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Præsentation af kirke og sogn: 

Kastelskirken er en af de 15 kirker i Holmens & Østerbro Provsti, hvor ingen kirker er blevet lukket. 

Kastels Sogn: 4.036 folkekirkemedlemmer (2018 – 4022); 6.929 indbyggere (2018 – 6.844). 

Det skal i denne forbindelse understreges, at vi mister et menighedsrådsmedlem, hvis antallet af 

folkekirkemedlemmer kommer under 4.000. 

Der er opsat kirkeskilt ved indkørslen til Kastellet fra Esplanaden, der under arbejdet med skybrudssikring i 

Kastellet er eneste indkørsel til Kastellet. Siden sommeren 2019 har Norgesporten været lukket, og den vil 

først åbne en gang i 2021. 

 

Kirketællingerne for 2019 viser følgende for Kastels kirke og sogn: 

 

Vielser – 28 

Velsignelser - 4 

Bisættelser/begravelser – 26 

Døbte – 85 

 

Else Hviid havde i 2019 13 konfirmander, der blev konfirmeret Palmesøndag, 14. april, og i 2020 12 

konfirmander, der skulle have været konfirmeret 5. april, men konfirmationen er flyttet til 29. august. 

 

Præsterne: 

Kastelskirkens kirkebogsførende sognepræst er Else Hviid, og Thomas Hansen Beck er 20% af sin arbejdstid 

som hærprovst præst ved kirken. 

Else Hviid har i foråret 2020 haft en praktikant, cand.theol. Jan Bager. 

 

Menighedsrådet: 

Menighedsrådet har siden det konstituerende møde den 28. november 2018 af følgende ni medlemmer: 

Lars P. Poulsen-Hansen, formand 

Rovig Mastrup, næstformand, kasserer og tegningsberettiget 

Hanne Elsborg, kontaktperson 

Ove H. Nordly 

Susanne E. Adair 

Birgitte Wilson Schmidt 

Ulla Rasmussen 

Bo Torp Pedersen 

Marianne Hallund 

Følgende har været stedfortræder: 

Birgitte Bundgaard 

Menighedsrådet har holdt 12 møder og 1 seminar 

 

Menighedsrådsseminar 16. marts 2019: 

Tre grupper drøftede gudstjenesten. De var tilfredse med den nuværende traditionelle gudstjeneste kl. 10. 

Den ene gruppe ville gerne have salmegudstjenester med drøftelse af salmerne, både tekst og musik. Den 



ville også gerne bruge de salmer, der ikke så ofte bliver brugt, og indføre nye salmer og gøre brug af 

Kirkesangbogen. 

De tre grupper drøftede også menighedsrådets arbejde i udvalgene og disses kommissorier. En gruppe 

fandt, at de af Aktivitetsudvalget arrangerede foredrag ikke var gode nok, og at vi skulle være mere 

ambitiøse med vores foredragsrække. Det, vi laver, skal have en kirkelig relevans. Eksistenssamtalerne 

fremhævedes som en succes. 

 

Bygning og inventar: 

Kastelskirken ejes af Forsvaret. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), der står for vedligeholdelsen af 

kirken, og vi har en konstant dialog med mellem Menighedsrådet bygnings- og inventarudvalg og FES’s 

Benjamin Behrendt om vedligeholdelse og indretning. 

Provstesyn: 

Den 7. marts 2019 blev der afholdt provstesyn i kirken med deltagelse af provst Ejgil Bank Olesen, 

provstiudvalgets bygningssagkyndige arkitekt Peter Lütken, Benjamin Behrendt fra FES, hærprovsten, 

menighedsrådsformanden, medlem af bygnings- og inventarudvalget Birgitte Wilson Schmidt, organist 

Lasse Ewerlöf, Else Hviid og kirketjeneren. Af ældre mangler bemærkedes, at enkelte løse planker i trappen 

til 1. sal skal fæstnes, og at depotrum til materialeopbevaring med køkkenvask og toiletter skal restaureres. 

Det skulle være sket i 2019, men det blev aflyst på grund af en sparerunde og genoptages ”når det er 

muligt”, som FES meddelte i juni 2019. Det er endnu ikke sat i gang. 

