Nyt fra Jørlunde Menighedsråd maj 2017
Det har været en særdeles hektisk tid for menighedsrådet siden vores første nyhedsbrev.
Glædeligt er det, at vi 15. maj har budt velkommen til vores nye graver, Denis. Denis har solid erfaring både som
graver og som kirketjener og er godt i gang med at sætte sig ind i alt om kirkegårdens drift og administration. I de
seneste uger og måneder har Solhøjs gartnere arbejdet hårdt på at gøre kirkegården i fin stand igen efter en
længere periode uden graver. Stor tak til Elisabeth, Henning og Chris for indsatsen!
Vi har også været heldige at få Veronica ansat til at klare rengøringen af sognehuset.
Men ikke alt er glædeligt: Vores kirketjener Sussie fratræder ved udgangen af maj, og vi er ved at beslutte,
hvordan savnet skal løses. Vi har været glade for Sussies sang og virke som kirketjener og ønsker hende alt godt
fremover!
Vores mangeårige organist Gunnar har været sygemeldt i længere tid efter et uheld. Vi ser frem til snart at opleve
ham igen ved kirkens smukke og enestående orgel.
De overvældende opgaver med bygninger, økonomi og sygdom blandt ansatte har givet flere urimelig lange
menighedsrådsmøder og ført til nogle mindre lette debatter om samarbejdsformer, procedurer og dispositioner, og
to medlemmer har i henholdsvis april og maj af meget forskellige grunde valgt at forlade menighedsrådet. Pauline
Rasmussen og Svend Åge Dahl er som suppleanter trådt til, så rådet igen er fuldtalligt.
Sagen med omfattende skimmelsvamp i Jørlunde Præstegård gælder nu også den alvorlige miljøgift PCB og råd i
tagkonstruktionen, og den er omsider lagt til behandling i Kirke-, Kirkegårds- og Præstegårdsudvalget, så
relevante modeller for en løsning kan forberedes til menighedsrådets beslutning. Udvalgets referater er også på
kirkens hjemmeside for dem, der vil følge arbejdet.
Præstegårdssagen belaster kirkens økonomi i betydelig grad. Præstefamiliens genhusning har til dato kostet ca.
en halv million kroner, da alt indbo skulle renses for skimmelsvamp inden flytningen til en midlertidig lejebolig, som
præsten valgte i Bregnerød. Huslejen alene er på 20.000 kr. pr. måned, så det er vigtigt for både ham, hans
familie, menighedsrådet og hele sognet at finde en god og langsigtet løsning.
Der er indrettet midlertidigt præstekontor i sognehuset, og Victor kan som hidtil nås pr. telefon eller mail.
Til gengæld er det forberedende arbejde med udskiftning af kirkens tegltag på plads, og når de nødvendige
tilladelser er givet, kan vi komme videre med at indhente tilbud og få selve arbejdet i gang.
Victors kalender er helt fyldt op, inden han holder lidt ferie og udsendes som feltpræst til Irak. Det og en usikker
økonomi har medført, at årets sommerhøjskole er aflyst, og heller ikke grundlovsmødet gennemføres, hvor
grundlovsdag i år falder sammen med den traditionsrige og stemningsfulde gudstjeneste under bøgetræernes
kroner i det skovstykke, der kaldes "svingeforyngelsen" mellem Jørlunde og Slagslunde.
Mens Victor er borte i otte måneder, får vi en præst, hvis navn endnu ikke er offentliggjort. Forinden har vi slået
vikarjobbet op, læst en række ansøgninger grundigt igennem, i al hemmelighed overværet tre prøveprædikener og
sendt vores ønsker til provstiet. Nu venter vi så spændt på navnet...
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