
  

   

 

U
dbygning af kirkecenter og nyt provstikontor 

Idéforslag 

 
 





                     

  I det følgende gennem
gås et forslag til udvidelse af kirkecenteret m

ed 
et provstikontor. 

Forslaget tager udgangspunkt i de krav og ønsker der er form
uleret i 

oplæ
gget fra m

enighedsrådet. 

Et konkurrenceforslag indeholder selvfølgelig altid en ræ
kke valg, som

 
forslagsstilleren m

å træ
ffe uden at afstem

m
e det m

ed brugerne 
undervejs. Jeg håber I forstår at forslag er elastiske; de kan væ

re som
 

de er, m
en de kan også væ

re anderledes. I skal ikke kigge efter om
 

kontorerne ligger rigtigt i forhold til hinanden eller om
 m

øderum
m

et 
er stort nok – det kan æ

ndres. I skal kigge efter rum
m

enes poesi: det 
som

 denne bygning giver jer, og som
 I ikke kan få andre steder. 

Den nye tilbygning er 210 m
² i én etage, hertil kom

m
er ca. 30 m

² 
om

bygning/ renovering i det nuvæ
rende kirkecenter. 

Sam
m

en m
ed tegningerne er der også afleveret en m

odel som
 viser 

tilbygningen og to næ
rm

este naboer. 

Tag godt im
od det. 

N
ykøbing den 1. m

arts 2017 

 

 

KARM
 

Rådhustorvet 4C 
7900 N

ykøbing M
ors 

24840194 
laura@

karm
.dk 



   

          

 Stedet 

Byggegrunden befinder sig m
ellem

 to forskellige, m
en hver isæ

r 
karakterfulde fysiske m

iljøer; nem
lig Toftegade på den ene side, og 

kirken m
ed kirketorvet på den anden side. 

Toftegade er karakteriseret ved tæ
t beliggende byhuse, i én eller flere 

etager. Husene er tydeligt opført på forskellige tidspunkter. 
Bygningerne er enten opført i tegl eller frem

står m
ed pudsede facader. 

G
adeforløbet bæ

rer vidnesbyrd om
 én af de æ

ldste dele i N
ykøbing, og 

frem
står relativt hom

ogent m
ed sit slyngede forløb og tæ

t beliggende 
byhuse. 

På den anden side åbner rum
m
et sig om

kring kirken. Pladsen er åben, 
bygningerne højere. Det er betegnende at både kirken, kirkecenterets 
nuvæ

rende bygninger, og en god del af de om
givende bygninger er 

opført i rød tegl. 

Bygningerne i kirkecenteret frem
står som

 fine røde perler på en snor; 
hver isæ

r afspejler de deres egen tidsalder og føjer sig dog sm
ukt ind i 

helheden. Det er hensigten at den nye bygning til kirkecenteret føjer 
sig ind i denne ræ

kke. 

       



  

M
odelfotos. Den ny tilbygning m

ellem
 salen fra 2009 og Toftegade 12 

 

 
 



Tilbygningen rum
 for rum

 

 Depot i Kirkecenteret 

Køkkenet flyttes over i den nye bygning. I stedet indrettes 
køkkenrum

m
et som

 depot og gennem
gangsrum

 til det lille 
m

ødelokale. Depotrum
m

et kan indrettes m
ed skydelåger og skabe i 

ekstra dybde, så rum
m

et kan bruges til opbevaring af ekstra stole, og 
stadig frem

stå præ
sentabelt. Glasvæ

ggen i Kirkecenterets kontor kan 
nedlæ

gges, idet rum
m

et ikke læ
ngere skal væ

re gennem
gangsrum

 til 
køkkenet. 

Toiletter 

Det lille toilet ved køkkenet nedlæ
gges, og der opføres to toiletter i 

tilbygningen. Der etableres to toiletter i tilbygningen, hvoraf det ene er 
et handicaptoilet. 

