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Islev Kirke

HVOR

Islev

KUNDE

AV-Huset A/S, Næsteved

HVORNÅR

2016

HVAD

Hejs til filmlærred

Kirkebygningen er tegnet af ark itektparret I nger og Johannes Exner,
der har tegnet adsk illige nyere danske k irker rundt om i landet, bl.a.
Pr æ s t e b ro K i r k e l i g e o v e r fo r H e r l e v H o s p i t a l. A r k i t e k t p a r re t b l e v
anmodet om at udarbejde sk itser allerede tilbage i 1960. Kirken
har fået et k raf tfuldt udtr yk , og de solide mure er valgt for at afbøde trafikstøjen fra Slotsherrensvej. Firmaet R anyco, murermester
Skjellerup og tømrermester Hans H. Nielsen vandt licitationen.

Grundstenen blev lagt i 1968 og k irken blev indviet i januar 1970.
Udover selve k irkerummet er der menighedssal, pejsestue, konfirmandstue og diverse kontorer. Et af de mest mark ante træk ved
k irken er mur værket af uregelmæssige, røde teglsten. Mange studerende og håndværkere kommer her til for at se nærmere på den
specielle tek nik , der er anvendt.

Folkehuset Absalon
I August 2015 åbnede Absalon dørene
på Sønder Boulevard på Vesterbro
i København. Absalon er byens nye
folkehus, hvor lok ale og resten af
byens beboere k an mødes og være
sammen på nye måder. Absalon er
stedet, hvor du k an møde din nabo,
hænge ud med dine venner eller tage
dine bedsteforældre med til et slag
k lodsmajor.
Du k an betragte stedet som en forlængelse af din egen dagligstue. Fyld de ref ter stuen med venner, bordtennis,
musik , backgammon, film, banko, mad,
k affe, sk ak , yoga, loppemarkeder, plademesse, foredrag og alt mellem himmel og jord.

HVOR

Folkehuset Absalon, København

KUNDE

Folkehuset Absalon

HVORNÅR

2016

HVAD

5 stk. hejs til lysek roner

Lindholm Kirke
Den venstre del af Nørresundby
betjenes k irkeligt af Lindholm
Kirke, der er bygget 1933-34 (indviet 23. september 1934) for
midler, der for en dels vedkommende var tilvejebragt fra privat
side, blandt andet ved tilskud
fra Dansk Andels Cementfabrik .
Sognet blev selvstændigt i 1927;
tidligere var det en del af
Nørresundby Landsogn.
Det er en rød murstensbygning,
tegnet af ark itekterne Posselt
og Simonsen, R anders, med forbilleder i sengotiske landsbyk irker, især fra øerne.
Den består af kor, sk ib og tårn, alt
med tak kede blændingsgavle.
Det indre har fire fag k r ydshvælv, og under bygningen er
der en k r ypt, der benyttes som
menighedslok ale.
HVOR

Lindholm

KUNDE

Lindholm Sogn

HVORNÅR

2019

HVAD

Levering og montering af hejs til 3 stk. lysek roner

Sct. Michaelis Kirke

HVOR

Sc t. Michaelis k irke, Fredericia

KUNDE

Sc t. Michaelis k irke

HVORNÅR

2020

HVAD

Akustikgardiner Absorber light + Flex track light
sk innesystem
Kirken, der blev indviet 1. juni 1668, er en såk aldt
langbygning med kor og sk ib i et, logetilbygning
mod nord og tårn i østgavlen.
Flere udvidelser af k irkebygningen er gennemfør t
igennem år tier.
Ef ter k irken brand 4. juni 1955 gennemgik k irken en omfattende istandsættelse og ombygning.
Søndag d. 3. juni 2018 fejrede Sc t. M ichaelis

Kirke 350 års jubilæum. Det blev en stor be givehed, hvor blandt andet H.M. Dronning
Margrethe d. II deltog i festgudstjenesten.
Såvel k irkerummet, som k irkegården og k irkens facade havde i året forinden fået en
gennemgribende renovering, så det hele fremstod
åbent, nyt og moderne.

Sct. Joseph Kloster
Sankt Joseph K loster på Østerbro, København
er omdannet med respekt for den historiske
ar v – både den ark itektoniske og funktionelle.
Det har altid ligget i Sankt Joseph Klosterets DNA,
at det var et sted, der drog omsorg for mennesker.
I det nye projekt har man konver teret et
bevaringsværdigt
k losterbyggeri
ink lusiv dets k irke til 29 nyrestaurerede seniorboliger samt tilføjet et nyopfør t plejecenter.
Kirkerummet er et stadig centralt pejlemærke i
hverdagen, og fungerer idag som både kulturhus,
fællesrum og ser viceareal for plejecenteret.
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Sankt Joseph Kloster, Strandvejen, København

KUNDE

Enemærke & Petersen A/S, R ingsted.

HVORNÅR
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FlexTrack Light sk innesystemer samt rumopdeling
stæpper syet i GERRA CS

PRIEBE HOLD ApS er leveringsdygtig indenfor:
• scenetekstiler
• scenetæpper
• skinnesystemer
• projektionsfolier og lærreder
• dansegulve
• scenepodier
• mobile scener
• truss-systemer
• scenehejs
• scene-elevatorer
• specialgardiner i form af stål og kobber etc.
• samt akustikreguleringer af forskellig art
• ser vice- og sikkerhedseftersyn.

www.priebehold.dk

