Nyt fra menighedsrådet 31. oktober 2017
Mød vores nye organist!
Poul Lorenzen, som mange hørte akkompagnere
vores kirkesanger til Kai Normann Andersen-aften i
foråret, er vores nye organist fra 1. november
2017. Poul har PO-eksamen (præliminær organist)
fra Sjællands Kirkemusikskole i 2003 og har
tidligere været organist i bla. Vor Frue Kirke i
Nyborg og vikarieret i Odense Domkirke.
Velkommen til Jørlunde!

Kirketjener, korleder og kirkesanger i samme person
Efter at vores kirketjener fratrådte i maj, har vores kirkesanger og korleder Ellen Kristiansen
også overtaget opgaverne som kirketjener og er nu ansat på næsten fuld tid.
Fredagscaféer fra det nye år
Vores graver Denis og kirketjener Ellen har taget initiativ til en månedlig fredagscafe, og de
første ventes at finde sted i sognehuset d. 26. januar og 23. februar 2018 kl. 13 til 15. De
endelige datoer og tider vil stå på kirkens hjemmeside joerlundekirke.dk
Nedrivning af præstegården
Menighedsrådet har i august indstillet til provstiet, at den skimmelsvamp- og PCB-ramte
præstegård rives ned og erstattes af en tidssvarende præstebolig. Den blev
gennemrenoveret omkring 1990, men grundlæggende problemer med opstigende fugt blev
ikke rettet op, og skaderne har desværre vist sig mere omfattende end først antaget..
Sognepræst Victor Greve har indgivet klage over, at et enigt provstiudvalg - efter at have
fået provstiets arkitekt til at gennemgå præstegården - har godkendt menighedsrådets
indstilling. Først når klagen er blevet afgjort i stiftet, kan det videre arbejde gå i gang,
herunder fastlæggelse af den nye præsteboligs størrelse, udformning og indretning,
indhentning af tilbud etc. Menighedsrådet vil løbende informere om nyt via hjemmesiden.
Kirke og kirkegård
Arbejdet med at udskifte kirkens tag er forsinket, efter at Nationalmuseet har udbedt sig en
række supplerende oplysninger og bla. en model af tagets opbygning. Dermed kan arbejdet
ikke påbegyndes før i løbet af 2018. Også kalkning af kirkegårdsmuren forestår.

Kirkegården står så smukt som sjældent før, takket være vores graver, Denis. Tag en tur på
kirkegården, nyd stilheden, og bemærk de mange små og større detaljer siden sidst. Og så
er der bedre skiltning på vej til både toilet og graverhus.
Økonomi
Menighedsrådet har besluttet ikke at underskrive det sædvanlige revisorprotokollat for 2016,
da en række væsentlige forhold ikke er inddraget i revisionen. Årsagen er, at der er skiftet
provstirevisor i det nye år, og kun den nye revisor har fået det nødvendige materiale.
Genhusningen af præsten og hans familie tynger fortsat kirkens økonomi, og vikarudgifterne
i årets første halvdel har været store, men nu er alle medarbejderstillinger besat, og det er
både en lettelse og en stor glæde. Vi er fortrøstningsfulde, selv om vi forventer at komme ud
af 2017 med et samlet underskud på ca. 520.000 kr.
Det er ingen hemmelighed, at vi ser frem til at kunne bruge flere af vores kræfter på det, der
foregår i og omkring kirken, og færre på bygninger, økonomi og forvaltning. Det skal nok
komme!
Nils Finken, formand for Jørlunde Menighedsråd

