
Menighedsrådsmøde i Kastelskirken 10. november 2022 kl. 1800 

 

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

Nikolajsen (EKN), Rovig Mastrup (RM), Lars Bo Lindblad (LBL), Birgitte W. Schmidt (BS), Maria 

Mejnertsen (MM), Susanne Adair (SA), Thomas Hansen Beck (THB), Mia Emborg Ølgaard (MEØ), 

referent og medarbejderrepræsentant Kim Frisenette 

 

Dagsorden: 

 

Godkendelse af dagsorden 

Den korrigerede dagsorden godkendes. 

 

Valg til tillidsposter: 

 Formand – Bo Heide-Ottosen vælges med 6 stemmer for og 2 blanke. 

 Næstformand – Lars Bo Lindblad vælges med 5 stemmer for og 3 blanke. 

 Kasserer – Rovig Mastrup afgår og Maria Mejnertsen vælges enstemmigt som ny kasserer. 

 Kontaktperson – Elsebeth Kershøj Nikolajsen vælges enstemmigt. 

 

Orientering fra Formanden 

-FU har haft møde m provst og formand for provstiudvalg om den fremtidige dialog og 

samarbejde. 

-Nikoline Halling-Overgaard fortsætter på fornyet barsel, og Susanne Adair fortsætter derfor i 

rådet. 
 

Orientering fra Kontaktperson 

   Formel afsked med Simon 1. s. i advent. 

   Jan Nissen starter d. 1. dec. og sættes ind i tingene af Søren. 

    

Orientering om Økonomi fra Kasserer 

 RM: Overskud på ca. 40.000 i sidste kvartal. 

 

• 3. Kvartalsrapport (Bilag 1.1/ 1.2) 

 

• Budgetfordeling 2023 - revideret (Bilag 2.1/2.2) 

Ændringerne er nu implementeret i budgettet af regsnskabsføreren. 

 

Orientering fra Præsterne  

EH: Orienterer om en meget stor bisættelse, som forløb meget vel. 

EH: Caféen kører småt men godt, og er blevet et lille fristed for nogle. 

EH: Orienterer om præsternes Facebookgruppe og GDPR/tavshedspligt. 

 

 Citykirkernes Fællesudvalg  

MM: Foreningen er opløst, men et nyt samarbejde om en ny trykt udgivelse er startet, 

administreret ved Helligåndskirken. Årsprisen vil være 6.000. 

 

 Årshjulet – Fastlæggelse af MR møder/strategi session for 2023 (Bilag 3) 

  Årshjulet gennemgås og mødedatoerne for 2023 er: 9/2, 27/4, 13/6, 30/8, 8/10 kl. 11:30, 9/11. 

Inspirationsdag for MR 16/4 kl. 11:30. Menighedsmøde med menighedsrådets årsberetning 

16/4 efter højmessen. 

Fremtidige rådsmøder lægges på forsiden af hjemmesiden. 

 

Beslutningspunkter: 

 

• Betaling af El for tjenestelokaler - Thomas Bech (Bilag 4.1/4.2) 



Indstillingen vedtages. Det godkendes, at betaling af el i Thomas Becks tjenestebolig 

overgår til egenbetaling, fratrukket 33% for tjenstlige lokaler. 

• Godkendelse af Regnskabsinstruks for 2022/23 (Bilag 5) 

Den fremlagte Regnskabsinstruks vedtages. 

• Indkøb af vaskemaskine/tørretumbler (Bilag 6) 

Indstilling om indkøb af vaske/tørremaskine vedtages. 

• Menighedsplejen / Punkt til diskussion – verbal fremlæggelse af forslag 

Diskussion og klarlæggelse af kriterier for modtagelse af julehjælp. 

Den hidtidige praksis bibeholdes. 

• Godkendelse af kollektliste for 2023 

Kollektlisten for 2023 godkendes. 

• Godkendelse af endeligt budget for 2023 

Endeligt Budget 2023 afleveret d. 09-11-2022 13:05 godkendes. 

 

 

 Pause 

 

Orientering fra udvalgene: 

• 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: Birgitte Wilson Schmidt, Susanne Adair, Else Hviid, Elsebeth Kershøj 

Nikolajsen. 

Ingen meddelelser. 

 

• 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, Elsebeth 

Kershøj Nikolajsen, Susanne Adair (kasserer). 

Maleriet ”4 Hærprovster” afsløres ved en reception d. 4/12 efter højmessen. 

•  Musik- & aktivitetsudvalget (v. Birgitte Wilson Schmidt) 

• Ansvarsområde: Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af musikalske 

aktiviteter, herunder vokalensemble, amatørkor, musikgudstjenester, kirkekoncerter samt 

tilrettelæggelse og gennemførelse af sognedage, foredrag, sogneudflugter, 

julearrangement og kulturnatten. 

• Udvalget består af: Maria Mejnertsen, Else Hviid, Thomas Hansen Beck, Lars Bo 

Lindblad, Lars Poulsen-Hansen, Susanne Adair, Birgitte Wilson Schmidt, Johan Sigvard 

Jensen, Katja Larsen  

Nye lørdagsforedrag er på tegnebrættet. Tirsdagsmøder og Eksistenssamtaler fortsætter. 

Eksistenssamtaler delvis i samarbejde med nogle af nabokirkerne.  

 

• Familieudvalget (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.  



• Udvalget består af: Mia Emborg Øllgaard, Maria Mejnertsen (forkvinde), Nikoline 

Halling-Overgaard.  

Maria Mejnertsen er ny formand for udvalget. 

 

• Informationsudvalget (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: Lars Poulsen-Hansen, Else Hviid, Maria Mejnertsen. Tilknyttet 

udvalget: Kim Frisenette. 

Nye plakater med månedsoversigt. 

 

• 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. 

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

Emborg-Øllgaard. Tilknyttet udvalget: Kirketjeneren. 

Der har været kirkesyn med deltagelse af relevante folk fra Kastellet. 

Der kommer provstesyn næste år. 

Udvalget har besluttet at vente med indretning af rådslokalet til den nye kirketjener 

starter. 

 

• 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 meddelelser. 

 

•  Øvrigt (Provstiudvalgsmødet / Lars Poulsen-Hansen) 

Orientering fra sidste provstiudvalgsmøde ved LPH om bl.a. Provstiskyen. 


