Notat fra første følgegruppemøde vedr. projekt ”Revitalisering af
Sdr. Asmindrup Kirke. 23.05.17. kl. 12.30
Til stede:
Arkitekt Poul Schülein, konsulent i A.P. Møller Fonden Ulla Lunn, museumsinspektør Eskil Vagn
Olsen, rådsformand og byggeudvalgsmedlem Bjørn Amgild, næstformand Bodil Kirk Sørensen,
byggeudvalgsmedlem Hans Thor Olsen, byggeudvalgsmedlem Folke Dreyer, provst Detlef von
Holst og projektsekretær Finn Pilgaard Beyer.
Afbud:
Kasserer Margit Motzfeldt
Mødet blev indledt med velkomst ved rådsformand Bjørn Amgild.
Mødets formål var at Poul Schülein skulle redegøre for, hvordan projektets forløb er planlagt.
Poul Schülein indledte med at fortælle om udfordringen ved dels at føre kirkerummet tilbage til et
mere oprindeligt udseende, samtidig med at det skal udstyres med moderne faciliteter.
Under Poul Schüleins minutiøse gennemgang af den fremlagte - og godkendte - rammetidsplan
redegjorde han især for forholdene omkring kirkens varmeforsyning, som bliver gulvvarme til
opretholdelse af en grundvarmetemperatur på 12 grader. Grundvarmen skal produceres via
varmepumpe. Når kirken er i brug skal temperaturen kunne øges til de ønskede varmegrader, ved
støjfrit at blæse yderligere varme ind i kirken - og efterfølgende at ventilere kirkerummet, så vi
undgår fugt. Varme og udluftning vil kunne styres ved hjælp af en app på en smartphone.
Varmeløsningen udvikles og planlægges i samarbejde med ingeniørfirmatet Øllgaard, som allerede
er i dialog med stiftets varmekonsulent. At stiftets varmekonsulent inddrages i den indledende
fase vil på sigt kunne lette godkendelsesproceduren.
Endvidere redegjorde Schülein for bevarelsen af historisk inventar gennem konservering. Det vil
ske i et samarbejde med konservatorfirmaet Kierkegaard. Det drejer sig specielt om konservering
af kirkens smukke kalkmalerier, altertavlen (som fremover skal placeres i tårnrummet), krucifikset
fra 1200-tallet og prædikestolen, der skal blive i kirken som dekoration. Det blev ved
gennemgangen understreget, at det er vigtigt at finde den rette ballance i forhold til konservering
fordi den del har potentialet til at blive voldsomt dyrt. Det var Poul Schüleins opfattelse, at netop
samarbejdet med Kirkegaard er velegnet til at finde denne balance.
I forhold til nyt inventar, herunder marokkopuder og bænke i egetræ er der indledt et samarbejde
med møbeldesigneren Nicolai de Gier fra kunstakademiet. Allerede inden sommerferien forventes
det at menighedsrådet kan præsenters for et forslag til bænke. Forslaget vil blive udarbejdet i
størrelsesforholdet 1:1.
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For så vidt angår kirkens fremtidige belysning er der endnu ikke indledt samarbejde med designer
eller producent. Poul Schülein understregede, at alt endnu er på skitseniveau – og at endelig
ansøgning med præcise tegninger og angivelser forventes at kunne sendes til stiftet omkring den
20. august. I stiftet må der forventes en sagsbehandlingstid på ca. fem måneder.
Som det ser ud lige nu kunne det oplyses, at orglet forventes nedtaget inden for kort tid – og at
bænke, stole og løst inventar derefter kan fjernes fra kirkerummet. Eskil Vagn Olsen kontakter
museumsinspektør Mads Findal med henblik på et møde i kirken, hvor det vurderes om der er
inventar, som bør overdrages til museum. Det første der skal ske når det nuværende inventar er
væk, er, at kirkens gulv skal rettes op. Der er på nuværende tidspunkt et fald fra trinnet op til koret
og ned til den gamle indgangsdør på 12 cm.
Efter Poul Schüleins gennemgang var der mulighed for at spørge ind og drøfte detaljer.
Ulla Lunn bad i den forbindelse om en punktvis gennemgang af budgettet. Herefter blev budgettet
gennemgået og en del detaljer drøftet. Ved gennemgangen blev det klart, at nok især kirkens
varmeløsning vil blive dyrere end forudset i fondsansøgningen. Til gengæld vil der være ting, der
kan klares med billigere løsninger. Især ser det ud til, at udgifterne til byggeplads kan reduceres
betydeligt. Da der pt. arbejdes med løsninger forventes det, at der kan oplyses yderlige herom
efter næste følgegruppemøde.
Finn P. Beyer blev af Ulla Lunn bedt om at gennemgå og redegøre for projektorganisationen. Her
blev de forskellige aktørgrupper og deres opgaver gennemgået. Projektorganisationen ser således
ud:
- Arkitekt og totalrådgiver: Arkitema ved Poul Schülein
- Bygherrerådgiver: Arkitektfirmaet Kullegaard ved arkitekterne Finn S. Atkinson og Dorte
Andersen
- Byggeudvalg: Bjørn Amgild, Hans Thor Olsen og Folke Dreyer
- Følgegruppe: Byggeudvalget samt næstformand Bodil Kirk Sørensen, kasserer Margit
Motzfeldt, konsulent Ulla Lunn, museumsinspektør Eskil Vagn Olsen og provst Detlef von
Holst
- Menighedsrådets økonomiopfølgning: Kasserer Margit Motzfeldt
- Projektets sekretær: Finn Pilgaard Beyer
Hver enkelt aktørgruppe og enkeltaktørers opgaver i forbindelse med projektets gennemførelse
fremgår af organisationsplanen.
Ulla Lunn understregede, at dette Sdr. Asm. Projektet har en så banebrydende karakter, at det
gennem skrift og billeder nødvendigvis må dokumenteres og formidles. Hun ser gerne, at der
udarbejdes en bog eller som minimum et hæfte, hvor der dels redegøres for, hvordan den
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teologiske baggrund for projektet og de løsninger der vælges kan gå hånd i hånd. Det drøftes
nærmere med Detlef von Holst, hvordan den opgave kan gribes an.
Næste følgegruppemøde er planlagt til den 30. oktober kl. 11.30 i kirken og 13.30 i Sognegården.
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