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50 x 35 cm    1 : 500

Bygningsarealer

De angivne arealer er omtrentlige brutto etagearealer inklusive ydermur. På 
planerne er angivet indvendige arealer af de væsentligste rum.

Konfirmandstue:	 152 m2

Præsteboligen:	
Tjenstlig	del	af	boligen:	 	68	m2

Privat	del	af	boligen:	 221	m2

Dobb.	garage	og	udhus:	 	87	m2

Præstebolig	i	alt:	 376	m2

Den tjestlige del af præsteboligen omfatter vindfang, forrum med gard-
erobeniche, gæstetoilet indrettet som handicaptoilet, forkontor, kontor 
(studérværelse) og arkiv.

Helhedsplan	1:500

Luftfoto

Øse kirke

Øse kirke

Historie
Menighedsrådene for Øse og Næsbjerg ønsker opførelse af 
ny	præstebolig	med	præstekontor	og	konfirmandstuebygning,	
på samme grund som disse faciliteter ligger i dag. Grunden 
findes	på	den	nordlige	side	af	Sønderskovvej	i	Øse,	overfor	
Øse kirke.  
Øse	kirkes	historie	strækker	sig	helt	tilbage	til	1100-tallet,	og	
den	står	flot	og	reflekterer	lyset	i	de	hvidkalkede	overflader,	
og fortæller sin historie med blytag, kvadresten og små 
romanske vinduer. Kirken fremstår enkel og visuelt stærkt, og 
selvom man ikke direkte kan se både kirkeareal og præste-
boligareal som et samlet hele, så har vi valgt at lade vores 
forslag referere til kirkeområdet; i enkelhed, højtidelighed og 
åbenhed.

Arkitektur
Præstebolig	og	konfirmandstuebygning	står	hvide	og	enkle	
midt i den grønne beplantning.
Formsproget i præsteboligen er en sammenkobling af rektan-
gulære	volumener,	der	er	defineret	af	de	forskellige	funktion-
sgrupperinger,	både	i	højde	og	gulvareal.	Stilmæssigt	taler	
præsteboligen	sammen	med	konfirmandstuebygningen,	der	
dog viser, at den adskiller sig i funktion, ved en fysisk og rum-
lig afvigelse af rektanglet via ensidig taghældning. Den står 
som et eget volume mod syd og afslutter det indre gårdrum. 
Der	dannes	et	fælles	område	mellem	konfirmandstuebygn-
ing, præstekontor og præstebolig, som sikrer at de offentlige 
funktioner er let tilgængelige, og at de mere private arealer 
ligger trukket tilbage.

Konfirmandstuebygningen	og	præsteboligen	vil	opleves	
som en helhed i kraft af formgivning og material er, mens de 
alligevel adskiller sig i volumen og i glaspartiernes dimen-
sionering.	Konfirmandstuens	tilbagetrukne	vindueshuller,	er	
tanke og Idé mæssigt hentet fra kirketårnets dybe huller i det 
hvide massiv, hvor den vestlige del rækker over mod boligens 
vandrette vinduesbånd.

Der er lagt vægt på at give menighed og præstefamilie opti-
male betingelser for udfoldelse af liv (og familieliv) i tilknytning 
til Øse Kirke.

ekst. bygninger
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Luftfoto

Øse kirke

Trædesten i græs

belægning i grus

Friarealerne
Den nye præstebolig med tilhørende kon-
tor	og	konfirmandstuebygning	placeres	en	
smule forskudt på grunden i forhold til den 
forhenværende placering. Dermed kan 
de eksisterende bygninger og faciliteter 
bruges indtil de nye bygninger er klar til 
brug. Placeringen af de enkelte funktion-
skerner tilgodeser gode, tilgængelige 
adgangsforhold til de offentlige funktioner 
og samtidig værnes der om privatsfæren 
for præsten og dennes familie, ved at 
placere selve boligdelen i læ af de fælles 
funktioner.	Præstekontor,	garage	og	konfir-
mandstuebygning danner en fysisk ramme 
omkring ankomsten i den indrammede 
gård, så der er visuel kontakt mellem dem, 
men samtidig kan man benytte den funk-
tion der ønskes, uden at man skal sluses 
ind i snævre uderum.

