Menighedsrådsmøde i Kastelskirken 20. maj 2021 kl. 1800
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), Birgitte W. Schmidt (BS), Nikoline Halling-Overgaard (NHO)
Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes.
Orientering fra Formanden
•
•

Korrespondance med Kirkeministeriet omkring organiststillingen.
Korrespondance med Formanden for Garnisonskirkens MR.

Orientering fra Kontaktperson
•
•
•
•

•
•

Orientering om diverse personaleforhold.
Der har været afholdt MUS-samtaler. Katja ønsker sig en inspirationstur til
Løgumkloster og Vibeke skal på diverse kirketjenerkurser.
Kirketjener vikar
EKN og BHO har holdt møde med Kim om flytning af kordegnestillingen fra
Garnisonskirken til Kastelskirken. Sikring af den fremtidige vikarordning og
koordinering mellem kordegnene vil blive aftalt mellem kontaktpersonerne fra
de to sogn.
Stemning af flygel om 3 uger.
Afsked med Charlotte.

Orientering om Økonomi fra Kasserer
•

Kvartalsrapport for 1. kvt. 2021:
Resultat udviser et mindre underskud på kr. 19.308. Det skal ses i lyset af, at
der er fortaget renovering af køkken i provstens bolig i kastelet for kr. 95.000
som dækkes af kirken frie midler. Fratrækkes de kr. 95.000, ville der være et
overskud på kr. 76.000. Flytteomkostninger og indretning for kordegn og
kirketjener. Der er søgt om kr. 30.000 til det formål (Bilag)
Kvartalsrapporten godkendes.

•

Budget proces 2022.
Inden 15. juni skal der være indgivet foreløbigt budget for 2022. RM vil i
egenskab af Forkvinde for økonomiudvalget udsende udkast til årsbudget
2022 til rådets medlemmer. Rådets medlemmer vil blive bedt om at godkende
det fremsendte udkast inden 3. juni 2021.
Den endelige budgetramme bliver aftalt på et Budgetsamråd i provstiet i
august, og det endelige budget 2022 med eventuelle rettelser skal derefter
være indgivet til provstiet omkring 15. november 2021. Der skal ansøges om

en udvidelse af driftsrammen til dækning af meromkostninger i forbindelse
med flytning af kordegnefunktionen fra Garnisons til Kastels, og der skal
godkendes et budgetmæssigt underskud.
Det behandlede budget 2022 og tilhørende ansøgning, fremsendes til
regnskabsføreren inden 15. november 2021 til indlæsning i Økonomiportalen.
Orientering fra Præsterne
•

•

THB takkede for embedsboligens nye køkken.
THB: Værnspræstetjenestens 50-års jubilæum finder sted den 25. maj. Det
bliver til en fejring med festgudstjeneste i Holmens Kirke, og en mindre
reception i Kommandantgården efterfølgende.
EH: Vi er næsten tilbage til normal med aktivitetsniveauet. Babysalmesang,
konfirmander m.m. er i gang, og der er fuld fart på planlægningen af mange
dåb og vielser hen over sommeren.
Refleksioner over coronatidens kirke er meget velkomne. Skriv til EH med
input.

Beslutningspunkt:
•

Ansættelse af organist ved Kastelskirken.
Menighedsrådet valgte enstemmigt at tilbyde Johan Sigvard Jensen
stillingen som Kastelskirkens nye organist.

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
(forkvinde), Else Hviid, Elsebeth Kershøj Nikolajsen. Vibeke Black (kasserer)

•
•

De fleste af Menighedsplejens penge er nu brugt til værdigt trængende, og der
er begrænsede midler tilbage. Vibeke Black uddeler opgørelse over
Menighedsplejens midler.

•

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 (formand), Thomas Hansen Beck,
Susanne Adair, Elsebeth Kershøj Nikolajsen, Vibeke Black (kasserer).

•

Der har ikke været afholdt møde endnu.

•

Aktivitetsudvalget (v. Birgitte Wilson Schmidt)

•

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).

•

•

Der har været afholdt møde, hvor bl.a. Lørdagsforedrag er blevet diskuteret.
Lørdagsforedragene fortsætter som normalt til efteråret. Tirsdagsmøderne i
samarbejde med Garnisons Kirke, starter igen inden længe.
Alsang vender tilbage til efteråret.
20. juni efter højmessen er der et arrangement for råd og ansatte med
rundvisning på Kastellet og frokost på Told og Snaps. Der kommer særskilt
indbydelse til dette.
Maria ønsker at starte en læsekreds i kirken.

•

Familieudvalg (v. Mia Emborg Øllgaard)

•

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.
Der kan både være tale om årligt tilbagevendende aktiviteter i forbindelse med
kirkelige højtider (f.eks. fastelavn, Påske og Allehelgen) og andre tematiserede
stemningsfulde begivenheder såsom historieoplæsning med musik, kreative
aftener eller fysiske aktiviteter (bevægelse til sang og musik, tumlastik).
Aktiviteterne afholdes både i kirken og i de omkringliggende områder på
Kastellet.
Temaer i udvalget:
Få bedre kendskab til målgruppe og invitere til dialog
Tænke børn og børnefamilier ind i kirkelige aktiviteter og planlægge en børneog familieaktivitet omkring højtid
Koordinere arbejde med musikudvalg og Katja
Undersøge muligheden for at erhverve børnetelt eller -tæppe med
bibelhistorier
Udvalget består af: Mia Emborg Øllgaard (forkvinde), Maria Mejnertsen,
Nikoline Halling-Overgaard.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der arbejdes med forskellige ideer:
Et familiearrangement omkring 25. september med kastanjeindsamling på
Kastellet og efterfølgende kastanjedyrsværksted i kirken.
Et arrangement Allehelgens aften 7. november
Et muligt samarbejde med Danmarks Familieklub undersøges.

•

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.

•
•

Der arbejdes fortsat med ideer til synlighed i form af sandwichskilte med
designede plakater med informationer om arrangementer i kirken og
inspiration til refleksioner til turen rundt på volden. Der arbejdes med ideer
om QR-koder, podcasts osv. Samtidig skal man kunne tage en kirkefolder med
sig hjem.

•

Der arbejdes med udvikling af vores Facebookkommunikation, evt. ved
inddragelse af ekstern hjælp.

•

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.

•

•

Efterårets program mv. skal diskuteres med den nye organist.

•

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 (formand), Thomas Hansen Beck, Lars
Poulsen-Hansen, Mia Emborg-Øllgaard, Bo Heide-Ottosen. Tilknyttet
udvalget: Kirketjener Vibeke.

•
•

•

Ingen bemærkninger

•

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.

•

Ingen bemærkninger

•

Øvrigt.

•

Arrangement 20. juni efter højmessen for alle ansatte og
menighedsrådsmedlemmer. BS står for invitationer samt rundvisning på
Kastellet og BHO reserverer bord på frokost sted til kl 1300.

•

Salmebøgerne trænger dels til reparation og dels til nyt guldtryk. Dette tages
op på et kommende møde

•

SA har syet/broderet fisk sammen med 130 andre kvinder til en udstilling i
Domkirken.

