Egenses tredje præstegård
I slutningen af 50erne besluttes det at få installeret centralvarme i den gamle præstegård. I den
forbindelse tager man kontakt til arkitekt Ejnar Mindedal Rasmussen fra Ollerup. – Mindedal laver en
grundig gennemgang af hele bygningen. Han finder mange forskellige forhold, som der er grund til at gøre
noget ved. Bl.a. at bygningen er sunket ret stærkt mod havesiden. At bindingsværket mange steder er
angrebet af råd. At mange af husets vinduer er så medtagne, at de trænger til fornyelse. At der kun var
forsatsvinduer i en del af værelserne. Havestuen, dagligstuen og studereværelset var pænt istandsat, men
alle andre rum trængte til en gennemgribende istandsættelse. Gulve var vindskæve og utætte. Han gør
opmærksom på, at bygningen er fredet i klasse A, og at en radikal istandsættelse skal foregå i forståelse
med Nationalmuseet.
Der udarbejdes økonomisk overslag over hvad restaurering vil koste. Menighedsrådet drøfter forholdene,
og der bliver kontakt til Provstiudvalget i Sunds Herred, og til Det særlige Bygningssyn ved Nationalmuseet.
Nationalmuseet er ikke enig i arkitekt Mindedals vurdering og finder, at der bør være billigere løsninger.
Menighedsrådet i Egense har været på besøg i V. Skerninge og Jordløse præstegårder for at se, hvordan
man der har grebet restaureringen af gamle boliger an. I mellemtiden er menighedsrådet blevet enig om, at
den bedste løsning vil være at bygge en helt ny præstegård.
Mindedal har udarbejdet forskellige forslag til restaurering, og sagen bliver behandlet i provstiudvalget i
december 1959. Her indstiller udvalget, at man opgiver tanken om at restaurere den gamle bygning og i
stedet for bygger en ny præstebolig, f. eks. Som af arkitekt Mindedal Rasmussen foreslået, i den nordlige
ende af haven.
Men sagen er ikke hermed afsluttet. – Det særlige Bygningssyn er ikke indstillet på at opgive den gamle
præstegård, der nu er overført til fredning i klasse B.
I foråret 1960 laver arkitekt Mindedal en ny gennemgang af bygningen, i samarbejde med pastor M.
Matthesen, tømrermester Poul Hellemann, Egense, og arkitekt H. Nørregård.
Blandt de mange indsigelser arkitekten har vedr. restaureringen af den gamle bygning er, at den er meget
uhensigtsmæssigt indrettet, når man tænker på det huslige arbejde, der skal udføres. Han henviser til at en
anden planløsning vil give bedre udnyttelsesmuligheder og vil lette præstefruen i det daglige arbejde i den
meget store bolig. Endvidere beder man om at en embedsmand fra bygningssynet kommer til Egense for at
drøfte forholdene.
Sagen trækker ud, med mange skriverier og møder, og i juni 1960 skriver pastor Matthesen til arkitekt
Mindedal og kommer med sit eget private forslag til en løsning af ombygningen. Præsten skriver, at de i
præstegården dagligt ikke kan lade være med at arbejde med sagen og hele den næsten gordiske knude,
som den er ført ind i. Han beder om, at arkitekten forstår at forslaget er udtryk for, at vi her i præstegården
føler spændingen i sagen, der jo skyldes det forhold, at vi på den ene side gerne vil hjælpe min (og de
kommende) kone, på den anden side gerne vil tage skyldig hensyn til Nationalmuseet, når de der mener, at
der er noget, som de der gerne vil frede om.
I december 1960 fremsender Mindedal nyt økonomisk overslag på, hvad det vil koste af restaurere og
ombygge Egense præstegård, i alt kr. 193.544 kr.

Sagkyndige fra Nationalmuseet har besøgt præstegården. Menighedsrådet var i samarbejde med
folketingsmand Kresten Damsgaard fra V. Skerninge til foretræde for kirkeministeren, og kirkeminister
Bodil Koch var selv på besøg i Egense for at se på præstegården.
D. 19. december 1961 skriver Egense menighedsråd til Kirkeministeriet, at man nu enstemmigt har
vedtaget at ansøge ministeriet om at tilladelse til at bygge en ny præstegård i haven nord for den
nuværende bolig, til en pris af 210.500 kr., efter forslag fra arkitekt Mindedal.
Sunds Herreds Provstiudvalg anbefaler ansøgningen og indstiller til ministeriet, at der ydes menighedsrådet
et så stort tilskud som muligt af fællesfonden og et langfristet lån i stiftsmidlerne.
14. marts 1962 svarer Kirkeministeriet, at de ikke modsætter sig, at der til erstatning for den nuværende
præstebolig i Egense opføres en ny embedsbolig for sognepræsten på grundlag af det fornævnte af arkitekt
Mindedal udarbejdede skitseforslag. – Dog forlanger ministeriet, at udgiften skal holdes indenfor et beløb
af 200.000 kr.
I marts 1964 flyttede præsten ind i den nye bolig. – Som nævnt i anden sammenhæng, købte
præstegårdsforpagter Aksel Hansen, Egense, den gamle bygning samt jorden til en pris af 127.000 kr.
Sidenhen er præstegården blevet udbygget med større konfirmandstue/mødelokale.

