Seneste nyt om præstegården – januar 2020
Af Bjarne Larsen, formand for præstegårdsudvalget
Den 13. januar 2020
Som oplyst i ”Sidste nyt om præstegården – december 2019” udløb den 4 ugers klagefrist til Kirkeministeriet den 2. januar 2020. Her havde sognepræst Victor Madsen Greve mulighed for at klage over Helsingør
Stiftsøvrigheds afgørelse. Klagen skulle i givet fald indsendes ad tjenestevejen, dvs. via Helsingør Stiftsøvrighed. Jeg forfattede en mail til Stiftsøvrigheder og modtog følgende svar den 7. januar 2020:
”Til Jørlunde Sogns Menighedsråd.
Stiftsadministrationen kan bekræfte, at der ikke er modtaget en klage fra sognepræst Victor Madsen Greve
over nedrivning af præstegården, men vi har ikke viden om, hvorvidt Kirkeministeriet har modtaget en klage
sendt direkte fra sognepræsten til ministeriet.
Med venlig hilsen
Stefanie Laursen
Specialkonsulent”.
Så blev en ny mail forfattet til Kirkeministeriet den 7. januar 2020; idet det ikke var muligt telefonisk at få
klar besked:
”Til Kirkeministeriet
Vil Kirkeministeriet snarest afkræfte eller bekræfte, om der er modtaget en klage fra sognepræst Victor
Madsen Greve på nedrivning af Jørlunde præstegård i henhold til Helsingør Stiftsøvrigheds afgørelse.
Med venlig hilsen
Jørlunde menighedsråd
Bjarne Larsen, formand for Præstegårdsudvalget”.
Årsagen til vore henvendelser til de to myndigheder er angivet nedenfor:
”Stiftsøvrigheden oplyser, at klagen tillægges opsættende virkning, således at nedrivningen ikke må påbegyndes før stiftsøvrighedens (alternativt Kirkeministeriets) afgørelse er modtaget, idet iværksættelse af
provstiudvalgets afgørelse om nedrivning af præstegården vil have vidtrækkende konsekvenser, som kun
vanskeligt vil kunne genoprettes”.
Svaret fra Kirkeministeriet kom den 9. januar 2020.
”Kirkeministeriet anerkender herved modtagelsen af Jørlunde Sogns Menighedsråds henvendelse af 7.
januar 2020.
Ministeriet forstår menighedsrådets henvendelse således, at rådet spørger om, hvorvidt Kirkeministeriet har
modtaget en klage fra sognepræst Victor Greve i forbindelse med en afgørelse truffet af Helsingør Stift den
5. december 2019 angående nedrivning af Jørlunde præstegård.
Kirkeministeriet kan oplyse, at man i skrivende stund ikke ses at have modtaget en klage fra sognepræsten
over en sådan afgørelse truffet den 5. december 2019 af Helsingør Stift.
Med venlig hilsen

Rasmus Paaske Larsen
Chefkonsulent
Det betyder, at vi nu kan komme videre med at få kontrakt og tidsplan med HHM A/S færdiggjort og
underskrevet – formodentlig i uge 4 – 2020.
Roskilde Museum
Der forestår stadigvæk et hængeparti med Roskilde Museum. Fakturering for den arkæologiske forundersøgelse er modtaget på kr. 39.482, der betales af Jørlunde Kirkekasse. Med hensyn til den kommende

egentlige arkæologiske udgravning skal Jørlunde menighedsråd være opmærksom på, at den varslede
faktura også vil omfatte efterbearbejdning af data, eventuel konservering af fund og naturvidenskabelige
analyser samt udarbejdelse af beretning/rapport. Afslutning af feltarbejdet er derfor ikke ensbetydende
med, at der kan sendes faktura. Alt dette skal også betales af Jørlunde Kirkekasse. Udgiftsstørrelsen kendes
ikke p.t.
Roskilde Museum har nu udarbejdet et budget for den egentlige undersøgelse, som er sendt til
godkendelse hos Slots- og kulturstyrelsen. Når den på et tidspunkt er godkendt af Slots- og kulturstyrelsen,
inklusiv en konkret tidsplan, får Jørlunde menighedsråd tilsendt tilbud og tidsplan til accept.
Herom vil jeg vende tilbage.
Godt nytår.