Hele friarealet omkring præstebolig og 
kontor	og	konfirmandstuebygning	tænkes	
udlagt som parklignende have med både 
private, halvoffentlige og offentlige arealer. 
Hække, træer, stier, belægninger og mure 
er	med	til	at	definere	brugen	af	hele	friar-
ealet og binder de respektive funktioner 
sammen i et hele. Parkering

Parkeringen er placeret i en række mod 
øst, med 2 handikapparkeringspladser, 
3 ekstra pladser til boligen og cykelsta-
tiver med plads til 12 cykler. Der er gode 
muligheder for at ankomme og køre igen. 
Derud over er der tænkt cykelparkering ind 
på	vest	siden	af	konfirmandstuebygningen,	
med plads til en hel skoleklasse med 24 
cykler, og placering umiddelbart i forhold til 
ankomsten.
Der kan opstilles parkarmaturer til belysn-
ing af P-pladsen.
Nordøst for pladsen kan der etableres en 
frugthave med frugttræer af forskellige 
slags (æbler, pære, blommer, kirsebær).
Så	vidt	muligt	bevares	alle	de	eksisterende	
enkeltstående træer, og dermed fornem-
melsen af at ankomme gennem en åben 
og luftig skov.

 
Haveanlæg
Syd	for	præsteboligen	anlægges	en	privat	
have, der er tænkt som en åben have, med 
solitære træer stående spredt på græsf-
laden. Den sydlige del af haven bevares i 
det store hele som den er med en vidt-
strakt græsplæne med uendelige anven-
delsesmuligheder. I haven kan der plantes 
flere	lave	hække,	der	kan	skaber	rum,	læ	
og retninger. De mindre rum, som hækken 
skaber, kan anvendes til ophold, samtaler 
og fordybelse.
Tæt på huset i den nordlige del af haven, 
kan der på arealet fra de eksisterende 
bygninger skabes et nyt terrasse- og 
haveområde med mere private arealer og 
blomstrende og stedsegrønne buske til at 
nyde både indefra og fra terrasserne. Boli-
gens mange hjørner og fremspring er med 
til at skabe hjørner med læ og overdækn-
ing rundt på terrasserne, som orienterer 
sig mod solen på forskellige tidspunkter af 
dagen.  
 
På den østlige side af indkørslen udlægges 
en sti, som slynger sig igennem den mere 
offentlige del af haven. Langs denne sti og 
langs indkørslen kan der anbringes pull-
ertlamper, for at markere forløbet og gøre 
turen fra kirken og ankomsten hyggelig 
og imødekommende. Nord for huset kan 
anlægges staudebede med skyggetålende 
og dekorative planter. 

Mellem præsteboligen og sognegården 
anlægges en grusbelagt plads, der både 
adskiller og samler de 2 bygninger. På 
udvalgte områder med stort slid, f.eks. ved 
indgangspartier og parkering kan lægges 
fast-belægning i form af natursten. Midt på 
pladsen kan der evt. placeres en kompas-
rose ligeledes i naturstensbelægning, som 
ud over at være smuk at se på også vil 
minde folk om at køre forsigtigt på arealet.
Pladsen kan artikuleres yderligere ved at 
plante en række søjledannende buske som 
“væg” mod øst - f.eks. tuja eller enebær.

pullert lampe langs 
sti /indkørsel
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Snit	A-A	1:100

Perspektiv fra parkeringsplads

Grundplan	1:100

B B

Sydfacade	1:	100

Perspektiv i sal

KONFIRMAND STUE                      

Nordfacade	1:	100

Konfirmandstuen

En	central	hall	danner	en	fin	velkomst	med	
højt til loftet og en god lysvirkning fra det 
store indgangsparti 
Fra hall’en er direkte adgang til alle funk-
tioner.  
Konfirmandstuen	er	placeret	mod	øst	mod-
sat indkørsel og præsteboligens private 
have. Lofthøjden er lav i den vestlige ende 
med depot og teknik og vokser i højde 
mod	øst,	hvor	konfirmandstuen	afslutter	
bygningen med et højt luftigt indbydende 
rum	med	trægulv	og	fine	lysindfald.
Bygningen er udformet som et kompakt 
volumen	med	en	minimal	overflade,	hvilket	
betyder en god energiøkonomi.