Af nye mangler noteredes, at der skal være en mere skjult ledningsføring ved elarmatur ved alteret, at der 

skal etableres et demonterbart støttegreb ved trappe til alter, at et elstik på østfacade ved fløjdør skal 

fæstnes, og at der ønskes opsætning af hjertestarter. De fire messehagler blev fremlagt og fundet i fin 

stand. Vasa sacra blev forevist alt velpudset og i fin vedligeholdt stand. Præsterne og personalet fremsatte 

et stærkt ønske om at få installeret Wi-Fi-adgang i kirkebygningen. På sigt skal døbefontens forgyldte 

ornamenter eftergås for afslag og repareres. De tre altermalerier viser tegn på begyndende nedbrydning, 

og det anbefaledes, at der foretages en tilstandsvurdering af en malerikonservator fra Nationalmuseet. 

Kirken fandtes i fin vedligeholdt stand. De tre altermaleriers tilstand er siden blevet vurderet af Mikala 

Bagge fra Nationalmuseet, der har givet tilbud på restaurering af de to nederste malerier, og 

Provstiudvalget har bevilget pengene. Begyndelsen på arbejdet er dog blevet udsat til efteråret 2020 på 

grund af coronakrisen med lovning på, at det er færdigt til 1. søndag i advent. Det er senere blev opdaget, 

at antependiet, som er lavet af Elisabeth Hofmann, hang omvendt og trængte til rensning. På grund af 

coronakrisen beror det stadig hos renseriet. 

I hærprovstens bolig deltog provst Ejgil Bank Olesen, Peter Lütken, hærprovsten, Benjamin Behrendt og 

menighedsrådsformanden i synet. Her konstateredes der diverse mangler i boligens badeværelse 1. sal/øst. 

Boligen fandtes i pæn vedligeholdt stand. I provstikontoret ønskedes monteret ekstra reoler. 

Køkkentrappen skal males snarest. I køkkenet skal der foretages diverse reparationer såvel som på 

hovedtrappen og i kælderen. Der ønske installation af Wi-Fi og kabel-tv. Reolerne til hærprovstens kontor 

er anskaffet for sognets regning med bevilling fra provstiudvalget og installeret. 

Wi-Fi i kirken og hos hærprovsten er bestilt, men sat i bero på grund af de pågående sager i FES. 

I synet af sognepræstens bolig Kristianiagade 22, 1. th., deltog provst Ejgil Bank Olesen, Peter Lütken, 

menighedsrådsformanden, den nyudnævnte tilsynsførende Rovig Mastrup fra menighedsrådet, Birgitte 

Wilson Schmidt fra menighedsrådet og tillidsmand Lars Obel. Det noteredes, at vinduer mod gården 

udskiftes ved ejerforeningen. Samtidig med udskiftning af vinduespartier etableres der altan. I denne 

forbindelse skal der udføres diverse malerreparationer på paneler og brystninger. 

 

Personale: 



To præster – den kirkebogsførende præst, Else Hviid (100 %), og hærprovsten (20 %), Thomas Hansen Beck, 

samt ulønnet hjælpepræst professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen, Københavns Universitet. Herudover 

er pastor emeritus Carsten Barløse undertiden trådt til og har taget en gudstjeneste. 

Kordegn i fælles funktion med Garnisonskirken. En kirketjener samt vikarer. ÆNDRING UNDERVEJS 

En organist, Lasse Ewerlöf, og kirkens vokalensemble på seks personer. Efter indstilling fra organisten 

ansatte menighedsrådet den 1. april 2019 to nye sopraner, Christina Herresthal og Liv Larsen-Lechuga. 

Lasse Ewerlöf blev tjenestefritaget af menighedsrådet med virkning fra den 7. oktober 2019 og siden 

indstillet til afsked i stiftsadministrationen, der den 13. november 2019 fremsendte menighedsrådets 

indstilling til Kirkeministeriet uden bemærkninger. Vi afventer svar fra ministeriet. 

Organistvikarer siden da har primært været Amanda Mortensen og Jens Adam Hørning. 

