Argumentationspapir, ny sognegård


Asmild Sogns udvikling i et byområde med stor ny bosætning med en øget
tilstrømning til sognets menighedsarbejde og kirkehandlinger.



De nære funktioner til en historisk vigtig kirke, men også forholdsvis lille
kirke – tidligere bispesæde og domkirke for Viborg Stift.



Sognegården er også tænkt som udvidelse af kirkerummet uden at bygge
til kirken, men kan være suppleant i forbindelse med større kirkelige
handlinger (bisættelser), juleaften, konfirmationer.



Behov for toiletfaciliteter, dåbsværelse og opholdsrum i forbindelse med
kirken



Sognets mange funktioner ønskes samlet ved Asmild Kirke, hvor en
sognegård vil være et længe værdsat ønske for at styrke kirkens
funktioner.



Funktionsbehovet for en ny sognegård centralt placeret i sognet og ved
kirken – ikke bare i forbindelse med sognearbejde og kirkelige handlinger,
men også offentlige og udadrettede funktioner for sognet, området og hele
Viborg. Kulturel merværdi for området. En ny sognegård vil blive en stor
aktivitet i området, et åbent og offentligt hus, hvor der foruden
menighedsarbejde kan foregå mange udadrettede funktioner, foredrag,
koncerter, møder m.m.



Udstykning, boligbyggerier og tilflytning i området og sognet – Arnbjerg
Fremtidig stor tilflytning i byområderne, fortætning af de bynære arealer i
Overlund, Asmild og Bruunshåb området.



Sognets funktioner er vigtige for at opretholde Asmild Kirke som en aktiv
kirke i fremtiden. Kirkebygningen er en vigtig kulturarv, idet det er Viborgs
tidligere domkirke med bispesæde og en meget tidlig stenkirke opført
omkring år 1100. En placering vest for kirken betragtes som den bedste
placering i forhold til ind- og udkig omkring kirken og i forhold til områdets
øvrige bebyggelser og sognets arbejde i et vækstområde.



Der skal vægtige grunde til at flytte skovbeskyttelseslinjer, men kirkens
placering har været der i over 900 år før den nuværende skov.



Skaber ikke præcedens… da det er den eneste mulighed for en institution
der har ligget der i over 900 år.



Skønsomhed i forhold til regel og beskyttelseslinjer.



Ingen alternativ placering. Anden placering vil skæmme indsyn til kirken.
Kirkegårdens udviklingsmuligheder og begravelsesskikke ændre over tid
bør der tages højde for.

