
 

 

Menighedsrådsmøde i Kastelskirken 18. marts 2021 kl 1800 (Mødet afholdes virtuelt) 

 

Tilstede: Bo Heide-Ottosen (BHO), Lars Poulsen-Hansen (LPH), Else Hviid (EH), Thomas 

Hansen Beck (THB), Elsebeth Kershøj Nikolajsen (EKN), Maria Mejnertsen (MM), Mia 

Emborg Øllgaard (MEØ), Rovig Mastrup (RM), Susanne Adair (SA), Lars Bo Lindblad 

(LBL) 

 

Afbud: Nikoline Halling-Overgaard 

 

Dagsorden: 

 

• Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

 

• Orientering fra Formanden  

 

• Korrespondance med Kirkeministeriet: BHO er i forlængelse af korrespondance 

blevet lovet en afslutning af den udestående sag inden udgangen af marts. 

• Der er indkommet klagevejledning til Folkekirkens instanser. Vejledningen gøres 

tilgængelig for sognets beboere. 

 

• Orientering fra Kontaktperson 

 

• Orientering om diverse personaleforhold: 

 

Charlotte Anderssons ansættelse er forlænget til 30. juni. 

Vibeke Black er tilmeldt kirketjeneruddannelsen. 

Der afholdes MUS-samtaler i næste måned. 

Der holdes samtale med to potentielle kirketjenervikarer i næste måned. 

Afklaring af kordegnestillingen udestår og der iværksættes nye tiltag. 

 

• Orientering om Økonomi fra Kasserer 

 

• Flytteomkostninger og indretning for kordegn og kirketjener. Der er søgt om 

kr. 30.000 til dette fra provstiets 5%-midler, og de er blevet bevilliget. 

• Ansøgt Provstiudvalget om 30.000 kr. til en reception i forbindelse med 

Værns præstetjenestens 50-års jubilæum den 25. maj 2021. Disse er ligeledes 

blevet bevilliget. 

• Budget 2021 (Bilag) – Alene til information 

 

Orientering fra Præsterne  
 

• Indsættelse af ny hjælpepræst. 

THB: Håndværkerne er i gang med at installere køkken i provsteboligen. 

EH: Kirkelige handlinger styres bedst muligt idet en del koordinering er 

påkrævet. 

Kirkefolderen er på vej ud. MR opfordres til at sikre de modtager dem og 

hjælpe med udbredelse af disse. 

 



 

• Beslutningspunkter:  

 

• Regnskab for 2020 v. Klaus Frederiksen (Bilag): Tilfredsstillende årsresultat 

på kr. 141.755 i overskud, på trods af ekstraordinære udgifter.  

’Regnskab 2020, Afleveret d. 10. marts 2021 14:21’ er godkendt. 

 

• Kastelskirkens årshjul v. Maria Mejnertsen – (eftersendt) Årshjulet 

implementeres og ses som et værktøj til styrkelse af koordinering og 

styringen af kirkens forskellige aktiviteter og økonomiplanlægning. 

 

• Fremtidens gudstjeneste v. Else Hvid og Thomas Hansen Beck (Bilag) 

Rådet giver præsterne mandat til at indgive et høringssvar fra 

Kastelskirken. 
 

 

• Orientering fra udvalg: 

 

• Menighedspleje-udvalget (v. Birgitte Wilson Schmidt) 

• Ansvarsområde: Jfr. ”Vedtægter for Kastels Sogns Menighedspleje”: 

• Formål: At yde økonomisk støtte til enkeltpersoner i akut nød. Uddele 

julehjælp 

• Udvalget består af: Nikoline Halling-Overgaard, Birgitte Wilson Schmidt, 

Else Hviid, Elsebeth Kershøj Nikolajsen. 

Forkvinde: Birgitte Wilson Schmidt. 

Kasserer: Vibeke Black. 

Der har været afholdt møde i udvalget, hvor en række ideer og forslag til 

aktiviteter er diskuteret. 

 

 

• Udvalget vedr. ’Arven’ (v. Lars Poulsen-Hansen) 

• Ansvarsområde: Jfr. ”Vedtægter for Arven efter Kurt Hartvig Bregenhøj”  

• Formål: At betale for udsmykning mv. af kirken 

• Udvalget består af: Lars Poulsen-Hansen, Thomas Hansen Beck, Susanne 

Adair. 

Formand: Lars Poulsen-Hansen. 

Kasserer: Vibeke Black. 

Elsebeth Kershøj Nikolajsen er valgt som 4. medlem i udvalget. 

 

Udvalget ser bl.a. på de aktive financielle placeringer som er foretaget af 

’Arven’. 

 

 

 

 



 

 

• Aktivitetsudvalget (v. Maria Mejnertsen) 

• Ansvarsområde: Praktisk planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af 

aktiviteter, herunder sognedage, foredrag, sogneudflugter, julearrangement, 

Kulturnat, og forskellige arrangementer for medarbejdere og menighedsråd. 

• Udvalget består af: Maria Mejnertsen, Bo Heide-Ottosen, Else Hviid, Thomas 

Hansen Beck, Lars Bo Lindblad, Susanne Adair, Birgitte Wilson Schmidt. 

Forkvinde: Birgitte Wilson Schmidt. 

