Rinkenæs september 2018.

Orientering om foreløbig plan for sognehusbyggeri.
.
Menighedsrådet inviterer til sognemøde, hvor vi sammen med arkitekt Jørgen Overby fremlægger
et foreløbigt forslag til byggeri af et sognehus i Rinkenæs.
Det sker den 6. november kl. 19.00 i foredragssalen på Benniksgaard Anneks, Sejrsvej 100,
6300 Gråsten.
Alle er meget velkomne!
Der er behov for et større lokale, som kan rumme mange mennesker. Lokalet skal bruges til
afholdelse af forskellige aktiviteter, som alle med interesse og tilknytning kan deltage i. Det gælder
f.eks. foredrag, sangaftener og konfirmandundervisning. Samtidig mangler vi kontorfaciliteter til
personalet, og de offentlige toiletter trænger til en renovering. Endelig vil det være hensigtsmæssigt,
at en række aktiviteter flyttes væk fra præstegården. Derfor ønsker menighedsrådet at bygge et
sognehus.
På det første sognemøde om sagen i februar 2018, markerede et flertal af de fremmødte, at de var
positive overfor byggeri af et sognehus. Det har været medvirkende til, at vi har arbejdet videre med
planerne om et sognehusbyggeri, og nu kan præsentere et foreløbigt forslag.
På det første sognemøde blev det også klart, at mange mennesker i Rinkenæs, ikke brød sig om det
første udkast til sognehus, menighedsrådet havde fået udarbejdet. Der var kritik af placeringen og
husets udseende.
Siden har menighedsrådet modtaget flere forslag til placering og udformning af et sognehus. Hvert
enkelt forslag er blevet drøftet og vurderet i forhold til fordele og ulemper og forslagene er blevet
forelagt de konsulenter, som kirkemyndighederne rådfører sig med, når et byggeprojekt skal
godkendes. Konsulenterne er kgl. bygningsinspektør, kirkegårdskonsulent og museumsinspektør fra
Nationalmuseet, som menighedsrådet har haft møde med i maj.
Menighedsrådet modtog efter mødet en udtalelse fra konsulenterne, hvor de har beskrevet, hvilke
placeringer de vil kunne tilslutte sig ud fra hensynet til kirken og landskabet uden om.
Konsulentudtalelsen ligger på kirkens hjemmeside https://www.rinkenæskirke.dk/

Den 11. september indledte menighedsrådet et samarbejde med arkitekt Jørgen Overby fra Jørgen
Overbys Tegnestue i Gram, som påtog sig opgaven med at udarbejde skitse og billeder af et
sognehus, som placeres med større afstand til kirken og lavere i terrænet.
Det er væsentligt at understrege, at forslaget er foreløbigt og ikke har været til nogen behandling
hos de kirkelige myndigheder.
Dette forslag fremlægger menighedsrådet sammen med arkitekten på sognemødet den 6. november.
Efterfølgende vil menighedsrådet tage stilling til det videre forløb.
Vi håber, at rigtig mange medlemmer finder vej til Benniksgaard Anneks, og vi glæder os til
samtalen om det nye samlingssted i Rinkenæs.
På menighedsrådets vegne
Jette Storm
Formand.

