10. januar 2022.
VORES NYE SOGNEHUS.
“Vi glæder os i denne tid” som der indledes med i den kendte “Peters Jul”. Sådan har vi
det også i menighedsrådene for Gevninge-Kornerup og Herslev i denne tid, da det er lige
før vi kan tage vores nye sognehus i brug.
Umiddelbart virker det måske ikke sådan, da der fortsat er vandhuller og delvist opkørt
grus foran huset. Det skyldes at alt arbejde med adgangsforholdene, det vi kalder
anlægsarbejde, først udføres når vi er helt færdige med selve huset. Vi påregner at gå i
gang med kørestien og gangarealer ved huset i uge 2. Da vil vi ligeledes etablere
parkeringspladser med 2 pladser forbeholdt handicapparkering, en ved kirkeporten og en
ud for graverkontoret. Hertil kommer 3 P-pladser til medarbejdere og besøgende til
kirkegården.
Men selve huset er klar til at blive taget i brug. Vi regner med at
konfirmandundervisningen der genoptages i uge 3 vil foregå i de nye lokaler. Første
egentlige menighedsarrangement bliver i februar.
Det er nogle rigtig dejlige lokaler vi får. Måske af størst interesse for menigheden er salen,
der indrettes til mødeaktivitet med ca. 50 deltagere. Salen udstyres med moderne teknik
for lyd og billeder.
Præstesekretæren vil fremover have sin arbejdsplads i huset. Vi håber at dette også vil
blive opfattet som en bedre service for vore 3 sognes beboere.
Endelig skal det nævnes at vi nu kan opfylde de arbejdsretslige krav til et oﬀentlig toilet
for besøgende på kirkegården og til kirken samt ikke mindst en frokoststue til vort
graverteam.
Sluttelig skal der lyde en stor og varm tak til alle i menigheden, til kirkegængerne og til
besøgende på kirkegården for den tålmodighed og overbærenhed alle har udvist i
byggeperioden. Der har været meget rod på pladsen, det kunne ikke undgås. Man skulle
springe over grusbunker eller materialer ved graverbygningen når man skulle have vand
eller andet ved besøg på kirkegården. Vi håber at vejret vil være med os så vi hurtigt kan
få udendørsarealerne i samme flotte stand som vores nye hus.
Jeg vil udtrykke håbet om at alle vil blive glade for det og vi ved fælles hjælp vil passe
godt på det.
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