Odder Kapel
Odder Ny Kirkegård

Velkommen til kapellet på Odder Ny Kirkegård.
Det nye kapel har form som en ligesidet trekant. Det hjørne af
bygningen, som vender ud mod alléen, der fører ned til den anden
ende af kirkegården, er hævet, så det bliver ca. syv meter højt. Her
er der huller i stenene, så lyset kan spille ind i ceremonirummet.
Selve ceremonirummet er ligeledes trekantet, hvor en af tankerne
er, at kisten kan placeres foran den højeste del af rummet med det
smukke lysindfald gennem bygningens sten. Den trekantede
grundplan gør, at efterladte vil føle en vis form for intimitet, selv
når der er få personer til stede ved en bisættelse.
”Det var første gang, at vi blev inviteret til at byde ind på en kirkelig
bygning, så det var i sig selv en ære. Da vi vandt konkurrencen (…),
var selve proceduren også drønspændende, fordi vi undervejs har
haft store muligheder for at vægte det skulpturelle højere, end man
normalt gør ved nybyggeri. Blandt andet fordi et kapel jo i bund og
grund er en meget enkel bygning med få funktioner”, siger arkitekten
og indrømmer, at der undervejs er blevet brugt mange timer på at
diskutere, hvordan man på en gang kunne tilføre et byggeri både
enkelthed og højtidelighed.
”Vi mener, at det er lykkedes, blandt andet takket være den måde,
murene er perforeret med sten, der stikker ud og bryder overfladen samt med de huller til lys, som findes i ceremonirummet. De vil give
forskelligt lysindfald alt efter tidspunktet på dagen, og om aftenen
vil lyset indefra give bygningen liv på en spændende måde, når man
går forbi”
(Johan Gjøde fra tegnestuen Gjøde & Partnere Arkitekter)

”Vi har gjort meget ud af at gøre rummet neutralt uden religiøse
symboler, fordi det skal kunne bruges af alle. Men derfor må det
gerne have en vis form for højtidelighed i sig f.eks. med lysindfald.
Det mener jeg, at arkitekterne har klaret på en fin måde”
(Provst Dorte Sørensen)
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Administration: Odder Sogns Menighedsråd

Byggeperiode: 2018-2019
Første spadestik: 13. marts 2018
Indvielsesdato: 14. juni 2019
Ibrugtagning: 23. juli 2019

Arkitekt: Gjøde & Partnere Arkitekter
Bygherrerådgiver og ingeniør: Ivar Lykke Kristensen AS
Hovedentreprenør: Bredkjærvejens Murer og Beton ApS

Pris: 5,8 millioner. Dertil kommer udgifter til interiør samt til
anlæggelse af udendørsarealerne.
Størrelse: I alt 165 m2 fordelt på ceremonirum, toiletter, teknikrum,
depotrum (for rengøring), medarbejderrum, fremvisningsrum og
kølerum med otte bokse.
Siddepladser i ceremonirummet: 36
Kirkebænke og talerpult er udført efter arkitektens tegning af
Studio Spacecraft, Aarhus, v/Thor Emil Boisen.
Lysestager og kors (mobilt) er flyttet fra det tidligere kapel i Vita
Park. Begge er udført af Emmy Lund.

Benyttelse af kapellet
Henvendelse vedr. brug af kapellets ceremoni- og kølerum sker til:
Odder Sogns Kirkekontor
Kirkesti 3
8300 Odder
Tlf.: 8780 2530
Mail: odder.sogn@km.dk.
Vedtægt for Odder Kapel og takster for brug af kapellet kan
ligeledes fås ved henvendelse til kirkekontoret eller findes på
oddersogn.dk under fanebladet “Kirkegården”.

Rundvisning
Eventuelt ønske om rundvisning i kapellet kan ligeledes rettes til
Odder Sogns Kirkekontor.
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