
ONSDAG 20. MA J 2015

05LEMVIG

Kaj Gøtzsche og Tom Lysgaard-
Madsen foran Kirkehuset, 
som ny får facade hele vejen i 
Svirrebommen. Der skal skiftes 
vinduer i Svirrebommen 2-4, 
men hvordan facaden kom-
mer til at se ud, er endnu ikke 
afgjort. Men man håber, den 
vil komme til at harmonere 
med det nuværende Kirke-
huset. Foto: Lars Kamstrup.

KIRKELIV

Af Lars Kamstrup

kamp@bergske.dk

LEMVIG: Kirkehuset i Lem-
vig står over en udvidelse, så 
det bliver mere end dobbelt 
så stort . Det sker efter at Lem-
vig-Heldum Menighedsråd 
har købt naboejendommen 
Svirrebommen 2-4.

Menighedsrådet overtager 
naboejendommen til nytår, 
og herefter vil man begynde 
at indrette stueetagen, hvor 
der har været blandt andet 
motionscenter. På 1. salen af 
ejendommen er der lejlighe-

der, hvor der lavet aftale om, 
at man ikke kan bruge denne 
etage de første år, og så er der 
en tagetage, som måske også 
med tiden kan indrettes til 
aktiviteter i Kirkehuset. Der 
er altså endnu flere fremtids-
muligheder end dem, man 
udnytter i første omgang.

Kirkehuset blev indviet 
i 1989, og det var den plads, 
man havde til rådighed på 
hjørnegrunden ved Torvet. I 
dag er denne plads mere end 
fuldt udnyttet, og der var be-
hov for at udvide. Menigheds-
rådet havde lavet et projekt 
med blandt andet udvidelse 
på 2. sal, og dette projekt var 

nået så langt som til at være i 
licitation hos håndværkerne.

»Men så fik vi en henven-
delse fra Poul Knudsen, der 
ejer Svirrebommen 2-4. Han 
tilbød, vi kunne købe nabo-
ejendommen. Det var natur-
ligvis meget interessant og 
en chance, vi ikke kunne reg-
ne med at få igen,« siger for-
mand for menighedsrådet, 
Kaj Gøtzsche.

Det betød, at det møde i me-
nighedsrådet, hvor man hav-
de forventet at godkende lici-
tations-resultatet, i stedet blev 
til et møde, hvor man beslut-
tede at forfølge chancen for at 
købe naboejendommen, som 

rummede store muligheder.
Det lykkedes at få grønt lys i 

provstiudvalget til at gå videre 
med det, og da man kunne bli-
ve enige om en fornuftig pris, 
så blev det den beslutning, der 
blev taget.

»Det var naturligvis en bet 
for håndværkerne, at vi me-
get sent aflyste licitationen. 
Men det er sådan, det måtte 
være, når vi nu i sidste øjeblik 
fik denne chance. Vi havde in-
den da slet ikke overvejet mu-
ligheden for, vi kunne købe 
en naboejendom,« siger Kaj 
Gøtzsche sammen med Tom 
Lysgaard-Madsen, som er me-
nighedsrådets bygningssag-

kyndige.
Kirkehuset havde først og 

fremmest brug for udvidelse 
for at rumme lokaler, der er 
store nok til at rumme kon-
firmand-undervisningen. 
Men derudover kunne man 
godt bruge en større sal, og 
der mangler kontorer og per-
sonalerum til de seks ansatte, 
der færdes i huset til daglig.

»Vi har et køkken i kælde-
ren, som ikke er velegnet, da 
der er lavt til loftet og intet 
dagslys. Der bliver flere og fle-
re arrangementer, hvor mad-
lavning er en vigtig del, så der-
for vil vi også gerne have et nyt 
køkken, og det er der plads til,« 

siger Kaj Gøtzsche.
Der skal også ny ventilati-

on med mere i den gamle del 
af Kirkehuset, og det vil blive 
lavet i forbindelse med indret-
ningen af den nye del.

Der er i Svirrebommen et 
lejemål med fotograf Mads 
Krabbe, og han rykker ud in-
den 1. januar, så man kan ud-
nytte hans plads.

Indtil videre er der lavet en 
skitse, og ud fra den forventer 
menighedsrådet, at der inve-
steres mellem 5,5 og 6 millio-
ner kroner til køb og indret-
ning af Svirrebommen 2-4.

Kirkehuset køber nabo-
grund: fordobler pladsen
Lemvig-Heldum Menighedsråd har købt Svirrebommen 2-4, og  dermed 
får man plads til aktiviteterne i et i dag fyldt Kirkehuset.

KIRKELIV

Af Lars Kamstrup

kamp@bergske.dk

LEMVIG: Der er sprængfyldt 
af aktiviteter i Kirkehuset. Af 
planlagte møder med mere 
er der mellem 600 og 700 om 
året.

Salen kan heller ikke altid 

rumme alle interesserede, så 
nu kommer der en ny sal, som 
er større, hvor motionscentret 
har været hidtil. Så er man for-
håbentlig fri for at afvise tilhø-
rere til egne og andres arran-
gementer.

»De mange arrangementer 
klumper sig meget sammen, 
fordi de fleste ligger tirsdag 
til torsdag. Der sker ikke så 

meget i weekenderne, og da 
præster og organist har fri om 
mandagen, så er trykket heller 
ikke så stort her. Til gengæld 
kan vi ikke rumme alle inte-
resser den øvrige del af ugen,« 
siger Kaj Gøtzsche, formand 
for menighedsrådet.

Det er en tendens, at der 
er større og større interesse 
for arrangementer med spi-

se-fællesskaber. Det vil man 
gerne imødekomme med et 
nyt, moderne køkken med 
ordentlige forhold.

Og så er personalet pres-
set med kontorfællesskaber, 
og personalet holder pauser i 
et lokale sammen med kopi-
maskinen, og det er heller ik-
ke i orden. Med købet af na-
boejendommen kan man give 

personalet ordentlige arbejds-
forhold.

Og så er der det vigtige, at 
store konfirmandhold om ef-
termiddagen har svært ved at 
være samlet i de nuværende 
lokaler. Derfor er større loka-
ler også nødvendige her.

»Vi er her for at give kirke-
livet i sognene gode rammer 
til at udvikle sig under, og det 

ansvar lever vi op til ved at ud-
vide Kirkehuset. At det så kan 
lade sig gøre på denne her må-
de, overstiger de planer, vi op-
rindelig havde, og det glæder 
vi os over har været muligt,« 
siger Kaj Gøtzsche.

600-700 aktiviteter om året fylder op i Kirkehuset

» 
Det var naturligvis 
en bet for 

håndværkerne, at 
vi meget sent aflyste 
licitationen. Men det er 
sådan, det måtte være, 
når vi nu i sidste øjeblik 
fik denne chance

KAJ GØTZSCHE, formand for 
Lemvig-Heldum Menighedsråd.  