En lang række forslag er blevet diskuteret, idet en mere konkret plan afventer 

mulighed for større forsamlinger. 

 

• Familieudvalg (v. Nikoline Halling-Overgaard) 

• Ansvarsområde: Planlægning og afholdelse af aktiviteter henvendt til børn og 

børnefamilier (børn i alderen 0-14 år), der kan åbne kirkens rum fysisk og 

åndeligt for børn og deres familier i tiden efter dåb og babysamlesang og frem 

til konfirmationen.  

 Udvalget består af: Mia Emborg Øllgaard, Maria Mejnertsen, Nikoline 

Halling-Overgaard. Forkvinde: Mia Emborg 

 

Temaer som det nye udvalg diskuterer: Få bedre kendskab til målgruppe og 

invitere til dialog; tænke børn og børnefamilier ind i kirkelige aktiviteter og 

planlægge en børne- og familieaktivitet omkring højtid; koordinere arbejde 

med musikudvalg og Katja; undersøge muligheden for at erhverve børnetelt 

eller -tæppe med bibelhistorier  

 

• Informationsudvalg (v. Maria Mejnertsen) 

• Ansvarsområde: Information og kommunikation om Kastelskirken og sognets 

kirkeliv, herunder hjemmeside, kirkefoldere, Facebook, plakater, opslag, og 

presse. Digital udvikling. 

• Udvalget består af: Birgitte Wilson Schmidt, Lars Poulsen-Hansen, Else 

Hviid, Maria Mejnertsen. Tilknyttet udvalget: Kim Frisenette. Forkvinde: 

Mia Mejnertsen 

 

De eksterne informationskanaler fungerer særdeles tilfredsstillende. Der 

arbejdes videre med at formidle gode historier til sognet på forskellige måder, 

samt præsentation af menighedsrådet. 

 

 

• Musikudvalget (v. Lars Poulsen-Hansen) 

• Ansvarsområde (justeres efter udarbejdelse af aftale med ny organist): 

Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af musikalske aktiviteter, 

herunder vokalensemble, amatørkor, musikgudstjenester og kirkekoncerter 

samt vedligeholdelse af musikinstrumenter. Repræsenterer Kastelskirken i 

Citykirkernes Fællesudvalg. 



• Udvalget består af: Mia Emborg Øllgaard, Lars Poulsen-Hansen, Maria 

Mejnertsen, Birgitte Wilson Schmidt, Elsebeth Kershøj Nikolajsen. Tilknyttet 

udvalget: Organisten og Katja Larsen. Formand: Lars Poulsen-Hansen 

 

Udvalget afventer en ny organist tiltrædelse. 

 

• Bygnings- og Inventarudvalget (v. Lars Bo Lindblad) 

• Ansvarsområde: Forberedelse, gennemførelse og opfølgning af kirkesyn og 

provstesyn, planlægning og opfølgning af bygge- og inventarprojekter i 

samarbejde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse samt tilsyn med 

kunstudsmykning. 

• Udvalgets kontaktperson vedrørende embedsboligen Kristianiagade 22 er 

menighedsrådets kontaktperson til boligens beboer og ansvarlig for, at der en 

gang årligt holdes syn i boligen. 

• Udvalget består af: Lars Bo Lindblad, Thomas Hansen Beck, Lars Poulsen-

Hansen, Mia Emborg-Øllgaard, Bo Heide-Ottosen. Tilknyttet udvalget: 

Kirketjener Vibeke. Formand :Lars Bo Lindblad. 

 

Fokuspunkter fra første møde: Forbedring af WIFI-forbindelsen i 

kirkerummet; Storskærmsløsning til konfirmander; Tungere fod til fanen; 

Provstesyn; Kirkesyn; Boligsyn. 

 

• Økonomiudvalget (v. Rovig Mastrup) 

• Ansvarsområde: Udvalget følger løbende kirkens økonomiske udvikling og 

gør menighedsrådet opmærksom på afvigelser fra den fastlagte kurs. Udvalget 

har ansvaret for udarbejdelse af budgetforslag i henhold til de retningslinjer, 

menighedsrådet fastsætter, samt prioritering af økonomiske ressourcer på kort 

og mellemlangt sigt.  

• Menighedsrådet bestyrer kirkekassen. Kassereren er ansvarlig for den 

regnskabsmæssige rapportering og at den sker rettidigt samt, at 

menighedsrådet løbende orienteres om de økonomiske forhold. Bogføringen 

varetages af regnskabsføreren, som er ansvarlig for regnskabsføring og 

rapportering til den valgte kasserer.  

• Udvalget består af: Rovig Mastrup, Bo Heide-Ottosen, Maria Mejnertsen. 

Tilknyttet udvalget: forretningsfører Klaus Frederiksen. Forkvinde: Rovig 

Mastrup. 

Regnskab for 2020 blev gennemgået på udvalgets møde i februar. 

 

Samtlige udvalg vil frem til næste MR møde arbejde videre med henblik 

på ønsker til budget 2022. 

 

Øvrigt. Kastelskirkens Venner v. Rovig Mastrup: Man kan blive medl. Af Kastellets 

Venner som enkeltperson via deres hjemmeside, hvis man er interesseret i det. 

 

Dato for socialt arrangement for MR: 20. juni efter højmessen. Program 

aftales nærmere. 


