










 

 

 

 

Døre til sakristiet, Rørvig Kirke 

 

Roskilde Stiftsøvrighed har d. 9. august 2019 meddelt tilladelse til udskiftning af 
sakristiets yderdør i overensstemmelse med det af ark. Jens Tolstrup Christensens 
udarbejdede forslag. Der er med tilladelsen anbefalet at døren bliver isoleret i 
mellemrummet i døren. 

Endvidere er det overladt til menighedsrådet at beslutte om døren skal flammeres 
eller udføres som tegnet at arkitekten som en udekoreret bræddedør med lodrette 
brædder.  

Med brev af 8. januar 2020 har daværende Kirkeværge vedrørende dørene i Sakristiet 
oplyst overfor Roskilde Stift, at dørene udføres som plankedøre (lodrette planker) med 
isolering i hulrummet. 

Provstiet har afsat de fornødne anlægsmidler. 

Indstilling: 

Det indstilles, at dørene til Sakristiet udskiftes som tidligere besluttet og i samarbejde 
med arkitekt Jens Tolstrup Christensen. 

 

 

Udskiftning af døre til våbenhus og tårnet 

Roskilde Stift har med mail af 14.2.2020 svaret på brev af 8. januar 2020 fra 
daværende kirkeværge og udbedt sig beslutningsprotokollen fra det 
menighedsrådsmøde hvor man drøftede og vedtog udtalelsen af 8.januar 2020 over 
for stiftsøvrigheden. Endvidere udbedes rådgiver Jens Tolstrup Christensens notat fra 
et møde med Nationalmuseet. 

Stiftet vil ikke foretage sig yderligere førend de ønskede akter er tilgået Stiftet. 

Det fremgår af beslutningsprotokollen af 12.11.2019, at der er orienteret om 
dørsagerne, herunder at døren til våbenhuset ikke må skiftes med henvisning til 
Nationalmuseets afslag. Det fremgår ikke, at forslag til henvendelse til stiftet er blevet 
behandlet. 

Roskilde Stift har i mail af 9. august 2019 udbedt sig et forslag med beskrivelse og 
tegninger af den påtænkte nye dør til tårnet.  

Endvidere beder stiftet om menighedsrådets udtalelse vedrørende døren til 
våbenhuset på baggrund af den kgl. bygningsinspektørs og Nationalmuseets modsat 
rettede udtalelser i sagen. 

Det antages at brevet af 8. januar 2020 er resultat heraf. 



Provstiet har afsat de fornødne anlægsmidler til dørene. 

Indstilling: 

Det indstilles, at menighedsrådet i samarbejde med ark. Jens Tolstrup Christensen 
udarbejder særskilt forslag til udskiftning af tårnets dør og at projektet vedrørende 
våbenhusdøren revurderes på baggrund af det hidtidige sagsforløb som grundlag for 
forhandling med Roskilde Stift, Nationalmuseet og den kgl. Bygningsinspektør. 

 

 

 

 

 

 

 


