OPDATERET KORTE NYHEDER lørdag den 4. juli 2020

JØRLUNDE PRÆSTEGÅRD, KIRKE OG SOGNEGÅRD
Af Bjarne Larsen, formand for Kirke-, Kirkegårds- og Præstegårdsudvalget

Præstegården
Arbejdet med at optage de sidste fundamenter fra den gamle præstegård er sat i bero. Roskilde
Museum skal i gang med arkæologiske feltudgravninger, der hvor præstegården ligger. Hvor lang
tid det vil strække sig over kan der ikke siges noget om lige nu. En yderligere forsinkelse og ekstra
udgifter må påregnes.
Jørlunde Kirke
Nationalmuseet har oplyst, at de nu tidligst kommer i uge 34, dvs. medio august 2020. Det er svært
at planlægge. Nu forsøger vi, om det er muligt også at udskyde det bestilte stillads – også i 4 uger.
Det er usikkert om det kan lade sig gøre på grund af ferie. Kan det ikke udskydes, så har vi også en
ekstra udgift her.

KORTE NYHEDER

JØRLUNDE PRÆSTEGÅRD, KIRKE OG SOGNEGÅRD
Af Bjarne Larsen, formand for Kirke-, Kirkegårds- og Præstegårdsudvalget

Præstegården
Den gamle præstegård fra 1861 er nu blevet revet ned. Tilbage står nu fundamenterne, der vil
blive fjernet i den kommende uge (uge 27). I skrivende stund vides det ikke om Roskilde Museum
har gjort arkæologiske fund, der hvor præstegården har ligget.
Herefter påbegyndes opførelsen af en ny præstebolig på 212 m2 nøjagtig på samme sted, som den
gamle lå. I den østlige del af den nye præstegård indrettes et offentlig kontor til sognepræsten
med forrum og handicaptoilet, som reglerne foreskriver for en tjenestebolig.
Jørlunde Kirke
Frederikssund provstiudvalg har nu godkendt projektet ”Nyt tegltag på Jørlunde Kirke” i form af
tilbud, økonomi, finansieringsplan og rådgiver aftale.
I slutningen af juli måned (formodentlig i uge 30) påbegyndes arbejdet med at opsætte stillads
omkring selve kirken (ikke tårnet). Hele kirken skal ”pakkes ind”. Et krav fra Nationalmuseet for at
beskytte de fundne gamle kalkmalerier over loftsbuerne.
Hvis alt går efter planen vil arbejdet tage ca. 3 måneder.
Sognegården
Som anlægsønsker i 2021 har Jørlunde menighedsråd søgt Frederikssund provstiudvalg om midler
til at gennemrenovere sognegården, som menighedsrådet købte af frederikssund Kommune i 2009
En renovering er hårdt tiltrængt, da der ikke er brugt mange penge på vedligeholdelse af det
”gamle Forsamlingshus” de sidste 10 år. I år har vi fået 200.000 kr. til at renovere for.
Om Jørlunde menighedsråd får midler bevilliget af Frederikssund provstiudvalg vides først sidst på
året.
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