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Menighedsråd samlede 100 underskrifter 

ind mod nedrivning af hus før det brændte 
 

Menighedsrådet i Verninge gik fra dør til dør i kampen mod nedrivning af idyllisk, 

men faldefærdigt hus ved kirken. Ejer undrer sig over, at menighedsrådet ikke er 

kommet til ham. Huset brændte onsdag ned til grunden. 

 
Lærke Bjørn Bang lba@fyens.dk 

 
Verninge: Over 100 underskrifter, som menighedsrådet ved Verninge Kirke har samlet ind 
ved at gå fra dør til dør i Verninge, vil nu aldrig blive afleveret. 
Underskrifterne gjaldt en ejendom på Odensevej 10 lige ved siden af byens hvidkalkede 
kirke. Ejendommen, et stråtækt bindingsværkshus, blev solgt for under en måned siden til 
nedrivning, hvilket menighedsrådet var stærkt imod.  
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Onsdag brændte huset ned til grunden af en endnu ukendt brandårsag. 
- Jeg blev da chokeret og ked af det. Når det forsvinder, er der en kulturarv, der ikke 
kommer igen. Og så synes jeg, det var omsonst at få alle de underskrifter, siger Ellen 
Charlotte Margrethe Warring, som er formand for Verninge Sogns Menighedsråd. 
Menighedsrådets primære anke mod nedrivningen af huset, som var faldefærdigt og blev 
solgt for 350.000 kroner, er, at medlemmerne er bekymrede for, hvad der kommer i stedet. 
- Der er stor forskel på, om der bor en enlig dame i et hus ved kirkegården (som var 
tilfældet indtil for en uge siden, red .) eller om der bor flere folk med haver, der grænser 
lige op til kirkegården. Når man har begravelser på kirkegården, kan det forstyrre 
handlingen, hvis der er støjgener. Vores mission er, at vi vil begrænse byggeriet mest 
muligt, siger formanden. 
 

Ejer undrer sig 
Jan Kristensen, som er den nye ejer af huset, undrer sig over, at menighedsrådet ikke er 
kommet til ham med deres bekymringer først. Han forklarer, at han først blev opmærksom 
på underskriftsindsamlingen, da han læste om den på sociale medier. 
- Det er nyt for mig.  De 100 mennesker skulle da selv have sat huset i stand, hvis de ville 
have et museum. Det overrasker mig, at der kan være så mange underskrifter indsamlet, 
uden vi har hørt om det, siger Jan Kristensen, som selv bor i Verninge. 
Nu er huset er brændt, og det er for sent at diskutere nedrivningstilladelser. Jan Kristensen 
ved på grund af branden ikke, hvornår han kan få lov at begynde byggeriet på Odensevej 
10. Men han forklarer, at han har planer om at bygge seniorboliger. To dobbelthuse, siger 
han. 
- De bekymrer sig helt unødigt. Det bliver små lave etplanshuse med en lille terrasse. Vi 
må kun bygge ganske lidt på grunden på grund af lokalplanen, siger han. 
Ifølge Jan Kristensen skulle der via et ingeniørfirma være søgt om nedrivningstilladelse af 
huset på Odensevej 10, men det har Assens Kommune ikke registreret. Ejendommen 
havde dog hverken status som fredet eller bevaringsværdigt, hvilket kunne forhindre en 
nedrivning. 
Kommunens byggesagsafdeling kan bekræfte, at man har modtaget en forespørgsel på 
den type husbyggeri, Jan Kristensen nævner for Fyens Stiftstidende, men sagen er ikke 
behandlet endnu. 
 

Tilbudt at købe det 
Menighedsrådet blev tilbudt af købe huset for at sikre det mod nedrivning, før Jan 
Kristensen købte det i starten af juli. 
- Vi fik at vide af sælgeren, at det ville blive revet ned, og hun spurgte, om vi ville købe det, 
men det havde vi ikke mulighed for. Derfor har vi henvendt os til Assens Kommune, som 
har lovet at holde os orienteret i sagen, fordi vi er høringsberettigede, siger Ellen Charlotte 
Margrethe Warring. 
Hun har tidligere, for omkring 10 år siden, været en af de bærende kræfter i forsøget på at 
få huset på Odensevej 10 erklæret bevaringsværdigt på grund af kulturarv, men det 
lykkedes ikke. 
Fyns Politi er i færd med at efterforske brandårsagen, som stadig er ukendt. 



 