Anette Boed fratrådte sin stilling som alt i koret med udgangen af december 2019. Elisabeth Halling har 

været vikar som alt siden 1. oktober 2019 

Kor- og musikmedarbejder (20 timer ugentligt) Katja Larsen, der leder kirkens babysalmesang, musikalske 

legestue, drengekor og Kastelskoret, gik på barsel den 1. juli 2019, og hendes mand, Anders Austad Grunth 

overtog koret i hendes fravær fra 1. august 2019. Babysalmesang, musikalsk legestue og drengekor har 

været ledet af diverse vikarer fra 20. juni 2019 til 1. december 2019. Det lykkedes ikke at finde en vikar til 

musikalsk legestue. Musikalsk legestue og babysalmesang har i perioden november 2018 til juni 2019 

bestået af samlet set 4 hold med børn og forældre. I juni 2019 afholdt vi for første gang en 

babygudstjeneste som afslutning på baby-forløbene. Her deltog babyer, forældre, søskende, 

bedsteforældre, Else Hviid og Katja Larsen. Det er planen at forsøge at afslutte kommende forløb på denne 

måde. 

Claus Kofod fratrådte sin stilling som kirketjener med udgangen af september 2019. Vibeke Blach blev ansat 

som ny kirketjener pr. 1/12 2019. 

Der har været afholdt medarbejdermøde den 23. juni 2019. Efter Claus Kofods afgang er der ikke blevet 

valgt nogen medarbejderrepræsentant. 

 

Kirkens amatørkor: 

Kastelskoret består af omkring 35 unge mennesker, der prøver hver mandag aften i kirken. Den 15. 

december 2018 afholdt koret julekoncert i kirken. Den 8. juni 2019 afholdt koret sommerkoncert i kirken. 

Den 14. december 2019 afholdt koret en yderst velbesøgt julekoncert i kirken. 

Drengekoret bestod af ca. 10 drenge i alderen 8-11 år. I december 2018 sluttede de deres sæson af med en 

optræden i kirken for deres familier. Forårs- og sommersæsonen blev afrundet på samme vis i juni 2019. I 

efteråret 2019 blev drengekoret nedlagt. 

 

Eksistenssamtaler ved Else Hviid: 

Der blev i 2019 afholdt seks eksistenssamtaler med god deltagelse (30-50). 

 

Studiekreds om Det Nye Testamente ved Else Hviid: 

Studiekredsen blev aflyst på grund af for få tilmeldte. 

 

Alsang: 

Siden december 2018 har der været afholdt alsang seks gange i samarbejde med menighedsrådet og de 

ansatte, Kastelskoret, Kommandantskabet med musikalsk ledsagelse ved 8. Regiments Musikkorps, Ved 

studerende fra G.A. Hagemanns Kollegium og Nordisk Kollegium, børn og forældre fra kirkens musiktilbud. 

 



 

15.12.19: Ni læsninger ved Else Hviid 

9.12.18: Ni læsninger ved Else Hviid 

21.12.18: Juleafslutning for Langelinieskolen ved Else Hviid 

 

28.4.19: 1. Livregiments Mandskor: 100-års jubilæumskoncert 

8.6.19: Kastelskorets sommerkoncert 

 

 

Første Regiment, Danske Livregiments Soldaterforenings sangkor har fået lov til at øve i kirken og har 

kvitteret herfor med et beløb på 1.000 kr., som menighedsrådet har valgt at sætte ind på Menighedsplejens 

konto. 

 

Aktivitetsudvalget: 

 23. februar 2019: Foredrag ved sognepræst Torben Bramming ”Da vikingerne mødte korset” 

 30. marts 2019: Foredrag ved skribent og foredragsholder Ole Juul: Håb og livsglæde: Martin A. 

Hansen og kristendommen 

 15. september: Sommerudflugt for medarbejdere og menighedsråd til Sankt Nikolai Kirke og 

Sortebrødreklostret i Holbæk med Carsten Barløse, tidligere kirkebogsførende sognepræst ved 

Sankt Nikolai Kirke, som guide 

 21. september 2019: Professor Bent Jensen: Er Rusland og Sovjetunionen det samme? 

 2. november 2019: Sognepræst Kaj Bollmann: Kirken og murens fald i DDR 

 25. januar 2020: Seniorforsker Flemming Rose: Muhammedtegningerne og ytringsfriheden i 

Danmark og ude i verden 

 15. februar 2020: Lektor og forfatter Jørn Buch: Delingen af Sønderjylland 

 21. marts 2020: Professor emer., dr.theol. Martin Schwarz Lausten: Genforeningen og den 

nationale selvforståelse AFLYST 

Kirkens aktiviteter omtales i kirkefolderen, på kirkens hjemmeside, der blev vedtaget i maj 2019 og 
var færdig inden jul 2019, og facebookside samt i Østerbro Avis. Her annonceres der ugentligt i 
fællesannoncen "Folkekirken på Østerbro", og derudover bringes der annoncer om f.eks. Alsang. 
Desuden udsendes og uddeles flyers om søndagskoncerter, alsang og andre aktiviteter. 
 

