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I flere år, havde de forskellige menighedsråd diskuteret, hvordan kirken kunne 

komme nærmere Hou, hvor langt de fleste at Gosmer-Halling sognes 
menighed er bosiddende. 

Der var mange forskellige ideer fremme, lige fra køb af det gamle stadion, 
hvor der var tanker om opførelse af en kirke med tilhørende sognegård, til 

opførelse af en sognegård i forbindelse med Hou Hallen, hvor menighedsrådet i 
flere år havde lejet sig ind i et kontorlokale, og hvor også andre af præstens og 

organistens forskellige aktiviteter i forvejen foregik. 
Menighedsrådet bestemte sig i første omgang for at bygge en fløj til Hou 

Hallen, og for at kunne få råd til dette byggeri, påtænkte man at sælge 
præstegården med tilhørende jorder. 

Man ville også i forbindelse med dette salg, gerne have ophævet bopælspligten 

for præsten, ikke blot for vores nuværende præst, men også for senere 
præster i Gosmer-Halling sogne. 

 
 

                                                           
       

                     Præstegården og den fantastiske have 

 

   



Det var en meget stor beslutning, og sådan en beslutning, skal helt op på 
biskop -niveau. Så spændte var hele menighedsrådet, da den daværende 

biskop Keld Holm var inviteret til møde i Hou Hallen, for der at give sit ja –eller 
nej- til vores ønske om ophævelse af bopælspligten. 

Heldigvis var biskoppen meget positiv, og menighedsrådet fik lov til ikke blot 
at sælge præstegården, men også at ophæve bopælspligten. Hvis ikke den 

tilladelse var blevet givet, kunne man have forlangt, at de fleste af pengene fra 
salget at præstegården. skulle bruges til køb af en ny præstebolig, og så var 

finansieringen af den påtænkte sognegård et stort problem. 

Salget af præstegården gik helt som forventet, og nu kunne menighedsrådet 
gå i gang med opførelse af en ny sognegård. 
 

Salget gik så hurtigt, at præsten måtte fraflytte præstegården inden den nye 
sognegård stod færdig, så nye midlertidige kontorlokaler, skulle findes, 

Der blevet lejet nogle fine lokaler på Møllemarken 6, hvor der blev indrettet 
kontor til præsten. 
 
 

           
 
        Præstens midlertidige kontor blev indrettet i Inter Presents bygning på Møllemarken 6 

 
 

 
 
 


