Den ny kirke på Sønderbro
kan tages i brug om to år

Grundplanen over Sønderbro's nye kirke og menighedscenter studeres. Fra venstre ingeniør Erik Friis,
København, formanden for byggeudvalget, skoleinspektør Johannes Nielsen, projektets arkitekt, Paul
Niepoort, København, provst Paul Kiilerich og entreprenør Kaj Hansen.
I går indledtes det nye kirkebyggeri på Sønderbro med pilotering. Sønderbro kirke skal ligge på
et areal, der i gammel tid var
tunneldal, og derfor er det nødvendigt at hamre omkring 220 store betonbjælker ned i jorden for
at sikre fundamentet. Piloterings-

arbejdet ventes afsluttet om ca. tre
uger, og derefter påbegyndes fundamentstøbningen. Den nye kirke
kan formodentlig tages I brug om
ca. to år.
Sønderbro kirkesogn dækker et
areal, der mod nord afgrænses af
Bygholm å, mod syd af bygrænsen. Menigheden kommer til at bestå af ca. 8000 medlemmer, idet
Frelsersognet og Klostersognet afgiver henholdsvis 5000 og 3000.
Ifølge provst Paul Kiilerich er
det hensigten at oprette et menighedsråd i det nye sogn til november. Man har ansøgt kirkeministeriet om lov til at holde valg på
dette tidspunkt, fordi man da alligevel skal have menighedsrådsvalg i de øvrige sogne. Det vil
være det mest hensigtsmæssige af
administrative grunde.

poort, København, var til stede ved
byggestarten i går og fortalte lidt
om den nye kirke. Der er I virkeligheden ikke alene tale om en
kirke, men også om et menighedscenter.
Ud mod Bygholm Parkvej placeres tårnet – en fritstående, ca.
30 meter høj campagnile – og
tre menighedsrum. Disse to byggeafsnit holdes sammen af et indgangsparti, og gennem et lille
parkanlæg kommer man ind til hovedskibet. Men hele projektet er
bygget sammen.

I hovedskibet bliver der plads
ca., 300 mennesker, og ved hjælp
af skydedøre kan man forblinde hovedskib og menighedsrum, så, kirken ialt kan rumme omkring 500
personer. Overgangen fra indgangspartiet til hovedskibet går
Kirke- og menighedsgennem kombineret våbenhus og
center
forhal, der giver adgang til hele
Projektets arkitekt, Paul Nie- komplekset.
ma.

