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Vedr. Rinkenæs Kirkes omgivelser, opførelse af nyt sognehus.
Med anmodning om udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt ovennævnte sag.
Det fremsendte skitseforslag til nyt sognehus er udarbejdet af Jørgen Overbys Tegnestue. Bygningen er placeret
i overensstemmelse med de anbefalinger stiftets konsulenter gav ved konsulentmødet d. 17. maj 2018.
Den foreslåede placering skaber en fin sammenhæng mellem kirken og bygningerne nord for kirken. Den
foreslåede bygning er slank og enkel i sit udtryk og ser umiddelbart ud til at have en fin rumfordeling. Østfacadens
udtryk kan raffineres yderligere i det videre arbejde med projektet, særligt balkonen og trappen som giver adgang
til kirkegården bør udvikles yderligere.
Det foreliggende forslag til rummene omkring bygningen giver anledning til følgende kommentarer:
I materialet beskrives at det er hensigten at bevare det eksisterende bøgetræ, som også er vist på alle
visualiseringerne. Dette vil kræve en helt anden bearbejdning af rummet foran bygningen end den som er vist i
materialet. På snittet s. 8 ses forskellen på nyt og eksisterende terræn tydeligt – hvor bøgetræet står ser terrænet
ud til at være sænket 40-50 cm – Hvis træet ønskes bevares kan dette ikke lade sig gøre. Enten skal arealerne
foran bygningen disponeres væsentligt anderledes således at træets rødder beskyttes og bevares, det skal nøje
beskrives hvordan træet skal beskyttes i byggeperioden og der skal føres tilsyn med dette.
Ellers er der bedre at opgive at bevare træet og i stedet sætte en fornuftigt beløb af til at plante et nyt træ i en stor
størrelse til erstatning for det eksisterende træ. (Dette kunne være et egetræ som har en lettere skygge end
bøgetræet).
Den foreslåede terrænmur ser stor og lidt klodset ud og både placering og udtryk bør overvejes nærmere – kan
den eventuelt bygges sammen med bygningen?
Der er sat 225.000 kr. af til alle anlæg i terræn. Dette vurderes at være for lavt.
Med disse kommentarer kan jeg anbefale projektet.
Venlig hilsen
Anne Vium Skaarup
Kirkegårdskonsulent
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