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Tilbygninger:

Menighedsrådet har i en årrække manglet lokaler som er i
direkte tilknytning med kirken. På nuværende tidspunkt er det
kun muligt at bruge meget små lokaler i kirken.
For at styrke kirkelivet i Holstebro Kirke, ønskes derfor opført 3
tilbygninger i tilknytning til kirken.
Tilbygningerne andrager i alt 142 kvadratmeter.
Tilbygning A
Der etableres et dåbsværelse som placeres optimalt ved
våbenhuset.
Der etableres bedre toiletforhold, herunder et handicaptoilet.
På 1. sal indrettes der et multirum som kan anvendes til bibliotek,
læsesal og øverum for koret.
I tilknytning til multirummet og pulpituret (koret), etableres to
toiletter.
Tilbygning B
Der etableres nye lokaler der anvendes til konfirmandstue og
møderum og er et dobbelt højt rum med hvælv, således at der
skabes et stort, lyst og rummeligt rum.
Der etableres en mobilvæg ca. midt i rummet, således at
rummene kan adskilles, så der kan afholdes flere møder ad
gangen.
Der etableres et lille tekøkken for servering af kirkekaffe mm.
På 1. sal etableres der depotrum for organisten, kormedlemmer
mm.
Tilbygning C
Der etableres bedre forhold for kirketjeneren, herunder bedre
kontor- og køkkenfaciliteter samt depotrum. Depotrummet vil
være i samme niveau som kirkerummet.
Arkæologiske undersøgelser
Inden for byggefeltet af de tre tilbygninger har der i fortiden
været kirkegård. Kirkegården ved Holstebro Kirke har været
i brug i meget lang tid. Den middelalderlige kirke, hvortil
kirkegården tilhørte, blev opført engang i 1300-1400 tallet og
kirkegården blev først nedlagt i 1865.

Eftersom eksisterende kirkegård går dybere end 100 cm. under
nuværende belægning vil det være nødvendigt foretage
arkæologiske udgravninger i forbindelse med opførelse af
de tre tilbygninger. Der indhentet udtalelse fra arkæologiske
udgravninger fra Holstebro Museum.

Istandsættelse og restaurering af eksisterende
bygning:

Inde i selve kirken udvides koret. Altret flyttes ind til midten af
aksen. Derved skabes plads bag altret til mindre gudstjenester,
andagter og meditation.
Ved at altret flyttes skabes der i kirken et andet liturgisk rum og
en bedre sammenhæng med menigheden samt bedre plads
til foredrag, koncerter, arrangementer mv.
Eksisterende knæfald genanvendes og døbefonten centreres
midt i kirkerummet.
Fra sideskibet mod øst etableres der rampe for handicappede,
således der bliver bedre til tilgængelighed til koret.
For at skabe bedre udsyn fra kirkebænke sænkes bænkegavle.
Eksisterende udskæringer på bænkegavlene, bibeholdes.
I rum mod nordøst indrettes det nuværende dåbsværelse til
præsteværelse med tilhørende samtale- og sjælesørgerrum.
Eksisterende toilet og garderobe istandsættes.
Væggene i inde i kirken er i dårlig stand på grund af forkert
anvendt maling. I stedet for at bruge gammeldags kalk, har man
brugt plastikmaling. Problemet opstår fordi fugt fra murværket
ikke kan slippe væk gennem den tætsluttende plastikmaling.
Derved revner og krakelere malerbehandlingen.
En afrensning af murværket er derfor nødvendig. Herefter
udføres svumning/finpuds og der gives fire gange kalkning.
Herefter genetableres mønstre – og farvedekorationer på
hvælv, over vindues- og dørpartier mv.
Eksisterende lysekroner i kirken demonteres og istandsættes på
gørtleres værksted.
Lysekronerne blankpoleres og lakeres. Nye fatninger og
ledninger monteres.
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Over det nye korområde opsættes ringkrone med 21 blus,
diameter Ø180.
Det historiske inventar demonteres og istandsættes på
konservatorens værksted. I første halvdel af 1980’erne er der
foretaget en gennemgribende istandsættelse og det historiske
inventar fremstår generelt velbevaret. Der ses dog enkelte brud
i træmateriale og opskalning i farvelag og forgyldning. Disse
brud og opskalninger istandsættes af kyndig konservator.
Eksisterende lydanlæg opdateres og kan styres via en Ipad
og som bl. a. anvendes til lovsangsmand, gospelkor mm. Det
etableres multistik mm. for at sikre en nem tilkobling.
Lydanlægget kan styres fra hvilken som helst sted i kirken, f. eks.
alteret, døbefont eller præstestol.
Der monteres højtalere i alle rum birum tilknyttet kirken inkl.
konfirmandstue, dåbsværelse, multirum i tilbygninger.
Der etableres et billedsystem hvor man bruger kirkens naturlige
rum til at projektere på. Der monteres 2 stk. kraftige projektore,
som skyder fra hver side af kirken ved hjørnet af hvert kirkeskib
og kan vise billede i hvælvet over altertavlen.
For at alle i sideskibene kan se, vil der her blive monteret to
mindre projektorer. Hver projektor vil skyde på modsatte hvælv
og derved skabes god visuel visning for alle i kirke.
Ovennævnte billedløsning gør, at hvælvene anvendes som et
stort lærred og derved anvendes kirkens arkitektur som del af
billedfremvisningen.
1. sal
Pulpituret udvides således, at kormedlemmer får mere plads.
Rygpositivet til orgelet flyttes, således det placeres bagerst på
pulpituret (ind imod tårnrummet) og spillebordet flyttes længst
muligt frem på det udbyggede pulpitur. Dette gør at der bliver
bedre kontakt imellem organisten og kormedlemmerne.
Ved balkonen i sideskib mod vest, etableres messingrækværk i
1.20 meters højde.
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