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Ny sognegård i 2020?
Vi har i det forløbne år arbejdet for at sikre bedre arbejdsforhold til de ansatte.
Annekset, som i øjeblikket rummer kontorer, omklædning, bad m.m., er
utidssvarende og er flere gange er blevet skarpt kritiseret af arbejdstilsynet. Vi
har samtidigt et ønske om at alle medarbejderne ved kirken burde arbejde
samme sted. Derfor genoptog vi en diskussion om et nyt sognehus som både
skal rumme tidssvarende forhold for de ansatte samt rumme sognets
aktiviteter, herunder undervisning, koncerter mv.. Vi afholdte i efteråret 2017
et idé-generingsmøde, hvor mange fra byens foreninger og andre
interesserede var med. Sammen med arkitektfirmaet Signatur, lavede vi
herefter et skitseprojekt i foråret 2018, som blev præsenteret for
provstiudvalget i Randers Søndre Provsti, der skal bevilge kirkeskattemidler til
byggeriet. De har i princippet nu sagt ja, dog med et reduceret budget. Vi
håber i foråret 2019 at være klar med et endeligt projekt som så skal
godkendes. I heldigste fald kan vi så begynde byggeriet af en ny sognegård i
2020. Vi har besluttet, at der ikke skal bygges på det store frie område ud
mod Ulstrupvej, for at sikre indblikket til kirken. Vi arbejder med en løsning,
hvor både annekset og den nuværende sognegård fjernes og erstattes af én ny
bygning.
Nyt maskinhus
Vi har fået tildelt midler til at bygge et nyt maskinhus til alle de mange
maskiner vi bruger på kirkegården. Det nye maskinhus bygges i 2019 nord for
kirkediget og helt mod øst så det ikke ødelægger blikket ind til kirken fra
Gydevej. Vi kommer med flere informationer senere, når de endelige
byggeplaner er klar.
Sikring af usikre gravsten
Arbejdstilsynet er kommet med et påbud om at usikre gravstene skal sikres.
Det skyldes dels en tragisk dødsulykke i 2016 på en kirkegård i København,
men også flere ulykker hvor ansatte er kommet til skade med gravstene der
vælter. Derfor er kirkegårdens personale ved at gennemgå alle gravsten.
Herefter vil der blive skrevet ud til alle de berørte med usikre gravsten. Det er
gravstedets ejer der også ejer gravstenene og derfor har ansvaret for at
stenene er sikre. Men vi vil forsøge at være behjælpelig og undersøger i
øjeblikket forskellige muligheder for at kunne hjælpe gravstedsejerne.
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