Pressemeddelelse om istandsættelse af den gamle kirke i Højerup.

Selskabet Højeruplund har modtaget tre store bevillinger til kirkeruinen på
klintekanten.
Selskabet Højeruplund har i flere år arbejdet på at skaffe midler til istandsættelse af
den gamle kirkeruin i Højeruplund. Der har længe været et betydeligt efterslæb på
vedligeholdelsen af bygningsdelene og kirkegårdsmuren. Nu har Den A.P.Møllerske
Støttefond bevilget to millioner kroner, Augustinusfonden har bevilget 355.396 kr.
øremærket til det historiske inventar (prædikestol med lydhimmel samt gotisk
fløjdør), og Aage og Johanne Louis-Hansens fond har bevilget op til en million
kroner til gennemførelse af projektet.
Med de midler Selskabet Højeruplund selv råder over og de indtægter vi kan forvente
de næste par år fra udlejning af kirkeruinen har vi besluttet at sætte arbejdet i gang
dette forår. Vi har indgået aftale med arkitekt Henning Johansen ApS, Leestrup, om
rådgivning og bistand under arbejdet, samt med murerfirmaet Claus og Gerhardt
Jørgensen, Stevns, tømrerfirmaet Fl. Schrøder A/S, Stevns, malerfirmaet Maja
Birkholm, Stevns, elektrikerfirmaet Joost, Rødvig, snedkerkonservator og
billedskærer Henning Pedersen og Søn, Køge, og Nordisk Konservering, Rådvad.
Arbejdet kommer til at strække sig over to år og vi holder kirkeruinen åben for
publikum under hele forløbet. Murer og tømrer og maler har været i gang siden maj
måned og er allerede nået langt med selve kirkebygningen. Inventaret og
kirkegårdsmuren vil blive sat i stand i 2019, hvor også støttemuren og
kystbeskyttelsen bliver gennemgået.
Selskabet er i løbende dialog med Stevns kommune om arbejdet på udearealerne, idet
kommunens planer om et støttepunkt for verdensarvsformidlingen i Højeruplund skal
samarbejdes med arbejdet med kirkeomgivelserne. Kommunen har allerede stået for
oprensning af Kirkekæret.
Lejeindtægterne fra kirkeruinen, der er blevet et populært sted at lade sig vie, vil også
gå til istandsættelsen. Selskabet Højeruplund har allerede fornyet rækværket på
balkonen for lejeindtægterne, der androg 20.000 kr. i regnskabsåret 2015-16, 67.000 i
regnskabsåret 2016-17 og forventes at nærme sig 100.000 i indeværende regnskabsår.
Kirken blev senest sat i stand af Skov- og Naturstyrelsen i 1988-90, hvor man satte
fokus på de vigtigste ruiner i Danmark under ”ruinkampagnen”.

