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Rammer for køkkenombygning
• Køkkenet skal fastholdes i ”privatsfæren”.

• Vi vil ikke registreres som fødevarevirksomhed og de krav som der stilles til det.

• Løse primært 2 hovedproblemer
• Opvaskemulighederne
• Opbevaringsmuligheder

• Et overskueligt byggeprojekt.
• Et projekt som løser behovene og 

hænger sammen med resten af
kirken. 



Plantegning I

• Indgang, 
depotrum og 
toilet lægges til.

• Laves forrum 
omkring
indgangsdør, 
eltavle og 
flugtvej fra 
Hjørnerummet.



Plantegning II
• Buffetområde bevares uændret med dør fra 

cafeteria til køkken.
• Dør i Hjørnerummet flyttes for at lave ny

flugtvej (Brandkrav)
• Affaldssortering – der bygges skur udenfor til 

det og redskaber.
• Ting i lille depot. Sættes i skabe i

Hjørnerummet.
• Alle nuværende vinduer bevares + yderdør.



Indretning I



Indretning II

• Ovn
• Bord med

kogeplader 
(mindre og sænkes 
lidt)

• Nuværende bord
• Andet bord med 

vask til afskylling
af madvarer

• Køleskab 
• Nuværende bord 

(flyttes)
• Håndvask



Indretning III

• Køleskab (ekstra)
• Opbevaringsskabe (nuværende)
• Fryser
• Vask og bord før opvask
• Bord efter opvask
• Bord med vask til fx gryder
• Opvaskemaskine



Andre forhold I
• Hylder og væghængte skabe til opbevaring er ikke placeret 

på tegning.
• Fliser bankes ned og væggene pudses og males
• Fliser tages af gulvet og der laves nyt epoxy-gulv over det 

hele.
• Loft – ”plastisk-loft” som nuværende. Der laves enkelte 

steder kanaler, så vi kan komme til el. Bevarer forventelig 
det nuværende loft i eksisterende køkken.



Andre forhold II
• Eksisterende afløb bruges. Dog skal toiletafløb blændes af.
• Nye lamper
• Væg til forrum laves af gips – 2 lag på hver side.
• Udsugning over ovn-området fastholdes. Der forventes at 

købe opvaskemaskine med udsugning, som skal ud igennem 
taget.

• Internet switch mv. flyttes til Hjørnerummet. Accesspoint
flyttes til cafeteriaet.



Økonomi
• Budget er 200.000 kr. inkl. inventar.
• Prioriteret budget så nogle ting kan vælges fra.
• Har 100.000 kr. opsparet til ombygningen.
• Der er brug for at indsamle 100.000 kr. for at komme helt i 

mål. 



Hvornår og hvordan

• I gang nu, hvor køkkenet ikke bliver brugt
• Koncentreret indsats på 6 uger
• Alle opgaver løses ved frivillig arbejdskraft
• COVID19 – samme regler som på en arbejdsplads


