to svende forklarer, at
størstedelen af træet er ege-
træ. Men de lange planker,
som skal ligge vandret fra den
ene ende af tårnet til den an-
den, kommer fra store doug-
lasgraner, som træsorten

På en skala fra 1-10 over hvor dårlig stand 
tårnet står i, så ligger det på en god 6'er.
SOGNEPRÆST I ESPE, VANTINGE OG HILLERSLEV SOGNE SIMON JYLOV

”
hedder.

Desuden er store dele af
træet genbrugstræ, som er
blevet høvlet ned, men det får
altså nu nyt liv, når det bliver
en del af det bemærkelses-
værdige kirketårn i Vantinge.

Et helt specielt tårn
Kirketårnet i Vantinge blev
opført i tiden kort efter 1589,

og det er sjældent af sin slags.
Det er nemlig Danmarks ene-
ste kirketårn, som udeluk-
kende er sat i bindingsværk.

Derfor er renoveringen af tår-
net særlig vigtig - både for at
holde den gamle bygning ved
lige, men også for at bevare
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Helt ærligt – Din bil kan ruste!
Det kan alle biler i det danske klima, selv de
helgalvaniserede. Men det er der råd for.
Med en Dinitrol-behandling holder du effek�vt
rusten fra døren, helt bogstaveligt. Og jo �dligere
din bil får den, desto bedre! – BOOK TID ONLINE

UNDERVOGNSCENTER

Industrivej 14, 5750 Ringe · Tlf.: 62291383 · www.gylvig-autolak.dk

Din bil ruster i det
danske klima

Så kom de sidste sogne med
FAABORG-MIDTFYN: I langt de
fleste sogne faldt det hele på
plads i første hug, da der var
menighedsrådsvalg midt i
september.

Men i nogle sogne lykke-
des det ikke at få valgt et
fuldtalligt menighedsråd, og
her har der været såkaldt
suppleringsvalg i den forløb-
ne uge.

Nu er næsten alle de nye
menighedsråd komplette.
Dog mangler der fortsat et
enkelt medlem i Allested-
Vejle.

- Men her vil menigheds-
rådet nu søge om at få lov til
at fortsætte med et medlem
mindre. Det er der mulighed
for, fortæller provst Lars Ole
Jonssen.

Herunder kan du se de
nye menighedsråd i de sog-
ne, hvor man måtte ud i sup-
pleringsvalg.

1 ALLESTED-VEJLE
DDeett  llyykkkkeeddeess  iikkkkee  aatt  ffåå
vvaallggtt  ddeett  ssiiddssttee  mmeedd--

lleemm..  DDeerrffoorr  ssøøggeerr  mmeenniigg--
hheeddssrrååddeett  oomm  aatt  ffoorrttssæættttee
mmeedd  ddee  sseekkss  mmeeddlleemmmmeerr,,
ddeerr  bblleevv  vvaallggtt  ii  sseepptteemmbbeerr::
Aino Jensen, Henning Fo-
ged, Inger Merete Pedersen,
Niels Christian Lund, Tom-
my Henriksen, Torben Birch.

2 DIERNÆS
DDeett  nnyyee  mmeenniigghheeddssrråådd::
Jørgen Elmelund Chri-

stensen, Carsten Sønder-
holm Christensen, Mette Ot-
te Petersen, Dorthe H. Tho-
masen, Kirsten Lehrmann,
Gurli Jakobsen.

3 JORDLØSE/HAASTRUP
DDeett  nnyyee  mmeenniigghheeddssrråådd::
Kirsten Rasmussen, An-

ne-Lise Sørensen, Lotte

Helms, Per Frank, Frank Pe-
tersen, Jørgen Andersen,
Mary Stage, Jorgen Richardy
Sørensen.

4 ÅRSLEV/SDR. HØJRUP
DDeett  nnyyee  mmeenniigghheeddssrråådd::
Per Mogens Tscherning

Jensen, Grethe Handberg
Nielsen, Julie Bækkelund,
Vibeke Lindholm Poulsen,
Jens Erik Just Christensen,
Ella Bihl Christensen

5 SDR. NÆRÅ
DDeett  nnyyee  mmeenniigghheeddssrråådd::
Charlotte Lysholt-An-

dersen, Henrik Mogensen,
Anette Mogensen, Helle
Karmann, Mette Klingen-
beck, Troels Sundstrup,
Klaus Støttrup Jensen.

