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BUDGETSAMRÅD i Vor Frue-Vesterbro Provsti          REFERAT 

Tirsdag d. 29. august 2017 kl. 19.00-20.51 
 Trinitatis sognehus, Pilestræde 67, 1112 København K  

 

Pkt.   Sag / Emneord / Resume                             Beslutning 
1. Velkomst Dagsorden blev godkendt 

 

 

2. De økonomiske forhold i lignings- 

området, Københavns Kommune. 

Budgettet for Københavns Kommunes ligningsområde 

blev omdelt og gennemgået af Anders Gadegaard. 

Københavns Budgetudvalg vedtog den udmeldte ramme 

på mødet d. 24. august 2017. 

Budgettet omfatter 6 provstier: 

Amagerbro-, Bispebjerg-Brønshøj-, Holmen-Østerbro-, 

Nørrebro-, Valby-Vanløse- og Vor Frue-Vesterbro Provsti. 

Udskrivningsgrundlaget er i lighed med de seneste år 

beregnet ud fra en uændret skatteprocent på 0,80 % 

Udgifter:  

 Landskirkeskatten/fællesfonden:  98.298.226,00 

kr. 

 Stiftsbidrag fra alle menighedsråd til stiftet: 

4.128.278,00 kr.  

 Provstiudvalgskasserne: 8.041.897,56 kr.  

 Henlægning af midler til ny kirke i Sydhavn:  

69.460.000,00 kr. 

 Midler til uforudsete udgifter, som 

menighedsrådene kan søge provstiudvalget om: 

19.842.496,96 kr. 

 Reformationsjubilæet 360.000,00 

 

Det samlede budget for Vor Frue-Vesterbro Provsti er på 

140.863.896,32 mio. kr. i kirkelig ligning i 2018. 

Heraf tildeles kirkekasserne kr. 71.403.896,32 til drift, 

fremskrevet med 2,0 % fra 2017 og 69.460.000,00 i 

anlægsbudget til Sydhavn Sogn (opsparing til Ny kirke). 

 

3. Provstiudvalgets fremlæggelse af 

budget 2018 for menighedsrådenes 

drift og anlæg. 

 

 

 

 

Provstiets budgetramme for 2018, som er blevet godkendt 

af Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg d. d.  

 

Driftsbudgettet for 2018 er blevet fremskrevet med 2,0 % 

i forhold til sidste år.  

Vor Frue Sogn:  16.203.180,00 kr.  

Helligaands Sogn: 6.477.883,00 kr. 

Vesterbro Sogn: 29.169.383,00 kr. 

Trinitatis Sogn: 7.288.757,33 kr. 

Fredens-Nazaret Sogn: 5.193.089,00 kr. 

Sydhavn Sogn: 7.071.605,00 kr. 
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Budget 2018 blev taget ad notam af Vor Frue-Vesterbro 

Provstis Budgetsamråd. 

 

Næste års pulje til uforudsete udgifter udgør 4.243.541,99 

kr. 

 

Provstiudvalgskassen i 2018 udgør 1.351.830,48 kr. 

2018 Bindende Stiftsbidrag: 878.489,00 kr. 

2018 Reformationsjubilæet: 60.000,00 kr. 

 

 

4. Status på provstisamarbejde: 

Efteruddannelse af præster  

 

 

Anders Gadegaard orienterede om vedtægternes løbetid 

og redegjorde for regnskab og budget for præsternes 

efteruddannelse i 2016 og 2017. 

Domprovsten ønsker hver år at holde et Provstikonvent 

med overnatning for alle provstiets præster. I år afholdes 

det årlige konvent d. 25-27. oktober 2017 i Breklum 

(Tyskland), hvor temaet er ”Det gode kollegaskab”. 

 

Aftalens formål er at styrke samarbejde mellem præsterne 

på tværs af sognegrænserne, og domprovsten opfordrer 

til at præsternes individuelle ønsker til egen 

efteruddannelse primært støttes af det pågældende 

menighedsråd.  

Vedtægten er godkendt 

Det foreslåede budget for 2018 på 150.000,00 kr. blev 

godkendt. 

 

4. Status på provstisamarbejde: 

Musikpædagogiske aktiviteter 

 

 Formand for Vesterbro MR, Jens Andersen, orienterede 

om samarbejdets status og følgegruppens rapport.  

Hovedaktiviteter: 

Babysalmesang 

Spirekor 

Børnegudstjenester 

 

Vedtægten er godkendt 

Det foreslåede budget for 2018 på 350.000,00 kr. blev 

godkendt. 

 

5. Tidligere personaleadm. Christine 

Thal-Drexel om HR-området i provstiet 

 

 

Provstiet har 5 timer hos personaleadministrator i Vor 

Frue Sogn. 

Christine har siddet i sin stilling i 3 år og Vor Frue MR 

søger at besætte stillingen foreløbigt som et deltids 

vikariat. 

  

Anbefalinger til provstiets menighedsråd vedr. arbejdet 

på HR-området: 

 Større samarbejde på tværs af sognene og mere 
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videndeling og erfaringsopsamling mellem de enkelte 

personaleansvarlige. 

 

Timerne til provstiet er tænkt som praktisk hjælp og 

bistand til f.eks. 

 

 Afskedigelsesager 

 Arbejdstidsregler/overenskomstregler 

 MUS gennemførelse  

 Stillingsopslag 

 

Der er indkøbt et software HR-program til hele provstiet, 

som stadig mangler at blive implementeret. 

