Hjadstrup, Nr. Nærå og Bederslev kirker restaureret 1886

For et par år siden udsendte Kulturministeriet et
cirkulære om, at når kirkerne næste gang skulle
restaureres, skulle de føres tilbage til deres
oprindelige udseende. Al kalk på ydermurene skulle
fjernes.
Der rejste sig nærmest et ramaskrig over hele landet
ved tanken om at miste vore smukke, hvide
landsbykirker. De var så meget smukkere end de
mørke kirker, der ville blive resultatet.
Nu er restaureringerne i gang, og de solide, kønne
landsbykirker, der dukker op, er meget tiltalende at se
på, og kirkeejerne har ofret store summer på
kirkerne.

Nr. Nærå Kirke. Efter postkort – sommermotiv hvor
bladhanget nærmest skjuler kirken, og et vintermotiv
sendt julen 1934.

Nr. Nærå Kirke
Kirken hører under Einsidelsborg (Egebjerggård).
Skibet og koret er opført af granit, og man har
nedtaget, tilhugget og omhyggeligt rettet samtlige
sten i murene. Ligeledes er opført et nyt våbenhus.

Hjadstrup Kirke. Efter postkort sendt juli 1938.

Hjadstrup Kirke
Kirken, der hører under stamhuset Østrupgård, er
opført i smukt tilhugget granit, undtagen tårnet. En
stor del af murene har været revet ned og er
omhyggeligt rettede. Et nyt våbenhus er opført, og i
gavlen er indsat en stor blyindfattet rude, hvorved
kirkens indre er blevet lyst og venligt.

Bederslev Kirke. Efter postkort sendt i marts 1924.

Bederslev Kirke
Denne kirke hører også under Einsidelsborg. Den var
temmelig uanselig. Den er i år blevet revet ned helt til
grunden, så at kun hvælvingerne og de bærende piller
står tilbage. Derpå har man opført fuldstændig nye
mure uden om den gamle skal. Her i efteråret er
kirken under tag, og arbejdet ventes færdigt næste år.
Disse store restaureringer er udført af egnens egne
håndværkere. Hvis alle kirkeejere gjorde det samme,
ville der i disse trange tider være arbejde til mange
ledige. Ministeriets påbud tager stort hensyn både til
menighederne og til bevaring af vore kirkebygninger i
deres oprindelige skikkelse – uden hensyn til, at flere
ministre selv er store kirkeejere!

Efter Fyens Stiftstidende 19. oktober 1886.
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