Orientering
opførelse af Maria monument.

Kære alle,
Efter godt 7 års drøftelse er det kun glædeligt, at det nye menighedsråd har meddelt projektog arbejdsgruppen, at arbejdet med vores længe ventet Maria monument nu kan påbegyndes
Det er historisk øjeblik, at vi er nået hertil i dag. Det har været et langt og til tider en
opslidende men dog spændende proces.
I forbindelse med projekteringen har vi holdt fanen højt og arbejdet hårdere hver gang, vi var
stødt på en ny udfordring. I sådan en proces har det været rigtigt dejligt med præst som
pastor Samuele, som har troet på projektet og hjulpet os rigtigt meget i forbindelse med hele
udformningen af Maria monumentet samt ikke mindst de flotte modeller og perspektiv
tegninger.
Derudover skal menighedsrådet have en stor tak, for at være handlingsparate og ikke mindst
stole så meget på projekteringsteam til at kunne sige, ”vi overlader det hele til jer”. Resultatet
af denne tillid, er det flotte monument, som udførelsesteamet er i gang med at udføre.
Foran os venter så den store opgave med at få realiseret tegningerne og udført monumentet.
Som I allerede kan se udenfor ved jordvolden, er vi allerede i gang med at grave ud og støbe
fundamentet.
Projektet
Udover selve Maria monumentet, er det besluttet af menighedsrådet, at der skal etableres en
3 m bred sti ud til Maria monumentet, så det ville være muligt at gå tørskoet frem og tilbage.
Af hensyn til økonomien er det billigst at udføre både stien og Maria monumentet samtidig
fremfor af to omgange. Derudover er der fremlagt forslag om også at udvide eksisterende
terrasse og udskifte eksisterende belægningssten. Såfremt arbejdet med terrassen også
udføres, kan der skabes en helhed mellem det nye Maria monument, stien som bindeled og
den eksisterende terrasse som opholdssted. Byggearbejdet kan opdeles op i følgende 3 dele:
1. del er opførelse af Maria monument
2. del er opførelse af sti med trappe ud til Maria monument
3. del er opførelse af rampe til svært tilgængelige personer samt udskiftning af belægning
og udvidelse af eksisterende terrasse

I vil nok undre jer over, hvorfor Maria monumentet ikke kaldes for Maria grotte. For at undgå
flere misforståelser, har menighedsrådet besluttet, at Maria grotten fremadrettet skal kaldes
Maria monument. Det er vigtigt, at tingene kaldes det, som det er. En grotte er en hule.
Opførelse af en grotte vil kræve professionel hjælp, hvilket vil fordyre projektet væsentligt.

Udførelse
I en proces som dette kan vi ikke undgå, at der kan ske fejl og mangler. Da vi kører rundt med
store maskiner, kan det ikke undgås, at vi sviner og græsset flere steder vil blive pløjet op.
Det håber vi, at menigheden vil bære over med os. Husk at det er et fælles projekt for kirken.
Vi må alle vise ydmyghed for det projekt, som der er taget beslutning om, at vi skal i gang
med. Projektets fuldførelse vil på grund af økonomien kun kunne udføres med de mange
frivillige, som har meldt ser til projektet. Der er løbende brug for frivillige. Der vil blive opsat
en tidsplan samt en seddel op våbenhuset, som man kan skrive sig på, hvis man ønsker at
hjælpe.
Projektgruppen består af:
Projekteringsteam: P. Samuel og Huy
Udførelsesteam: Huy, Minh, Trung, An, Giang, Hung Ha, Diego.
Hjælper: Kim Ngoc, Hinh, James
Bidrag: Nga fra Albertslund Smørrebrød bidrager med smørrebrød til de
hårdtarbejdende frivillige om lørdagen

Historisk forløb
1. Det nye MR overtog embedet og projektet i august 2016 med en skitse/tegning af Ole
Harreshou fra det tidligere menighedsråd (tegningen er dateret 30.09.2014). Pastor Samuele
har efterfølgende arbejdet videre sammen med Huy Quang Ha, så vi er nået frem til den
udformning af Maria monumentet, som vi ser i dag.
2. Det var besluttet, at en arbejdsgruppe kunne arbejde videre for en igangsættelse af
byggearbejdet i september 2016. Arbejdet blev stoppet af forskellige årsager.
3. Den 24. marts 2017 havde projekteringsteamet sammen med formanden for
menighedsrådet et møde om at genoptage projekteringen af projektet
4. Ved et ekstra ordinært møde den 29. marts 2017, blev projektet fremlagt og præsenteret
for menighedsrådet. Der blev givet grønt lys til, at byggearbejdet kunne påbegyndes. Der var
fuld tillid til projektgruppens arbejde.
5. Den 1. april 2017 blev byggearbejdet påbegyndt. Det har været nødvendigt at påbegynde
byggearbejdet før orienteringen på grund af den stramme tidsplan
6. Den 2. april 2017 orienterede Pastor Samuele og projektkoordinator, Huy Quang Ha
projektet samt tidsplan og økonomien for menigheden.

Tilladelse



Projektteamet har orienteret de rette myndigheder.
Naboerne er blevet orienteret om byggearbejdet.



De Sakrale bygningers kommission, som varetager kirkens bygninger, er blevet
orienteret og godkendt projektet. Del 3 er endnu ikke godkendt og er under behandling.

Økonomi
Som det fremgår af økonomisk overslag, vil opførelsen af Maria monumentet koste ca.
100.000 kr.
Indtil nu er der indsamlet ca. 50.000 kr. til projektet. Der er derfor behov for løbende
indsamlinger og donationer fra menigheden. Menighedsrådet har afsat midler til projektet, hvis
det fulde beløb ikke kan indsamles.

Dialog
Nøglen til at vi når målet med indvielse af Maria monumentet af biskoppen den 20. august
2017 er, at vi alle samarbejder. Som alt andet kan vi i et projekt som dette ikke tilfredsstille
alle. Dog er det vigtigt med ydmyghed, en god tone samt en åben dialog med det projekt, som
vi er i gang med at opføre for vores menighed.
For at der ikke skal opstå diverse misforståelse, er I mere end velkommen til at kontakte mig,
hvis I har spørgsmål til projektet.

Med venlig hilsen,
Huy Quang Ha
Projektkoordinator
Skt. Paul Kirke
Email: qdot.ark@gmail.com

