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Bemærkninger fra lokalforum Jyderup vedrørende eventuel nedrivning af Jyderup præstegårds
udlænger.
Lokalforum Jyderup er anmodet om at fremkomme med bemærkninger til menighedsrådenes ansøgning om tilladelse til nedrivning af udlængerne ved Jyderup præstegård og etablering af nyt haveanlæg.
Lokalforum Jyderup omfatter alle borgere i eller med tilknytning til Jyderup/Holmstrupområdet. Lokalforum er et deltagerdemokrati, baseret på Holbæk kommunes dialogmodel. Det betyder, at det er
de, der møder op ved lokalforums møder, der bliver hørt og har indflydelse. Bemærkninger fra lokalforum kan således ikke hævdes, at være repræsentative for alle lokalområdets borgere, men må alligevel
tillægges betydning, idet lokalforum er et åbent dialogforum, hvor alle interesserede kan komme til
orde.
Sagen har været drøftet på et borgermøde den 10. maj. Mødet blev indkaldt med meget kort varsel. I
mødet deltog ca. 70 borgere inklusive repræsentanter fra menighedsrådet og provstiudvalget. Mødet
blev indledt med en besigtigelse af præstegården bygninger og efterfølgende orienterede menighedsrådene (Jyderup og Holmstrup menighedsråd) om baggrunden for ansøgningen. Derefter var der en livlig
dialog om sagen.
Der var på mødet stor enighed om, at hele præstegårdskomplekset er en vigtig del af vor kulturarv. Det er nogle smukke bygninger, der sammen med kirken repræsenterer nogle af de sidste
rester af landsbyen Jyderup. Præstegården er en del af Jyderups historie og er ret unik i det
vestsjællandske område.
Menighedsrådene er forpligtet på at stille en bolig til rådighed for en kommende præst, og det er menighedsrådene, der er bærer ansvaret for – med den økonomi, som provstiudvalget stiller til rådighed at løse opgaven bedst muligt. Det er på den baggrund, at menighedsrådene på trods at deres ønske om
at bevare alle bygningerne, alligevel er nået frem til, at det mest ansvarlige er at nedrive præstegårdens
udlænger.
Hvor det primært var præsteboligen, som menighedsrådet argumenterede og tog ansvar for, var det, det
kulturhistoriske aspekt omkring præstegården, som en stor del af de tilstedeværende var optaget af og
argumenterede for.
Først og fremmest var der på mødet en appel til menighedsrådene (og provstiet) om – også - at varetage det kulturhistoriske ansvar ved at bruge de nødvendige midler til istandsættelse af hele præstegården – eventuelt over flere år - og dermed helt trække ansøgningen om nedrivning tilbage. Det blev
fremhævet, at en af grundene til, at det nu vil koste en del penge, at istandsætte udlængerne skyldes, at
menighedsrådene i mange år ikke har ofret penge på den indvendige vedligeholdelse.
Hvis menighedsrådene ikke kan/vil påtage sig det kulturhistoriske ansvar gav en del af de tilstedeværende udtryk for et håb om, at Holbæk kommune vil varetage dette ansvar ved ikke at tillade en nedrivning af udlængerne.

Side 2

Såfremt udlængerne ikke må rives ned, ser menighedsrådene ingen mulighed for at fastholde præstegården som præstebolig, hvorfor den må sælges eller på anden vis afhændes. Også dette forhold blev
drøftet på mødet, og der var flere tilkendegivelser af, at det kunne være en god løsning og under alle
omstændigheder bedre end en nedrivning af udlængerne.
Hvis en privat investor vil købe/overtage præstegården bygningerne skal det ske med servitutter om
vedligeholdelsespligt.
Der var også på mødet flere forslag til en fremtidig anvendelse af præstegården som eksempelvis foreningshus, museumsgård, havekultur med genskabelse af den historiske præstegårdshave eller til projekter med undervisning i dansk kultur og kulturhistorie. Under alle omstændigheder vil ønsker i denne
retning kræve et stort borgerengagement. Umiddelbart efter mødet meldte nogle enkelte sig til at arbejde videre med ønskerne for præstegårdens fremtid.
Menighedsrådene blev flere gange opfordret til at udsætte ansøgningen, så der kunne blive mere tid til
at drøfte alternativer for anvendelse af præstegården, men menighedsrådene ønsker at få afsluttet sagen, således at der snarest kan skabes klarhed omkring den fremtidige præstebolig, hvilket er en forudsætning for ansættelse af en præst.
Der blev ikke på mødet truffet beslutninger eller holdt afstemninger. Der er således heller ikke i ovenstående draget endelige konklusioner, men de fremførte synspunkter er søgt samlet og gengivet så loyalt som muligt. Det må understreges, at såvel de fremmødte borgere som menighedsrådenes medlemmer alle er en del af lokalforum Jyderup.
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