Den 18-05-2018/MAHL
Sagsnr. 2018 - 1200
Akt. nr. 66491

Notat om møde
torsdag den 17. maj 2018 kl. 14.00
ved Rinkenæs kirke
vedr. nyt sognehus
Tilstede var:
Rinkenæs menighedsråd v/formand Jette Storm, Thomas Magaard, Mette R. Auning,
Helen R. Jepsen, Frede C. Ihle, Ruth Bierbaum, Hans Jørgen Hørlyck
Sognepræst Marianne Østergaard Petersen
Arkitekt Jørgen Overby
Sønderborg provstiudvalg v/provst Anne Margrethe Hvas
Kgl. bygningsinspektør Rønnow Arkitekter A/S v/Gunilla Rønnow
Kirkegårdskonsulent Anne Vium Skaarup
Nationalmuseet v/museumsinspektør Per Kristian Madsen
Haderslev Stift v/stiftsfuldmægtig Cathrine Lerche Ellens
Haderslev Stift bød velkommen til mødet og oplyste, at formålet med mødet var at få
udpeget placeringsmuligheder for et nyt sognehus ved Rinkenæs Korskirke. Der er
meget stor lokal fokus på projektet.
Menighedsrådet har inden mødet fremsendt forskellige placeringer, som blev
gennemgået.
Gunilla Rønnow udtalte efter besigtigelse af præstegården, at en ombygning af
præstegård til sognehus på mange måder vil være uhensigtsmæssig.
Konsulenterne var enige om, at en tilbygning til konfirmandstuen også vil være
uhensigtsmæssig. Dels løses problemet med præstens privatliv ikke, og dels oplyste
menighedsrådet, at der i givet fald skal flyttes en vandledning, og at det vil blive
bekosteligt.
En placering på Nederbyvej blev heller ikke fundet hensigtsmæssig, da det ligger
langt fra kirken, og der vil være udgifter til anskaffelse af grund.
Efter en besigtigelse af området ved kirken blev konsulenterne enige om 2 mulige
placeringer af et sognehus i det nordlige hjørne, hvor der i dag er offentlige toiletter
og kapel. Disse to bygninger skal dermed i givet fald forsvinde, hvad kapellet angår,
idet der ikke længere er behov for et sådant, mens toiletterne skal integreres i
nybyggeriet.
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1. En placering på østsiden af bøgen ved det offentlige toilet ned mod kirkegården,
hvor bygningen trækkes ned i terræn. Det vil gøre bygningen mindre synlig. Der kan
laves en flot belægning og beplantning, og sammenhæng med kirken, og selvom
denne placering kan gøre det svært at bevare den fine bøg.
2. En placering i samme hjørne, men hvor bygningen ligger parallelt med hækken ud
mod Kirkevej. Bygningen bør trækkes så langt tilbage som muligt. Denne placering
vil give et kig inde fra bygningen mod kirken, og det vil være lettere at bevare den
fine bøg.
Per Kristian Madsen påpegede, at det er vigtigt at se kirken i dens landskab og udsigt
til fjorden samt at vælge den mest skånsomme placering og udformning i området
med det formål at bevare mest udsyn. Samtidig er det væsentligt at få skabt en
sammenhæng mellem kirken og nybygningen, bl.a. fordi kirken i dag fremtræder helt
afsondret fra beplantning og kirkegård.
Formen af bygningen blev drøftet.
Gunilla Rønnow tilsluttede sig en længebygning og frarådede at gøre den for bred,
idet den så bliver højere og dermed mere synlig i landskabet. Spørgsmålet om
valmtag afhænger efter hendes mening af den valgte placering. Sadeltag har den
fordel, at langsiden kan trækkes ned, og der kan laves loft til kip. Hun anbefalede en
beskeden enkel bygning med en god arkitektur.
Per Kristian Madsen fremhævede, at kirken fra arkitektens hånd er sammensat af et
bredt spektrum af middelalderlige arkitekturelementer, som han alle har givet sin
personlige form. Man er dermed ikke pålagt nogen særlig stil, men bør tage hensyn
til materiale, proportion og samspil.
Inden menighedsrådet vælger den endelig placering af sognehuset, anbefalede
konsulenterne, at der laves en koteplan og opmåling af området af en landinspektør.
Herefter bør bygningen tegnes ind, så der kan laves en visualisering i form af en
fotomontage set fra forskellige positioner fra Sejrsvej. Samt til sin tid gerne også stilles
en form for model op på stedet, hvor man med lægter angiver højden på huset.
Menighedsrådet overvejer at lave en indgang ind til kirken i nordgavlen ved
korsarmen. Hverken Per Kristian Madsen eller Gunilla Rønnow havde indvendinger
imod, at der sættes en dør i, også for at skabe sammenhæng med den ønskede
nybygning.
Haderslev Stift anbefalede, at menighedsrådet, efter de har truffet beslutning om
placering og udformning, orienterer borgerne i Rinkenæs og først derefter sender
projektet ind til stiftet via provstiudvalget.
Ref. Cathrine Lerche Ellens

