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FORM 1 original edition

Form 1 køkkenø i eg med massive træskuffer, bordplade i kompaktlaminat og Quooker i bruneret messing.  

Inklusiv Form 6 højskabsvæg i polarhvid, Siemens hvidevarer og loftemfang fra Thermex.

SOM VIST / KR. 245.000

Der laves en mellembygning ud mod forpladsen 
for at forbinde den gamle præstebolig med det 
nuværende sognehus.  
 Tegning: Arkitektfirmaet Hovaldt

Af Kjeld Mølbæk
redaltion@nordjyske.dk

VEJGAARD: Sognehuset ved 
Vejgaard Kirke er med tiden 
blevet for lille til de mange 
aktiviteter, og derfor har det 
længe været et ønske for me-
nighedsrådet at få udvidet 
kapaciteten. 

 Det var imidlertid ikke så 
nemt, for omkranset af en 
præstebolig, en kirkegård og 
en kirke samt sognehuset og 
naboerne er pladsen trang. 

Det blev derfor besluttet at 
nedlægge præsteboligen for 
at inddrage den i en tilbyg-
ning over mod det nuværen-
de sognehus. 

Dermed var der lagt op til 
en arkitektkonkurrence, og 
den blev vundet af Arkitekt-
firmaet Hovaldt Aps, der har 
fået de eksisterende bygnin-
ger til at spille sammen med 
tilbygningen.

Således bibeholdes den 
gamle præsteboligs ydre - 
bygget i stil med kirken - ved 
at lave en mellembygning op 
mod det nuværende sogne-
hus. 

Dermed bliver det muligt 
at flytte hovedindgangen ud 
mod parkeringspladsen for-
an kirken. Den nye mellem-
bygning vil således huse en 
foyer samt en række under-
visningslokaler samt møde-
rum - foruden en lydisoleret 
kontorfløj til de mere føl-
somme samtaler. Derudover 
er den gamle præstegårds-
have tænkt med som en del 
af uderummet, og her vil der 
kunne holdes gudstjenester 
og fællessang med mere. 
Der har netop været første 
spadestik på det integrerede 
sogne- og aktivitetshus, og 
det forventes at være færdig 
i foråret 2021.

Sognehus 
udvides

Et glimt fra de nye lokaler ved Vejgaard Kirke. 


