Kort nyt om præstegården – 27. januar 2020
Af Bjarne Larsen, formand for præstegårdsudvalget
Den 27. januar 2020
I dag den 27. januar 2020 er totalentreprisekontrakten mellem entreprenør HHM A/S og Jørlunde
menighedsråd blevet underskrevet i Hillerød hos HHM A/S. På grund af forsinkelse og årsskiftet er der
kommet en prisstigning på +3%, svarende til ca. 157.000 kr. Entreprisesummen med HHM A/S er nu på ca.
5,4 mill.kr. og i henhold til tidsplanen skulle den nye præstebolig stå færdig til indflytning med udgangen af
februar måned 2021; dvs. hvis det går som planlagt, kan genhusningsboligen i Bregnerød opsiges og
fraflyttes med udgangen af marts 2021. Der er 3 måneders opsigelse.
Roskilde Museum er i fuld gang med de egentlige arkæologiske feltarbejder ved præstegården, som
forventes færdig med udgangen af denne uge (den 31. januar 2020). Dette arbejde er estimeret til at koste
Jørlunde Kirkekasse ca. 85.000 kr.; - inkl. moms. Tidligere er der betalt ca. 51.500 kr. til Roskilde Museum og
til rådgivning.
Genhusningsboligen i Bregnerød har så været leje til den tid af Jørlunde menighedsråd i 3 år og 3 måneder,
og Jørlunde Kirkekasse har så i denne periode betalt i alt ca. 1,4 mill.kr.

Kort nyt om nyt tegltag på kirken
Af Bjarne Larsen, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget
Der er indsendt fornyet ansøgning om nyt tegltag på kirken på foranledning af Nationalmuseet og Den
kongelige Bygningsinspektør. Der kan være et problem med ansøgningen, som er ude af vore hænder.
Stifterne/Kirkeministeriet ”har glemt”, at Den Kongelige Bygningsinspektør i Stifterne skal i udbud. Herved
kan projektet blive forsinket yderligere. Frederikssund provsti har dog fremsendt projektet straks og med
anbefaling til Helsingør Stift. Vi håber på, at projektet kan nås at blive behandlet inden Den kongelige
Bygningsinspektør forsvinder for denne gang. Ellers må vi vente til at en ny Bygningsinspektør er blevet
udpeget – engang i sidst på foråret.
Efter at Nationalmuseet og Den kongelige Bygningsinspektør har været inde over projektet, er det ikke
blevet billigere, - tværtimod. Frederikssund provstiudvalg har givet Jørlunde menighedsråd en
ekstrabevilling af 5%-reserven på 981.000 kr. Mange tak for det.
Hvis ellers planen holder, er det tanken, at arbejdet igangsættes efter at sognepræst Dorte Dideriksen har
foretaget konfirmationerne af de unge mennesker her i foråret 2020.

