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Skt. Joseph Søstrenes kloster på Strandvejen har talt sine dage som kloster. 
Det har nemlig gennemgået en transformation til seniorboliger og fået en 
tilstødende nybygning med plejeboliger. Bygherren bag projektet er 
boligselskabet Bo-Vita, der købte bygningen, da den blev sat til salg i 2014 
efter 111 år som kloster. 

Byens Netværk tog på byggepladsbesøg for at se de næsten færdige senior-
og plejeboliger med de smukke historiske omgivelser.

For Jan Hyttel, Formand for organisationsbestyrelsen i Bo-Vita, var det en 
unik mulighed, da det gamle kloster blev sat til salg, og han så straks 
mulighederne i den historiske bygning. 

For både Bo-Vita og arkitekterne bag projektet, RUBOW arkitekter, har det 
været vigtigt at bevare så mange af de gamle bygningsdetaljer i klosteret 
som muligt. Samtidig er den nye bygning nøje tilpasset den gamle, hvilket 
betyder, at de to bygninger fremstår med en klar samhørighed, men 
samtidig er man ikke er i tvivl om, at den nye bygning er en moderne 
tilføjelse. 

Haven i den gamle klosterbygning er bevaret og imellem kirken og den nye 
bygning er der skabt nye uderum, der også er offentligt tilgængelige.



Vi mødtes i vådt vejr, men kunne 
heldigvis trække indenfor.



Klosterets gamle kirkerum skal fremover fungere som et samlingssted, der 
også kan åbnes op for folk udefra, for eksempel til koncerter.



Henriette fra Byens Netværk 
bød velkommen.

Jan Hyttel fra Bo-Vita, og Lars Hetland, arkitekt og partner i RUBOW arkitekter, 
fortalte om projektet og viste rundt. 



Udsigt til Carolineskolen fra plejebolig. 

Per Christensen, Sekretariatschef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, og Mathias Juel Christensen, 
arkitekt hos RUBOW arkitekter, viste også rundt og svarede på de mange spørgsmål. 







Plejecenteret har 92 boliger og en række service-
og fællesarealer. Kigger man ud af vinduerne er 
omgivelserne grønne.



Det gamle kloster er organiseret omkring en indre gårdhave, og de oprindelige bygningsdetaljer er bevaret.



I seniorbofællesskabet er der 29 boliger med tilhørende fællesarealer.



Vi sluttede dagen med en sodavand i det smukke kirke-/fællesrum.



Tak for i dag.


