Nyt fra menighedsrådet
Det nyvalgte menighedsråd er gået i gang med arbejdet for de kommende 4 år. Der er mange store
opgaver, der skal planlægges, besluttes og så gennemføres. Det kræver en konstruktiv og målrettet indsats
af alle medlemmerne i rådet. De væsentligste opgaver er:
Skimmelsvamp og fugt i præstegården i Jørlunde
I efteråret 2016 blev der konstateret skimmelsvamp af omfattende grad i præstegården. Det tidligere
menighedsråd så sig ikke i stand til at håndtere sagen og anmodede Frederikssund Provstiudvalg om at
overtage den, og sådan blev det indtil 3. januar 2017. Da overtog det nye menighedsråd sagen og alle
omkostningerne ved flytning, rensning af indbo for skimmelsvamp og genhusning af præstefamilien. Først
midlertidigt i Gilleleje og nu formentlig det næste år eller mere i et lejet hus i Bregnerød. Netop nu venter
vi på resultatet af yderligere undersøgelser for skimmelsvamp og fugt i præstegården. Hvis præstegården
renoveres, kan vi så være sikre på, at fugt og skimmelsvamp kan fjernes helt og ikke bryder ud igen om
nogle år? Vi kan komme i den situation, at præstegården må rives ned, og en ny præstegård må opføres.
Uanset hvilken løsning der vælges, kommer Jørlunde menighedsråd til at betale. Mens alt dette står på,
bliver der indrettet et midlertidigt præstekontor i sognehuset.
Sognepræst Victor Greve til Irak som feltpræst i 8 måneder
Fra den 15. juli 2017 til og med den 15. marts 2018 må sognet undvære sognepræsten. Og det er ikke
første gang, han udsendes for at støtte danske soldater i fjerne lande. Her i foråret skal menighedsrådet så i
gang med at ansætte en ny præst for den periode, hvor Victor er bortrejs”.
Projekt Nyt Sognehus er sat på ”Stand-By”
Provstiudvalget har besluttet at afvente udførelsen af de øvrige store opgaver i Jørlunde som nyt tag på
kirken, skimmelsvamprenoveringen af præstegården og omlægning/renovering af kirkegården. Alt dette
inden Provstiudvalget træffer beslutning om sognehusprojektet i Jørlunde. Vi forventer, at projektet
udsættes, indtil der er klarhed over økonomien, og de hastende opgaver er gennemført.
Nyt tag på kirken i 2017
For et par år siden fik vi lagt nyt tegltag på tårnet. Resten af kirkens tag trænger også til at blive udskiftet.
Provstiudvalget har stillet anlægsmidler til rådighed i 2017 på 1,3 mio.kr. til dette formål. Menighedsrådet
har igangsat denne opgave i det nedsatte kirke- og kirkegårdsudvalg, hvor der skal udarbejdes en
handleplan, der involverer Provstiudvalget, Helsingør Stift, fagkonsulenter (Nationalmuseet), arkitekt mv.
På menighedsrådsmødet den 28. februar 2017 regner vi med at have en handleplan klar, så arbejdet kan
igangsættes og gennemføres i praksis i den kommende sommerperiode.
Omlægning og renovering af kirkegården
I 2012 blev der udarbejdet et projekt om omlægning og renovering af kirkegården, som ikke er blevet
gennemført endnu. Provstiudvalget har stillet anlægsmidler til rådighed på over 1 mio. kr. Menighedsrådet
skal gennemgå det udarbejdede projekt for kirkegården og måske tilpasse det efter, hvad der er ønskeligt i
dag. Det vil nok være fornuftigt at vente, til det nye tag på kirken er lagt. Kirkegården må i så fald vente til
2018.
Pasning og vedligeholdelse af kirkegården og præstegårdshaven
I skrivende stund får vi passet og vedligeholdt kirkegården af eksternt og indlejet personale. Dette gælder
også for selve kirkegårdsadministrationen. Menighedsrådet arbejder på at få ansat eget personale til
pasning og vedligeholdelse af kirkegården og den del af præstegårdshaven, som er vores ansvar.
Hvem er i menighedsrådet i denne periode?
Gå ind på hjemmesiden under Menighedsråd. Her kan du følge med i, hvad menighedsrådet laver, og hvem
der er medlemmer. Dagsordener til kommende møder og deres referater lægges løbende ud på
hjemmesiden.

Du er velkommen til at rette henvendelse til rådets medlemmer.
Under aktiviteter kan du se, hvilke arrangementer der er planlagt i tiden frem, og seneste nummer af
kirkebladet er også at finde der. Hvis der sker ændringer i f.eks. tidspunkter for gudstjenester og andre
aktiviteter, kan de også ses der.
De kirkelige aktiviteter i Jørlunde sogn
Vi har altså nok at se til med de mangeartede store opgaver. Men vi ser de kirkelige aktiviteter i sognet som
rådets primære opgave. Denne opgave vil vi forsøge at leve op til uanset de andre opgavers omfang.
Det er menighedsrådets tanke, at ”Nyt fra Menighedsrådet” bliver et fast punkt i Kirkebladet og på
hjemmesiden. Vi har en vision om at blive mere synlige om, hvad vi arbejder med.
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