 

 

 

6. Lokal rådgivning til din kirke v. 

Københavns Stift 

 

 

 

 

Stiftskontorchef Helle Ostenfeld præsenterede 

Københavns Stift og de ressourcer administrationen 

tilbyder alle menighedsråd og ansatte. 

Stiftets jurister og administration står til rådighed med 

rådgivning og vejledning i forhold personaleansættelse, 

byggeri, menighedsrådsarbejde, forsøgsordninger, 

forvaltningsret, økonomi. 

 

Kirsten Weiss Mose, kommunikationsrådgiver i Stiftet 

præsenterede presseafdelingen og deres primære 

opgaver. 

Styrke mødet mellem medlemmer/potentielle 

medlemmer og kirkerne.  

 

Afdelingen ønsker at bistå kirkerne i deres kommunikation 

og styrke/udvide kommunikationsnetværket i provstiet -  

internt såvel som eksternt. 

 

 

7. Menighedsrådenes redegørelse for 

større planlagte arbejder 

 

 

 

 

 

 

Helligaands Sogn 

I år er der gang i to større ting: renovering af kirkens 

forsatsvinduer. Bliver færdig i løbet af en måned. 

Renovering af lydanlægget i kirkerummet. Der er 

indhentet tre tilbud. Det store ønske er der ikke bevilling 

til. PU har givet lov til konvertering af frie midler til 

projektet, så der er råd til det. Desuden er der konverteret 

til istandsættelse af pulpitur 

Fremtidige ønsker: Renovering af hegnet, pulpitur og 

renoveringer af Helligåndshuset. Desuden renovering af 

varmeanlægget. Der er i gangsat undersøgelse af hvad der 

skal laves, og hvad det vil koste. 
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Vesterbro Sogn 

Større projekter:  

1. Ombygning af Enghave Kirke, som er godkendt og 

finansieret og bliver igangsat 25. september 2017. 

2. Ombygning af huset i Valdemarsgade: Mangler 

myndighedsgodkendelse 

3. Ombygning af menighedslokaler i Apostelkirken: 

Mangler 50% af finansieringen  

4. Anskaffelse af præstebolig 

Fremtid: 

Afrensning af facade på Kristkirken efter metroåbning 

Gethsemane kirke: Ombygning af krypt til NGO-hotel 

samt brug for støjsikring og el-arbejde. 

Sct. Matthæus: Udskiftning af blytag og 

 Varmeanlæg samt status på pinaklerne 

 

Fredens-Nazaret Sogn 

Fredens Kirke har været forsøgsordning siden 

kirkelukningerne. Den er ved at være udløbet. Der er 

samtaler med Kirkefonden omkring hvorvidt kirken kan 

købes af kirkefællesskabet. Men spørgsmålet er, om den 

så kan indvies til kirke igen.  

Det store projekt i år er at male vinduer. Det koster 

300.000 kr. at få renoveret og malet vinduer.  

Der bruges bibelsk lovsang i større stil til gudstjenesterne. 

Der arbejdes med løsninger til at projektor – og 

glasfacade, der ikke skygger på samme måde som et 

lærred. 

 

Sydhavn Sogn 

NY KIRKE  - anlægsbevilling i 2018: 69.460.000,00 kr. 

Istandsættelse af Frederiksholms Kirke: Projekt køkken og 

etablering af handicaptoilet. Kirken er blevet malet og 

man har lavet cafe og andagtsrum. 

 

Trinitatis 

Præsteboligen er blevet renoveret bortset fra taget. 

Revner i kirken efter HOFOR opgravning på kirkepladsen. 

Renovering af den lille kirkegård rundt om kirken søges 

igennem fondsmidler. 

 

Vor Frue Sogn 

Domkirken: Højtaleranlæg projektet er genoptaget med 

ny leverandør. 

Sct Andreas: omlægning fra damp til vand, pris 204.000,00 

Fremtid: præsteboliger i Fiolstræde 8 – renovering af taget 

Kloarken oversvømmes ved skybrud. 

Kirkens Hus: Metropolitanskolen står tom og 

forhandlingerne er påbegyndt. 
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Vor Frue Plads: Ombygningen af Københavns Kommune, 

som vil forstærke pladsen til turistbusser og pladsen bliver 

med brobelægning igen. 

 
 

8. EVT 

 

 

 

 
 
 
Til stede: 
 
Fredens-Nazaret Sogn:  Lars Ulrich Rejkjær, Ella Pedersen 
 
Helligaands Sogn: Leif G. Christensen, Kirsten Klingenberg, Preben Skelbæk, Jørgen Hvolbye Lauritzen, Kjeld 
Lystrup, Kim Sverre Hansen 
 
Sydhavn Sogn: Lone Rasmussen, Linda Kellam, Eva Larsen 
 
Vesterbro Sogn: Jens Andersen, Jens Høgsholt Rasmussen, Peter Sindal, Anton Pihl, Claus Hansen, William 
Salicath, Flemming Christophersen, John Kahlke, Arne Hjort 
 
Vor Frue Sogn: Ole Ehlers, Pernille Grønbech, Anne Dorthe Schwarz Nielsen 
 
Trinitatis Sogn: Lene Ruby, Regitze Nørregård-Nielsen, Bente Ahlefeldt, Michael 
 
Københavns Stift: Helle Ostenfeld, Kirsten Weiss Mose 
 
 Vor Frue-Vesterbro Provsti:  Formand Susanne Olling Nielsen, Domprovst Anders Gadegaard 
Provstisekretær og referent: Anne Sofie Pleidrup. 
 