6 NR. LYNDELSE
DDeett  nnyyee  mmeenniigghheeddssrråådd::
Jesper Fabricius, Bodil

Andersen, Lene Holdgaard
Ernstsen, Karen Dreyer Jør-
gensen, Susanne Dorthes Il-
lum Pedersen, Niels Kurt Ja-
cobsen, Dortea Gabriella
Thomsen.

7 RINGE
DDeett  nnyyee  mmeenniigghheeddssrråådd::
Anders Christian Ve-

sterager Lind, Diana Fjeld-
stad, Finn Larsen, Hans la
Cour, Ingrid Østerballe
Kaagh, Irene Aalund, Jens
Kristian Maack, Ove Nielsen
Rosenkrands, Tage Bebe
Knudsen, Vicky Bender
Lorenzen.

8 SØLLINGE
DDeett  nnyyee  mmeenniigghheeddssrråådd::
Birgitte Skött, Anne-

Mette Beck Pedersen, Svend
Have Hansen, Christian Ul-
rik Nyfjord, Ken Jack Eng-
huus.

Kogsbølle Køkkenband spiller i Ferritslev
FERRITSLEV: Musik fra Giro 413 og andre toner er hvad, se-
niorerne i Ferritslev Fritidshus kan opleve onsdag d. 21.
oktober kl. 14. Kogsbølle Køkkenband optræder i to afde-
linger, kun afbrudt af en kaffepause. Der er både sang og
musik og lagt op til en hyggelig eftermiddag, oplyser ar-
rangøren.

Det er nødvendigt med tilmelding, da arrangøren skal
have styr på antallet. Der er tilmelding på tlf. 65981315.
De aktuelle corona-anbefalinger følges, siger arrangøren.

At renovere et helt kirketårn i bindingsværk er ikke en opgave, der må sløses med. Det kræver, at man er me-
get omhyggelig, siger tømrer Kristoffer Klausholm. Foto: Sandra Goldek

Udsigten fra tårnets top kan man 
ikke klage over, mener sogne-
præst i Espe, Vantinge og Hillers-
lev sogne, Simon Jylov. Han glæ-
der sig over, at det gamle kir-
ketårn i Vantinge nu bliver 
renoveret. Foto: Sandra Goldek

en enestående del af dan-
markshistorien.

Sognepræsten fortæller, at
tårnet i middelalderen var en
billig løsning for lokalsam-
fundet.

- Tårnets funktion i mid-
delalderen var at huse klok-
ken. Og man har så valgt den
billige løsning ved at bygge
tårnet i bindingsværk og ikke

i mursten, siger Simon Jylov.
Han uddyber:
- Man kan sige, at tårnet,

da man byggede det, var utra-
ditionelt på den dårlige må-
de. I dag er det utraditionelt
på den gode måde, fordi byg-
ningen er så speciel og ene-
stående.

Når tårnet er færdigt, invi-
teres der på genindvielse. På

grund af coronasituationen
er det dog uvist, hvornår det
præcist kommer til at ske.

Psykoterapeut Pia Halsted holder 
foredrag om stress på jobbet, når 
hun gæster Stationen i Ringe søn-
dag den 18. oktober. PR-foto

Foredrag om 
stress på 
jobbet

Hardy Hounsgaard
haho@sportfyn.dk

RINGE: Søndag den 18. okto-
ber kl. 10.30-12 kan man hø-
re et foredrag om stress på
jobbet med den erfarne psy-
koterapeut Pia Halsted. Det
foregår på Stationen i Ringe.

- Travlhed og at prøve at nå
det hele er en kendt hverdag
for de fleste mennesker.
Stress opleves forskelligt af
forskellige mennesker og
kommer til udtryk på mange
måder. Nogle mennesker lø-
ber dobbelt så stærkt og
glemmer sig selv og sine om-
givelser, andre mister pusten
og kan slet ikke få noget fra
hånden. Uanset reaktion er
begge dele tegn på, at belast-
ningen er ved at være for stor,
og at det er tid til at stoppe op
og få styr på belastningsba-
lancen, lyder det i en omtale
af arrangementet.

- Stress er et eksistens-
grundlag, og du kan ikke
komme af med den, men du
kan lære dit personlige stres-
smønster at kende og sætte
ind der, hvor du har brug for
det.

Til foredraget kan man læ-
re mere om det personlige
stressmønster, hvilke indsat-
ser der kan få dig til at stop-
pe op, prioritere i forhold til
din situation og få dit samar-
bejde og integritet i bedre ba-
lance, så du navigerer ud fra
realistiske forventninger til
dig selv.