Køkkenet 

Det nye køkken er på 40 m
², og altså knap tre gange større end det 

nuvæ
rende. Det giver god plads til at opdele køkkenet i forskellige 

zoner; opvask, depot, varm
t køkken, spisekrog etc. Evt. kan der laves 

en dør direkte ind i m
ødesalen fra 2009, m

en ellers er der adgang fra 
køkkenet ud i gangen, så kaffe og m

ad let kan fordeles rundt i huset.  

Provstikontoret 

I den nye tilbygning kan kontorerne udføres som
 enkeltm

andskontorer 
(vist på hovedplantegningen og på den ene planvariation), eller som

 et 
fæ

lleskontor, evt. m
ed en eller to aflukkede arbejdspladser (vist på 

den anden planvariation). Kontorerne er placeret ud m
od Toftegade. 

U
anset den valgte variation, forsynes kontorom

rådet ovenlysvinduer, 
der giver et sydvendt dagslys i den bagerste del af rum

m
et.  

M
øderum

m
et 

Alle de nuvæ
rende m

øderum
 i Kirkecenteret vender ud m

od 
Toftegade. I m

odsæ
tning hertil har det nye m

øderum
 vinduer ud m

od 
kirken og det fine rum

 der er her. I forslaget er facaden på m
ødelokalet 

drejet en sm
ule, så rum

m
et rettes m

od kirken. Kirken er så at sige 
kulisse for aktiviteterne i m

øderum
m

et. 

Den drejede facade er sam
tidig en gestus i forhold til indgangen: 

velkom
m

en her. 

Gangen 

Tilbygningen har to hovedakser. Den første er linjen fra 
hovedindgangen hen til døren (én af dørene) ind til provstikontoret. 
Der er altså ingen tvivl om

 at den nye hovedindgang er vejen ind til 
provstikontoret. 

Den anden akse består i fortsæ
ttelsen af gangen i det nuvæ

rende 
kirkecenter. Denne gang ender ved det nye m

øderum
, som

 både bliver 
en integreret del af kirkecenteret og hverdagen i provstikontoret.   

Tilbygningens indre, vist på en af de tidlige arbejdsm
odeller. 











 
Perspektiv fra hovedindgangen m

od provstikontoret - den ene af bygningens 
akser. 

 

         

 

Perspektiv fra den nuvæ
rende gang i kirkecenteret m

od det nye m
ødelokale - 

den anden akse i bygningen. 

 
 















             

 

Indblik i processen: arbejdsm
odeller 

 Arkitekten 

KARM
 arkitekter er drevet og ejet af Laura M

azanti. Fra 2002 til 2012 
var jeg en del af By &

 Bygning Arkitekter. Det var m
in kollega Kjeld 

Ross Sørensen som
 stod for kirkecenterets nye m

øderum
 i 2009. I 2012 

startede jeg egen tegnestue som
 har til huse i Kunstforeningens 

forhenvæ
rende lokaler på Raadhustorvet i N

ykøbing. I m
in tid som

 
arkitekt har jeg væ

ret projektleder på en del større og m
indre 

byggerier, isæ
r i lokalom

rådet. Jeg er uddannet fra Arkitektskolen i 
Aarhus 2000 og er beskikket byggesagkyndig i 2015. 

I dette projekt har jeg allieret m
ig m

ed A&
I Rådgivende Ingeniører, 

som
 også var m

ed i 2009, og kender bygningerne godt. 

 



           Ø
konom

i 

Håndvæ
rkerudgifter 

2.867.000 
Ø
vrige bygningsudgifter 

 
   Køkkeninventar, afsat 

100.000 
   Inventar, afsat 

50.000 
   U

dsm
ykning, afsat 

50.000 
Tekniske om

kostninger 
358.000 

Sum
 

3.425.000 
M
om

s 
856.000 

I alt 
4.281.000 

 O
verslaget er udregnet på basis af erfaringspriser pr. m

² for lignende 
typer byggeri. 
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