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Emne 1:1000

Den fremtidige facade mod nordvest / Kulturpladsen
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Baggrund for projektet

Folkekirken i Lejrskov-Jordrup ønsker at være til stede som en meningsfuld del af det lev-
ende fællesskab, som en aktiv del af lokalsamfundet. Kirkens rolle er både at være med til at 
skabe identitet, sammenhæng - og forandringer. Kirkelivet må både fastholdes og forandres i 
takt med udviklingen.

Med udgangspunkt i ovenstående har Lejrskov – Jordrup Menighedsråd længe ønsket et 
nyt og tidssvarende menighedshus. Flere mulige placeringer har været i spil, og man er nået 
frem til en nytænkende løsning, hvor menighedshuset placeres ved områdets centrale  
sportshal, Fynslundhallen. Placeringen betyder, at man indenfor rimelig afstand, kan tilbyde 
et attraktivt menighedshus til begge kirker.  

Det at menighedshuset sammenbygges med Fynslundhallen betyder, at der kan opnås en 
dobbelt udnyttelse af flere funktioner, som f.eks. de store mødelokaler, tekøkken, køkken og 
foyer.

Fynslundshallen har et ønske om at tiltrække flere brugere til hallen. Derfor vil man gerne 
synliggøre hallens aktiviteter. Som det er nu, så er de fælles opholdsarealer ikke umiddelbart 
synlige, men gemt inde bag en lang smal gang.  De eksisterende opholdsarealer flyttes til en 
mere synlig placering ved den fælles indgang, som dermed kommer til at fremstå aktiv.

Ved at sammenlægge de to funktioner, menighedshuset og sportshallen, kan der skabes 
en synergi mellem foreninger og mennesker, der inspirerer og skaber lyst til fællesskab for 
alle aldre i lokalområdet – et lokalt Kultur- og idrætscenter for Fynslund, Jordrup, Lejrskov og 
omegn.

Jordrup Kirke

Lejrskov Kirke

Fynslundhallen



“Et stort svævende tag giver det nye 
menighedshus sin helt egen karakter, 
mens det samtidig giver læ og skygge”

Menighedshuset set fra nordvest
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Eksisterende og fremtidige forhold

Fremtidige forhold

Der etableres en “Kulturplads” der afgrænses af den eksisterende hal og det nye menighedshus. 

Kioskens placering spejlvendes og bindes sammen med et nyt opholdsareal tæt ved indgangen og 

den nye “Kulturplads”. Der etableres en god visuel forbindelse mellem opholdsarealet og hallen. 

Eksisterende forhold

Det fælles ophold, er sammen med kiosken, gemt af vejen bag nogle indadvendte funktioner som 

depot, toilet, kontor og rengøring. Denne disponering betyder at besøgende ikke kan fornemme det 

liv der foresgår i hallen. 

Hal

Indkig / udkig

Kulturpladsen

Omklædning

Kiosk

Ophold

Ophold

Kiosk

Kontorer

Parkering

Indgang Indgang

Det nye nenighedshus
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Situationsplan 1:500



Mødelokale 75 m2

Mødelokale 120 m2

Foyer

TekøkkenToiletter

Kontor

Garderobe

Kulturpladsen

Indgang

Garderobe

Garderobe

Køkken / kiosk
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Illustration set fra luften



Indgang
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Stueplan 1:200



“Træet blev plantet den dag Kultur- og 
idrætscenteret åbnede ”
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Illustration af menighedshusets gavl
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Illustration af indgangen
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Illustration af foyer



Facade mod nordvest 1:200

Facade mod nordøst 1:200
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Illustration af mødelokale A i menighedshuset
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Principsnit 1:200

Facade mod sydvest 1:200
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Arealer

378 m²
Menighedshus

178 m²
Fællesfoyer
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Materialer

Facader

For at etablere en kobling til 

den eksisterende hal, udføres 

menighedshuset i rød tegl.

Facader

Murværket detaljeres udvalgte 

steder. På den måde kan der 

skabes variation i udtrykket, 

detaljer der kan opleves -  det 

arkitektoniske niveau hæves.

Tag

Taget udføres som stål-tag. 

På sigt kan hallen få samme 

materiale - så projektet på sigt 

bindes sammen.

Lofter, foyer

Loft i foyer udføres i lys 

støjdæmpende materiale som 

f.eks. troldtekt eller gips. 

Lofter 
menighedshus

For differencere menigheds-

huset fra fællesfoyer og sport-

shal, udføres loftet i møderum 

og kontor som trælisteloft. 

Gulv
Gulvet udføres i en rubust 

neutral klinke. Materialet an-

vendes i både foyer, gange og 

menighedshusets funktioner. 

Dermed bindes hele projektet 

sammen.
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