Als Kirke

Als den 2.10.2020

Til
Mariagerfjord kommune.

Att. Vibeke Kjær Christensen

Høringssvar vedr. etablering af vindmøller i Als enge.
Den grønne omstilling er en nødvendighed for verden og dermed også for os i Als
området! Omvendt må omstillingen afpasses efter de kulturminder, som har udgjort
fundamentet i vort land gennem næsten 1000 år. Disse bygninger skal vi værne om
af hensyn til nutidens - og fremtidens borgere.
I Als menighedsråd er vi således meget optaget af, hvordan et så stort projekt vil
komme til at påvirke ind- og udsynet i forhold til Als kirke.
Kirken er opført i 12-1300 tallet og bygningen har antagelig med dens meget høje
placering foruden at være et samlingssted for områdets beboere, også tjent som søog pejlemærke for både land- og vandsiden. Specielt indsigten til kirken er noget,
som bliver bemærket af alle. Uanset hvilken vej du kommer kørende eller sejlende
mod Als, så knejser den hvide kirke højt og flot!

Fra menighedsrådets side vil vi derfor gerne gøre opmærksom på den helt specielle
problemstilling, som etableringen af vindmølleparken vil have for kirken!
Ved etableringen af vindmøllerne vil netop indsynet til kirken blive afgørende
påvirket. Hele vejen rundt vil billedet af kirken blive påvirket – men specielt vil den
blive skæmmet, når man ser kirken fra Havnøvej eller sejler på Mariager fjord. Så vil
møllerne komme til at stå i forgrunden, og deres dominans vil blive total i forhold til
kirken, som i den grad vil blive reduceret til stort set ingen ting.
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Møllernes opførelse vil komme til at ske på bekostning af Als kirke, som har været
det gennemgående kendetegn for området i de sidste 700-800 år. Den omkostning
skal man overveje, inden man tager en beslutning om, hvorvidt møllerne
overhovedet skal etableres!

Med venlig hilsen

Jens L Pedersen
Fmd. Als menighedsråd

