
 

Menighedsrådsmøde i Kastelskirken 2. september 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) 

 

Afbud: Nikoline Halling-Overgaard; Nordahl 

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. 

 

Orientering fra Formanden  

 

 Provstiudvalget 

-Lars Poulsen-Hansen er på opstillingsmødet den 31. august valgt til den 

foreløbigt eneste liste ved valget til Provstiudvalg. 

Fremover vil der være et fast punkt på dagsorden, der omhandler orientering 

fra provstiudvalgsmøderne ved LPH. 

 Anskaffelse af salmebøger 

-Det aftales at indkøbe et antal nye salmebøger samt at få repareret ødelagte 

salmebøger ved en bogbinder. Antallet af nyindkøbte salmebøger bestemmes 

efter hvor mange af de eksisterende salmebøger der kan repareres. Det afgøres 

af kirketjener Vibeke undervejs. Salmebøger, som ikke umiddelbart kan 

repareres, bruges til de små børn i kirken. Vibeke står for projektet.  

 

Orientering fra Kontaktperson 

 

• Orientering om diverse personaleforhold 

• -Torben Demstrup har sagt sin basstilling op og har haft sin sidste 

gudstjeneste, hvor der blev sagt farvel og tak med et glas efterfølgende. 

• -Der indkaldes til medarbejdermøde 19/9 kl. 11.30. 

• -EKN og kordegn Kim skal have møde med kontaktperson og kordegn i 

Garnison d. 15/9 om det fremtidige samarbejde. Såfremt der ikke kan opnås en 

ordentlig aftale, som indebærer at kontoret også fremover er betjent på alle 

ugens hverdage, vil Kim lave aftale med en anden kollega i et af vore andre 

nabosogne. 

 

Orientering om Økonomi fra Kasserer 

 

• Kvartalsrapport for 2. kvt. 2021 (Bilag 1a,b) v. Klaus J. Frederiksen 

-Det forventes at vi slutter 2021 med et underskud, dels pga. etablering af nyt 

køkken i provsteboligen og dels pga. lang tids dobbeltbemanding på 

organiststillingen. Det giver ikke problemer, da rådet har frie midler på ca.  

1 million kroner, ved indgangen til 2021. Aktuelt er underskuddet på 65.419. 

• I 2022 er der budgetteret med et underskud på budgettet, som fremkommer i 

forbindelse med skiftet af kordegnestillingen fra Garnisons til Kastels budget. 



• 51,7 % indtægter i første halvår 2021 skyldes to tillægsbevillinger fra 

provstiudvalget vedr. istandsættelse af kordegnekontor samt tilskud til 50 års 

jubilæet for feltpræsteordningen.  

Kvartalsrapport behandlet og godkendt. 
• Tidligere indsendt ansøgning om fremskrivning af kirkens driftsmidler til 

Budget 2023, bør genindsendes til provstiudvalget inden marts 2022, så det 

nye provstiudvalg kan tage det med i beregningerne inden de foreløbige 

budgetter for 2023 udmeldes. 

• Det endelige Budget 2022 skal godkendes af rådet inden 15. november.  

KF tager højde for nedlæggelsen af Citykirkesamarbejdet i det endelige 

budget. 

 

Orientering fra Præsterne  

 

• THB: Tak for tilskuddet til feltpræsternes jubilæum. BHO: Det var et meget 

fornemt arrangement. 

THB er blevet udpeget til et kunstudvalg i Kastellet. Der skal vælges kunst for 

4 millioner. 

EH: Konfirmation med fantastisk salmesang og musik. Dejligt at sangen er 

tilbage. 

Katja har tre hold Babysalmesang og Musikalsk Legestue startes ligeledes op 

igen. Kastelskoret er kommet i gang igen, og i det hele taget sker der nu meget 

i kirken. 

Der er Alsang med kollegianerne i september og med kirkens råd og ansatte i 

december. 

BHO: Der er indkommet en klage over vores katafalk fra bedemand Naja 

May. Bygningsudvalget ser på mulige løsninger. 

 

Beslutningspunkt: 

 

• Opløsning af Citykirkesamarbejdet (Bilag 2) 

Rådet tager forslaget om opløsning at Citykirkesamarbejdet til efterretning. 

Holmens-Østerbro Provstiudvalg opfordres dog samtidig til, i samarbejde med 

Vor Frue Provstiudvalg, at tage skridt til at et nyt samarbejde imellem 

citykirkerne kommer op at stå. 

• Rådet godkender musikprogrammet for resten af året efter gennemgang ved 

organist JSJ. 

 

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. 

-Foreløbigt regnskab uddelt. Der er ingen større forskydninger. 

 

• 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). 

-Aktuelt er der værdipapirer m.v. for kr. 190.003,36.  

-Der indkaldes til møde i udvalget. 

 

• 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).  

-BS: Møde i udvalget i dag. De næste to Lørdagsforedrag foregår i 

Spisesalen i stedet for i Gl. Varmecentral. Rådet opfordres til at komme og 

hjælpe. 

-Der  vendes ideer til foredrag både til Tirsdagsmøder og Lørdagsforedrag. 

-MM: Første arrangement i den nye læsegruppe var en succes. 

-Vi er med i Kulturnatten den 15. oktober. 

 

• 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 

børne- og 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 er planlagt familie-kastanjedag 26/9 kl. 13-15 med familiehygge og 

børnegudstjeneste. Det aftales at få produceret 100 muleposer med kirkens 

logo på. 

-Der planlægges et inspirationsbesøg til Historieteltet i Vor Frue Kirke. 

-Det overvejes at indgå i Danmarks Familieklub, som er et samarbejde 

mellem 16 kirker om at arrangere og være værter ved møder og aktiviteter 



2-3 gange om måneden i et halvt år af gangen, for 6-7 familier hver gang. 

Det vil være et stort arbejde, og rådets medlemmer opfordres til at melde 

sig, såfremt de kunne tænke sig at være med. 

 

• 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 er kommet sandwichskilte med de nye plakater ved Kongeporten og 

ved kirken. Plakaterne indeholder bl.a. en QR-kode med forslag til lyd på 

voldene samt en arrangementsoversigt. 

-LPH har udarbejdet en historisk folder om Kastelskirken, sammen med 

Niels Elsborg. Den skal ligge tilgængelig på dansk og engelsk i kirken. 

-Præsentationstekster fra rådets medlemmer til brug på hjemmesiden 

efterlyses. 

 

• 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, Johan 

Sigvard Jensen. Tilknyttet udvalget: Organisten og Katja Larsen.  

-Der har ikke været afholdt møde endnu. 

 

 

• 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.  

-Der indkaldes til møde i udvalget snarest, da der er forskellige mindre 

sager at tage hånd om. 

 

• 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.  

-Den gældende Regnskabsinstruks gennemgås på næste rådsmøde. 

 

• Kordegnens roller og opgaver (v. Kim) 

• Organistens roller og opgaver (v. Johan) 

 

• Øvrigt 

Maria: Der er brug for en opgradering af vores aftale med CopyDan. 

Næste rådsmøde flyttes fra den 11. november til den 25. november. 

 

 

 


