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Vedr. Rinkenæs Kirke, sognehus

Med anmodning om en udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt et dispositionsforslag til
opførelse af et nyt sognehus ved Rinkenæs Kirke. Forslaget er udarbejdet af Havsteen- Mikkelsens
Tegnestue v/Steffen Pedersen.
Forslaget indeholder en fin analyse af mulighederne for placering af sognehuset, og man har valgt
en placering nord for kirken. Bygningen vil her skærme for noget af indsynet fra Sejrsvej til kirken. Til
gengæld vil den ikke ændre den fantastiske udsigt til Flensborg Fjord.
Brugsmæssigt er placeringen hensigtsmæssig for bygningens brug. Den ligger tæt på kirken og tæt
ved en parkeringsplads.
Bygningen udformes som en enkel, traditionel længebygning med saddeltag. For ikke at virke
dominerende i forhold til kirken, arbejdes der med så smal en bygning som muligt, således at
tagryggen kan blive så lav som muligt. Af hensyn til de funktioner, som er nødvendige ud over
salen, har man forsynet bygningen med to små korsarme. Planløsningen forekommer enkel og
funktionel, uden meget spildareal.
Igen for ikke at konkurrere med kirken, har man i det ydre valgt træbeklædning på væggene og
listedækket paptag.
Vi kan bifalde den overordnede disposition, beskrevet i det ovenstående.
Bygningens arkitektoniske udformning i det ydre lever dog langt fra op til de gode og velovervejede
intentioner, og det må meget anbefales, at der sker en bearbejdning af facaderne, således at
helheden og detaljerne bringes i overensstemmelse med hinanden. For mange fremmedartede
elementer er bragt i spil, og dette harmonerer ikke med bygningens ellers enkle og rolige karakter.
Det anføres da også fra arkitektens side, at det ydre skal bearbejdes yderligere.
Eksempelvis vil det være mere naturligt, at vinduesåbningerne markerer sig som åbninger i en
samlet flade, uden det fremmedartede brystningselement, og den lille farvede stribe over vinduerne.
Opstalten mod øst, med gavlpartiet i midten, viser 7 forskellige glasformater.
Takket vare den højere rumhøjde i salen har man mulighed for at lade lyset komme smukt ind, og
dette bør man naturligvis udnytte. Med en bedre proportionering og en forenkling af hele gavlen, vil
et sådant højtsiddende vindue højne oplevelsen såvel udvendigt som indvendigt.
Den lille korsarm, som markerer indgangspartiet er i virkeligheden kun en halv bygning med et helt
tag. Det vil være smukkere, at det overdækkede areal indgår i bygningskroppen, hvorved man
samtidigt får et godt og rummeligt vindfang.
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De træbeklædte flader kan med fordel forsynes med nogle vandrette bånd/vandbrædder. Det vil f.
eks. være smukt og praktisk at opdele de høje gavle med et vandbræt i bjælkelagshøjde, og et
skråbræt, der hele vejen rundt afslutter træbeklædningen nedadtil, vil både arkitektonisk og teknisk
være et gode.
Endelig er det et spørgsmål om træbeklædningen skal være sort. Måske bør man vælge en farve
der står mindre skarpt, f. eks en lidt mørk varm grå.

Med venlig hilsen
for
Camilla Løntoft Nybye
Arkitekt m.a.a. MSc., Kgl. Bygningsinspektør
Gunilla M. Rønnow
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