Musikudvalget: 

Søndagskoncerter: 

3.2.19: Orgelkoncert ved Anders Johnsson, Sverige. Buxtehude, Debussy, Bingham, Wright, Vierne, 

Sowerby, Waldenby. 

10.2.19: Copenhagen Brass, ledet af Mogens Andresen: William Byrd, Smetana, Knud Åge Riisager og 

Mogens Andresen. 

17.2.19: Cembalokoncert ved Lars Ulrik Mortensen: Fantasia 

24.2.19: Orgelkoncert ved Lasse Ewerlöf: César Franck, Prokofiev 

3.3.19: Kammermusik, solomusik og transskriptioner for og med akkordeon ved studerende fra DKDM 

10.3.19: Barokkoncert ved studerende fra DKDM 

17.3.19: Orgelkoncert ved Hans Fagius, Sverige: Svensk romantisk orgelmusik 

24.3.19: Strygere fra DKDM 

31.3.19: Orgelkoncert ved Erling A. Thomsen, Aalborg Domkirke 

 



To onsdagskoncerter: 

24.4.19: Studerende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium på fløjte, guitar, violiner, bratsch, cello 

og kontrabas: Værker af Richard Strauss, Âtle K. Petersen og Hilding Hallnäs 

11.9.19: ??? 

 

Kulturnatten den 11. oktober: 

Koncert aflyst. 518 besøgende 

 

Andre arrangementer: 

9.12.18: Ni læsninger ved Else Hviid 

21.12.18: Juleafslutning for 500 børn fra Langelinieskolen og for 50-75 børn fra børnehaven 

Kastelsgården, Kastelsvej 62, ved Else Hviid 

28.4.19: 1. Livregiments Mandskor: 100-års jubilæumskoncert 

16.5.19: St. Bededagsaften: Studenter-Sangforeningen optræder i kirken ved to koncerter 

8.6.19: Kastelskorets sommerkoncert 

15.12.19: Ni læsninger ved Else Hviid 

20. december 2019 havde Else Hviid juleafslutning for 500 børn fra Langelinieskolen. Børnehaven fra 
Kastelsgården var tilmeldt med 100, men måtte melde fra, da de fandt ud af, at Norgesporten var lukket. 
Turen hele vejen rundt til Kongeporten var for lang at gå for de små. 
 

Første Regiment, Danske Livregiments Soldaterforenings sang har fået lov til at øve i kirken og har kvitteret 

herfor med et beløb på 1.000 kr., som menighedsrådet har valgt at sætte ind på Menighedsplejens konto. 

 

Økonomi: 

 

Kate Curran Bøde 21.200 kr. 23. januar 2020 + advokathonorar på 4.752 kr. 

Altan i embedsboligen Kristianiagade 22 – 232.000 kr. 

Vinduer sammesteds – 144.521 kr. 

 

Menighedsrådet har godkendt årsregnskabet for 2019, der balancerer med en omsætning på 3.461.124,00 

kr. og udviser et underskud på 187.158,00 kr., hvilket i hovedsagen skyldes ekstra brug af organistvikar kr. 

127.000 kr., nye vinduer i præsteboligen Kristianiagade 22 samt ny hjemmeside. 

Menighedsrådet har drøftet budgettet for 2021 med henblik på reduktion af især udgifter til fortæring. 

Rådet fik i 2017 et bødeforlæg på kr. 100.000, idet kirken har udbetalt løn en canadisk kirkesanger, som 

midt i ansættelsen flyttede til Malmø og derved mistede sin arbejdstilladelse i Danmark. Da ingen har været 

opmærksom på dette, giver det automatisk en bøde på 10.000 kr. pr. måned, der er udbetalt løn, i alt 

100.000 kr. Det skal i den forbindelse understreges, at vi har opkrævet skat af hendes løn og således ikke 

snydt staten for noget. Fire andre kirker i København var i samme båd, og den samlede sag er nu afgjort 

med det resultat, at Kastels Sogn har betalt en bøde på 21.200 kr., hvortil kom advokatsalær på 4.752,00 kr. 

Det er efter omstændighederne nådigt sluppet. 


