Rindum sogns kirkehus.
Forhistorie
Tanken og ønsket om at bygge et kirkehus i tilknytning til Rindum kirke i stedet for den nuværende
konfirmandstue bygget sammen med præsteboligen har eksisteret i rigtig mange år.
I første omgang fik menighedsrådet i 1990erne sikret areal hertil igennem en lokalplan for området
umiddelbart nord for Rindum mellem Rindumvej og pansergravene.
Senere viste der sig nye muligheder, da købmandsforretningen lige ved siden af kirken blev til salg.
Med stor velvillighed fra både provsti og stift blev der taget nogle hurtige beslutninger og
forretningen blev købt i 2003 og efterfølgende revet ned.
Byggeriet måtte imidlertid afvendte, at de økonomiske midler fra provstiets side var tilstede.
Med budgettet for 2008 blev der bl.a. ved et lån fra Ribe Stift på 7,2 mio. kr. åbnet mulighed for at
projekteringen blev igangsat med henblik på at gennemføre byggeriet i 2008/09.
Nuværende status
Der blev medio august 2008 meddelt byggetilladelse fra Ringkøbing-Skjern kommune.
Forinden var der den 12. august 2008 holdt licitation på byggeriets håndværkerudgifter.
Licitationsresultatet var gunstigt og lå under de forventede håndværkerudgifter, som lå til grund for
det totale overslag på 8,4 mio. kr.
Lavestbydende ved licitationen var P.J.P Murer- og Entreprenørforretning, Hvide Sande som
hovedentreprenør.
Byggeriet vil blive igangsat omkring 1. oktober 2008 og skal være færdig til forsommeren 2009.
Selve bygningen
Byggeriet omfatter en ca 410 m2 stor vinkelbygning trukket så langt til bage fra Rindumvej som
mulig af hensyn til indkikket til kirken. Se situationsplanen
Bygningen kommer til at indeholde mødesal , lokale til konfirmandundervisning, stort
anretterkøkken, 3 kontorlokaler, toiletter og nødvendige depotrum samt forgang med garderobe.
Mødelokalet og konfirmandlokalet bliver adskilt ved en foldedør, så de 2 lokaler ved større
arrangementer kan slås sammen.
Se lokalefordelingsplan.
Forpladsen etableres med p-pladser og der skabes direkte forbindelse til kirkegårdslågen for
gående/kørestole/rolatorer.

Justeret budget efter licitationen
Grundudgifter (tilslutningsafg., forplads med p-arealer)
Håndværkerudgifter (incl. køkkeninventar)

400.000,-kr.
4.909.917,-kr.

Inventar

600.000,-kr.

Omkostninger (projektering, tilsyn)

792.000,-kr.

I alt excl. moms

6.781.917,-kr.

Moms 25 %

1.695.479,-kr.

I alt incl. moms

8.477.396,-kr.

