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Oversigt. Kirken med tilhørende sognegård på hjørnet 
af Grønlandsvej og Løget Center er bygget i to etaper. 
Sognegården, der er indviet 12. nov. 1995, er opført 
efter tegninger af arkitekt Inge Lind, N. E. Steensens 
Tegnestue, Vejle, efter at denne havde vundet en ind-
budt arkitektkonkurrence omfattende et center med 
både kirke og sognegård. Selve kirken, der er indviet 
29. august 2004, er fuldført af arkitekt Kuno Mielby, 
Skibet. Kirken betjenes af præsterne i det fælles store 
Skt. Nikolaj Sogn.

Kirken på den tidligere Løget Mark ligger midt 
i det store udviklingsområde syd for Søndermar-
ken, mellem Koldingvej og Højen Å i vest og 
den østjyske motorvej i øst. Kirke og sognegård 
slutter sig til det nye Løget butikscenter øst for 
Grønlandsvej og er samtidig placeret i en over-
kommelig afstand fra Johannesskolen og pleje-
hjemmet Sukkertoppen vest for Grønlandsvej.

Fig. 1. Kirkeanlægget set fra sydvest med koret i forgrunden. Foto AM 2005. – The church complex viewed from the 
south west with the chancel in the foreground.
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 Bygningskomplekset, der er af røde mursten, 
er orienteret, så indgangspartiet vender imod bu-
tikscentret, og kirkens kor peger bort fra dette 
imod sydvest. Den ældste etape, sognegården, har 
form som et stort ‘H’, idet den består af to paral-
lelle fløje, hvis forbindelsesfløj nu udgør kirkens 
forhal. Kirken, der som nævnt var forudset i den 
første samlede plan, er opført ved udfyldning af 
rummet mellem de to fløje. Den tvedelte sogne-
gård består af en menighedssal i syd og en konfir-
mandstue i nord. De to længer, der dækkes af lave 
halvtage, omslutter mod nordøst en lille brolagt 
gård foran kirkens forhal. Fløjene, der er af ulige 
længde, afsluttes mod gården med meget spidse 
vinkler på kun 45 grader, og menighedssal og 
konfirmandstue er i den anden ende udformet 
med tilsvarende spidse hjørner.
 Kirken mellem sognegårdens to fløje består af 
et rektangulært skib og et spidst, trekantet kor. 
Den rejser sig med et stort sadeltag over halvta-
gene, så det samlede anlæg set udefra opleves som 
en treskibet bygning, hvor koret – som en ‘skibs-

stævn’ – er trukket lidt frem i forhold til side-
fløjene. Indvendig er ‘stævnen’ fyldt ud, og koret 
fremstår som tredelt afsluttet. Tagkonstruktionen 
bæres af slanke, runde piller, to rækker med fire i 
hver, der er placeret tæt ved langvæggene, men 
i tilstrækkelig afstand til at give rummet præg af 
en basilika. Korets mure er holdt fri af den øvrige 
bygning, idet hjørnerne er udført i glas. Inden 
for disse glasvægge er alterpartiet afskærmet af to 
flankerende mure, der flugter med rundpillerne i 
skibet og hver indeholder en 5 m høj, retkantet 
åbning med indadvendende smige. Det hvidtede, 
lysfyldte rum modtager herudover lys gennem 
hele gavltrekanten over forhallen og gennem 
partierne over sidefløjenes tage (svarende til ‘høj-
kirkevinduer’).
 I det rektangulære skib, der har åben tagstol, er 
hovedindgangen rykket noget mod syd, hvorved 
midtgangen mellem de ulige lange stolestader 
får et skråt forløb mod altret. Med denne place-
ring ligger gangen på en lige linje mellem altret 
og indkøbscentret uden for kirken. Etagen over 
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Fig. 2. Grundplan. 1:300. Tegnet af MN efter Kuno Meilby 2005. Nordvest opad. Selve kirken er placeret mellem 
sognegårdens to fløje, en menighedssal i syd og en konfirmandstue i nord. - Ground plan.
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konfirmandstuen er indrettet som en slags pulpi-
tur, af arkitekten tænkt som et orgel- og sanger-
pulpitur, der 4 m over skibets gulv åbner sig mod 
kirkerummet med retkantede åbninger. Også 
menighedssalen, der er forsynet med foldedøre, 
kan efter behov inddrages under gudstjenesten. 
Gulvet, der er af lyse marmorfliser, er i koret hæ-
vet med et trin.
 Arkitekturen repræsenterer sammenlignet med 
1970’ernes kirkebyggeri (sml. Nørremarkskirken) 

en tilbagevenden til den aksefaste kirke med klart 
defineret kor og skib. Klassiske elementer som de 
bærende søjler mellem hovedskib og de diminu-
tive ‘sideskibe’ er genoptaget, og som i Gullestrup 
Kirke ved Herning, indviet 1998 (DK Ringkøbing 
463f.), er væggene hvidtede og rummet åbent for 
det indtrængende dagslys.
 Inventaret er tegnet af arkitekt Kuno Mielby i 
samme stramme former som bygningen, præ-
get af stor bevidsthed om materialet. Alterbordet, 

Fig. 3. Indre set mod sydvest, mod alteret. Foto AM 2005. – Interior viewed towards the south west, towards the altar.
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i gråsort poleret granit, er formet som en port, 
og over det er på væggen opsat et spinkelt kors af 
sortmalet jern.
 Altersølvet er af sterlingsølv, ganske enkelt, kalk 
og disk smykket med små liegearmede reliefkors. 
Oblatæske, alterkande og alterstager er alle af sølv, ko-
niske og som altersølvet forsynet med sikkerheds-
graveringen »Løget Kirke«. Døbefonten af gråsort 
granit, er cylindrisk og fremstår afspaltet som tre 
ens cylinderudsnit. Brudfladerne er blankslebne 
ligesom fontens overside. Dåbsfadet og dåbskanden 
er af klart glas, udført efter Kuno Mielbys tegnin-
ger af glaskunstneren Tobias Möhe fra Ebeltoft.
 Prædikestolen er muret af tegl som en hvidma-
let cylinder med håndliste og læsepult i sortmalet 

træ. Stolestaderne, med massive og svagt skrånen-
de ryglæn, har rektangulære gavle med stiliseret 
korsdekoration og er malet i en douce violet 
farve. Et interimsorgel med fem stemmer, bygget 
1978 af Carsten Lunds Orgelbyggeri, Birkerød, 
er udlånt 2004 af Skt. Nikolaj Kirke, Vejle. 
 En Klokke er foreløbig lånt hos klokkefirmaet 
Thubalka og ringes fra en lille indendørs stabel.

Tegninger ved Kuno Mielby 2005, plan, snit og op-
stalter.

Bygningsbeskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, in-
ventar ved Ebbe Nyborg. Redaktionssekretær Heidi 
Lykke Petersen; teknisk og gra fisk tilrettelæggelse ved 
Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2005.


