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Navn: Nyt liv i bykirken  
ved René Kural, Center for Idræt og Arkitektur 

Emne: Fornyelse af kirkerummet: Arkitektkonkurrence om transformationen af den københavnske 
bykirke med Gethsemane Kirke, Vesterbro, som case.  

Målgruppe: Dels beboerne på Vesterbro, dels Danmarks befolkning, idet resultaterne kan 
anvendes som inspiration over hele landet. Kirker og menighedsråd. 

Tid, sted og aktør: Konkurrencen blev udskrevet i forsommeren 2008 og afgjort december samme 
år. Kirken, der anvendtes som case, var Gethsemane Kirke. Konkurrenceudskriver var Center for 
Idræt og Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole.  

Opnået støtte: 100.000 kr. fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2007 og 1,4 mio. fra fonde og 
kirkelige institutioner. 

Projektets formål: Målet var at vise, at bygninger, der ofte står tomme, gennem en bredere 
anvendelse dels kan bevares og vedligeholdes bedre, dels kan komme en række beboere til gavn. 
Der er ikke kun tale om kirkebygninger.  

Projektets indhold: Arkitektkonkurrence om transformationen af den københavnske bykirke med 
Gethsemane Kirke, Vesterbro, som case. Der indkom 47 forslag med tegnestuen Krydsrum som 
vinder af 1. præmien. 

Erfaringer og resultat: Konkurrencen var et enestående pilotprojekt, som kan danne grundlag for 
en kvalificeret diskussion om, hvad bygninger, der ændres til anden brug, kan anvendes til. 
Desuden kan konkurrencens resultater gøre det ud for inspirationsmateriale for andre af de 
københavnske bykirker. Endelig er der i 2010 tegn på, at Gethsemane Kirkes menighedsråd vil 
forsøge at tilvejebringe økonomien for at kunne realisere vinderprojektet.  

 

Læs om projektet her:  
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- Kural, R. Nyt liv i bykirken. Dommerbetænkning, juli, 2008, som kan findes her: 
http://www.arkitektforeningen.dk/nyt-liv-bykirken 

- Kural, R. Nyt liv i bykirken. Konkurrenceprogram, juli, 2008.  

- Kural, R. Arkitektur der bevæger: Den ny bykirke, epokegørende arkitektkonkurrence. 
Arkfokus, 4, 10-13, 2008.  

Øvrige oplysninger: Der har været skrevet et utal af artikler i landets aviser om emnet og ligeledes 
udført adskillige radioprogrammer med konkurrenceudskrivernes deltagelse. Der er blevet afholdt 
tre udstillinger med konkurrencematerialet.  
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