Fra lægehus til sognets hus
Aars menighedsråd har købt lægehuset på Kirkeplads 8 Aars. Overtagelsen sker den 1. december2018. Vi
har i mange år kunnet se, at vores eneste mulighed for at udvide ville være at købe lægehuset udtaler
Anders Didriksen – formand for menighedsrådet.
Samtidig med, at lægerne Anette Pindstrup og Vivi Jørgensen gennem længere tid har været afskåret fra at
udvide, ser såvel sælgerne som køberne denne løsning for den optimale for begge parter.
Vivi Jørgensen og Anette Pinstrup udtaler, at de gennem længere tid har haft ønske om at udvide for at
gøre plads til medicinstuderende og uddannelseslæger. Der er samtidig hermed indgået aftale med
Kastberg A/S om at der bliver indrettet lægeklinik på Banegårdsvej, hvor der tidligere var posthus, og hvor
”Barnets blå Hus” i dag har til huse. Ved at flytte får vi plads til de nødvendige udvidelser. Vi får herved også
mulighed for at være med til at uddanne nye læger til vores område, hvilket vi ser som en betingelse for
fortsat at gøre det attraktivt at bo i Aars og i Vesthimmerlands Kommune. Vi ser frem til at kunne tilbyde
vore patienter en endnu bedre service i nye lokaler lige ved siden af rutebilstationen.
Aars sogn sikrer sig ved købet mulighed for at give bedre arbejdsvilkår for vore ansatte ligesom de mange
brugere af huset får langt bedre forhold. Vi kan allerede nu se, at vi får brug for et ekstra konfirmandlokale,
da vi om få år går fra 5 hold pr årgang til at have eleverne fordelt på 6 klasser.
Med købet håber vi også, at vi i fremtiden vil kunne være med til at uddanne de mennesker, der skal være
det faste personale enten ved Aars Kirke til andre steder i vores område.
Aars Kirkecenter bruges i dag af ”børn i sorg” og vi ved, at der er et stort behov for dette arbejde. Her vil vi
også i fremtiden kunne tilbyde disse grupper bedre forhold.
Vi kan i Aars sogn glæde os over, at vores kirkecenter bliver brugt at flere og flere og vi får ved købet af
naboejendommen en enestående mulighed for at tilpasse de fysiske rammer til det fremtidige behov
Vi går nu i gang med at lave detailplanerne for, hvordan vi bedst kan udnytte de nye muligheder, vi har fået
ved køb af lægehuset og ser frem til på et tidspunkt at kunne byde hele sognet velkommen til det. vi håber,
bliver det fremtidige samlingspunkt for rigtig mange aktiviteter udtaler Anders Didriksen

