Pressemeddelelse

Rinkenæs den 26. Januar 2018

Menighedsråd i Rinkenæs orienterer
Menighedsrådet i Rinkenæs vil orientere og lytte på et møde 31. januar på Benniksgaard.
Hvad skal et kommende sognehus rumme for at passe til både nutid og fremtid, hvor skal det ligge,
hvordan skal det se ud og forholde sig til landskabet og kirkens øvrige bygninger, og hvad kan vi få
for de penge, vi har til rådighed?
Det er nogle af de hensyn, menighedsrådet ved Rinkenæs har diskuteret i måneder, og som er
udmøntet i et skitseprojekt, som Haderslev Stift netop har bedt menighedsrådet genoverveje.
Skitseprojektet og konsulenternes udtalelser kan ses på sognets hjemmeside. Her ligger også den
formelle invitation til orienteringsmødet.
Mødet onsdag den 31. januar er orienteringsmøde nr. to om sognehuset. Det første fandt sted i
slutningen af september 2017. Siden da er skitseprojektet rettet til og sendt ind til Haderslev Stift,
hvor det i december blev forelagt for Nationalmuseet, Den Kgl. Bygningsinspektør og
kirkegårdskonsulenten – landets fremmeste ekspertise inden for udformning og placering af
bygninger på kirkernes jord.
Mødet vil blive ledet af jurist Cathrine Lerche Ellens, Haderslev Stift, og provst Anne Margrethe Hvas.
Sidstnævnte vil bl.a. gøre rede for provstiets rolle i en byggesag. Cathrine Lerche Ellens, der er
stiftets ekspert i byggesager, vil gennemgå procedurerne ved byggeri af et sognehus og give en
status på, hvor projektet står nu.
Derefter vil Jette Storm, formanden for menighedsrådet, fremlægge menighedsrådets overvejelser
om, hvorfor der er brug for et sognehus, og om forskellen på et kirkehus og et sognehus.
Skitseprojektet har givet anledning til indsamling af underskrifter. De blev afleveret til Jette Storm
forleden aften. Hun siger:
"Jeg har taget imod og sagt tak. Menighedsrådet ser frem til mødet den 31. og muligheden for at
orientere borgerne i Rinkenæs. Haderslev Stift har bedt os genoverveje projektet. Derfor er det lige
nu et godt tidspunkt at lytte til sognets bemærkninger, inden vi går i tænkeboks igen.”
Mødet er indkaldt både ved annoncering i den lokale ugeavis og ved annoncering i JydskeVestkysten.
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