
2016 Den nye Sognegård 
 

Menighedsrådets planer om opførelse af en ny sognegård i forbindelse med 

Hou Hallen stødte imidlertid på store forhindringer der gjorde, at denne tanke 

måtte opgives. 
Nu stod menighedsrådet på bar bund, og man måtte i gang med at tænkte nye 

tanker. Det varede dog ikke længe, inden ideen med at købe grunden med den 
gamle brugs på Søndergade 17 kom op, og så var der ikke langt fra tanker til 

handling. 
Køb af den gamle brugs kom i stand, de gamle bygninger blev revet ned, og 

ideen om, at bygge en sognegård, der kom til at ligne det gamle 
købmandsgård, der havde være på ejendommen for mange år siden, tog form. 

En arkitekt, der med det samme fangede vores ide, gik i gang med at 
udfærdige tegninger og udbudsmateriale, og en medarbejder fra et rådg. 

ingeniørfirma blev ansat til at styre hele byggeriet, sammen med 2 
menighedsrådsmedlemmer, som har stor håndværkererfaring. 

Det var et succesbyggeri hele vejen igennem, og i december 2015 stod den 
nye sognegård færdig. 
 

         

       
 
                             Den nye sognegård. Facade mod Søndergade 

 

Der er nu plads til alle. Præsten har fået dejlige kontorlokaler, tæt på alt og 

også tæt på det hus, som hun og hendes mand nu bor i. Menighedsrådet har 
også fået kontor, som kan bruges som en arbejdsplads for de 

menighedsrådsmedlemmer, der har brug for det, og ikke mindst kan den nye 



sognegård samle mange af de aktiviteter, der er i Gosmer-Halling sogne, og 
ikke mindst i Hou, som ingen kirke har, men som nu har en sognegård. 
 
 
 
 
 
 

Indvielse 2006 
 

Søndag den 14. februar 2016 blev den nye sognegård indviet. 
Arrangementet startede i Gosmer Kirke, hvor biskop Henrik Wigh-Poulsen holdt 

søndagens højmesse. Derefter var der reception i den nye sognegård med 
deltagelse af ca. 120 gæster, både inviterede, men ikke mindst byens og 

sognenes borgere, som gerne ville være med til at gøre denne dag festlig. 
Og det blev den, og vi tror, at alle glæder sig til at tage den nye flotte 

sognegård i brug, og der er allerede mange aktiviteter, der skal fylde vore hus 
med foredrag, sangkor, onsdagsgudstjenester, sogneeftermiddage og sikkert 

meget mere. 
 

          
                     Sognepræst Hanna Nissen og biskop Henrik Wigh-Poulsen 

 


