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blive enigeom at legge huset i Rodding tat ved sogneprastens bolig.
- I Lsvel og Pederstrup
har vi sagt, at selvfolgelig
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fir byens flotteste udsigt. tre smAlandsognekan bruKonfirmandhuset
skal ge i omegnenaf 1,6milliobyggespA kirkens jord tet ner kroner pi et 120kvapA den nye ss i Rodding, dratmeter stort konfirsom i disse'uger langsomt mandhus. Men de tre sogne
fyldes med vand.
er kommet til pengeved at
Men det er ikke kun ud- selge noget af prestesigten, som menigheds- girdsjorden, si kommurids-medlemmernegleder nen kan udstykke byggesig til. De ser ogsAfrem til grunde.
det kirkelige liv, som det
Konfirmandhuset trenye hus kan rumme, for- der i stedet for konfirtaller tre reprasentanter mandstueni Rodding Prafor menighedsridene, som stegird. Et lokale pi 35
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re som et sted, der ibner
- Det er ikke prasten, der
sig udad i forhold til me- har snsket at lave om pA
nigheden,siger Egon Noe, det, men har vi valgt en
der er formand for menig- fremtidssikret losning ved
hedsrAdeti Rodding
at adskille prestebolig og
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Vedmader i den nuuerende konJirmandstue bruger
man prestefamiliens kskken, og rndn skal gd.
gennernstuen med kaffekander og kagefade.
forestille mig, at fremtidi
ge prester gerne vil have
et privaUiv og foretrakke,
at der kan vare aktiviteter,
uden at det involvererprestens familie, siger Anne
Berg Olsen,der er formand
for Pederstrup Menighedsrid.
Drgm om mgdested
Et arkitektfirma har tegnet konfirmandhuset, sA
det bliver en bygning, der
inviterer indenfor, og som
tager sig smuk ud set fra
bide sosiden og kirkesiden. Huset skal rumme et
undervisningslokalepA 6070 kvadratmeter. Der skal
v&re en hems til mindre
msder, pejs og naturligvis
kskken, toiletter og garderobe.
Huset skal kunne rumme alle slags aktiviteter
med et folkekirkeliCt indhold.

- Det kan vere borneklubber. Nogle steder inviterer man til >Gudog spaghetti< eller fredagsfamilie. Vi drsmmer om et ms.
desteduden at lagge osfast
pA indholdet. Det bliver et
nyt aktiv for byen, og mange kan fA glede af soudsigten, selv om de ikke har
den selv derhjemme. Folk
fra Lsvel og Pederstrup
kanjo parkere ved husetog
tage en gitur rundt om s6en, siger Anne Berg Olsen.
, Konftmandhuset bliver
klar til indvielse i lsbet af
2005.Somet led i byggeriet
skal den gamle tilbyening
til prastegArden med.konfirmandstuen rives ned.
- Prasteboligen er arkitektonisk set et af Roddings mest spandendehuse, og med ssens komme
bliver den mere synlig, sigerEgon Noe.
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