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Vedr. Rinkenæs kirkes omgivelser, Sønderborg provsti, Haderslev Stift - sognehus
Med anmodning om udtalelse har Haderslev Stift hertil fremsendt ovennævnte sag.
Dispositionsforslaget til det nye sognehus er udarbejdet af Havsteen-Mikkelsens Tegnestue og dateret
17.11.17. Dispositionsforslaget omfatter, dels tegninger til den nye bygning, dels en meget lang
beskrivelse af forløbet og kronologien i de beslutninger, som er blevet taget.
Processen og forløbet er veldokumenteret og det er tydeligt, at arkitekten har været grundig, lydhør og
imødekommende overfor bygherres input og bekymringer.
Resultatet af processen er dog ikke tilfredsstillende.
Den foreslåede bygning skiller sig markant ud fra kirke, kapel, præstebolig og graverbygning – selv
om intentionen er at underordne sig kirken, har det den modsatte virkning, nemlig at den nye bygning
kommer til at fremstå som et meget fremmet element, tæt på kirken.
Dette vil have stor indvirkning på hvordan kirken opleves fra Sejrsvej og ikke mindst på oplevelsen af
at ankomme til kirken fra Kirkevej. Kirken vil ligge bag den nye sorte bygning og kun tårnet vil kunne
ses. Skal man parkere vil man komme til at dreje fra før sognehuset og parkere på en parkeringsplads
hvor sognehuset vil være den helt dominerende bygning. Herfra vil kirken kun titte op over
sognehusets tag. Hele ankomsten til kirken vil på den måde, i væsentlig grad, blive domineret af
sognehuset.
Argumentet for at bygningen, ligesom kirken skal have en korsplan virker ikke særlig stærkt og
bygningen får hverken et enkel eller moderne udtryk, som anbefalet af tidligere Kongelig
Bygningsinspektør Niels Vium.
Placeringerne som blev drøftet og anbefalet af Kongelig bygningsinspektør Niels Vium og
kirkegårdskonsulent Preben Skaarup var enten en tilbygning til kirken, på nord eller sydsiden, eller en
bygning placeret på plænen ved parkeringspladsen, tæt på Kirkevej.
Bygningens placering er nu endt som en uheldig mellemting mellem de anbefalede placeringer. Den
ligger ikke tæt nok på kirken til at skabe en ny helhed sammen med denne og ikke langt nok væk til at
være en selvstændig bygning med egne uderum.
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Det er en svær og modig beslutning at vælge at lave en tilbygning til kirken. Hvis menighedsrådet og
provstiet ikke er parate til at tage det skridt, eller ønsker et sognehus som er mere sognehus end
’kirkehus’, vil jeg anbefale at placere sognehuset så nordligt som muligt, tæt på kirkevej.
På baggrund af ovenstående kan jeg ikke anbefale projektet i sin nuværende form!
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