Materialer og konstruktioner 

Både	præsteboligen	og	konfirmandstue-
bygningen opføres med gennemprøvede 
og velkendte bygningskonstruktioner af 
gode og anerkendte materialer, som erfar-
ingsmæssigt vil medføre beskedne udgifter 
til drift og vedligehold.
Der er ved valg af konstruktioner og 
materialer tænkt på både miljø og bæredy-
gtighed.
Konstruktionerne vil minimum opfylde 
kravene til energiklasse 2.
Nybyggeriet påtænkes opvarmet med 
jordvarmeanlæg.

Tagflader	udføres	med	tolags-tagpapdæ-
kning.

Udvendige facader påtænkes udført i blank 
murværk med teglsten i lys farve og med 
hvide fuger og er således tilnærmelsesvis 
vedligeholdelsesfri.		Alternativt	vil	de	udv-
endige	murflader	kunne	udføres	med	hvid,	
indfarvet vandskuringsmørtel.
Både	præstebolig	og	konfirmandstuebygn-
ing påtænkes udført grundmuret.

Fundamenter og terrændæk udføres af 
beton.

Vinduer og lukningspartier. 
Udvendig	overflade	på	lukningspartier	ud-
føres af pulverlakeret aluminium (træ-alu) 
med lavenergiruder.

Træoverflader	på	udvendige	beklædninger	
er minimeret mest muligt.

Indvendige	materiale	og	overflader,	samt	
tekniske installationer udføres i henhold 
til den tekniske beskrivelse fra bygher-
rerådgiveren.
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KONFIRMAND STUE                      

Østfacade	1:	100

Vestfacade	1:	100

Præsteboligen

I præsteboligen er vægtet en funktionel 
planløsning, der giver rige muligheder for 
familielivets udfoldelse.

Planløsningen og rummenes sammen-
hæng og interne adgang lever op til 
en moderne funktionalitet og bekvem-
melighed. Boligen har således separate 
voksen- og børneafsnit. 

De centrale rum i den private del af 
præste boligen udgøres af opholdsstue 
og spisestue, som har større rumhøje, 
vinduespartier til gulv, og en brændeovn til 
at	skabe	ekstra	hygge	og	varme.	Sydfaca-
den mod præstegårdshaven er udført med 
stort udhæng, som minimerer utilsigtet 
solopvarm ning og dermed kan godtgøre en 
større rumhøjde og større vinduesarealer i 
de mod syd orienterede rum. 
En del af væggen mellem spisestue og 
opholdsstue kan udformes som glas-
foldevæg, der muliggør sammenlæg ning af 
de	to	rum	og	en	fleksibel	anvendelse.
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PRÆSTEBOLIG                      
Perspektiv i opholdsstue



garderobe

garderobe

garderobe

Forkontor

kontor

Boks

arkiv

spisestue

værelse
12 m2

værelse
12 m2

værelse
12 m2

værelse
12 m2

sove
værelse

Hall

Hall

Bryggers

Viktualie
rum

bad

bad

gæstetoilet

gæstetoilet

køkken

depot

stue
31 m2

brændeovn evt. glasfoldevæg

16 m2

25 m2
14 m2

28 m2

23 m2

23 m2

7 m2  11 m2

10 m2

terrasse
terrasse

terrasse

Ovenlys

Indgang til kontor

Indgang til Privatbolig

redskabsrum
+ teknik

garrage
50 m2

dobbelt

NORD

Øse- Næsbjerg Pastorat
Konkurrenceforslag plan

Bolig og kontorafsnit ca. 289 m2
+ garage og udhus - 87 m2

Grundplan	1:100

A

A

Nordfacade	1:	100

Sydfacade	1:	100

Snit	A-A	1:100

Forældresoverummet er indrettet med walk-in gard-
erobe	med	skydelåger.	Sove	rummet	har	adgang	til	
en øst vendt morgen-terrasse. To af værelserne er 
placeret nær ved forældresoverummet. 

To øvrige værelser, kan indrettes som teenage-
værelser, og er placeret nær den private indgang. 
Ved bagvægen i køkkenet er der lys tilgang fra 
højtsiddende nordvendte tag vinduer. 

Fra den offentlige indgang er der adgang til 
præstens kontor/ studérkammer gennem et forkon-
tor fra en lys højloftet hall med garderobe  og med 
adgang til handicaptoilet.
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