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BUDGETSAMRÅD i Vor Frue-Vesterbro Provsti          REFERAT 

                                                                     Mandag d. 3. september 2018 kl. 19.15-21.30 
 Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 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. 22. august 2018. 

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 0,8 % 

Udgifter: 

 

 Fællesfonden 2019: 99.916.678,00 kr. 

 Stiftsbidrag fra alle menighedsråd til stiftet: 

4.293.161,00 kr. 

 Midler til ny kirke i Ørestad: 20.000.000,00 kr. 

 Midler til uforudsete udgifter: 16.063.547,21 kr. 

 Provstiudvalgskasserne: 7.905.335,52 kr. 

 

Det samlede budget for Vor Frue-Vesterbro Provsti er på 

84.274.854,25 mio. kr. i kirkelig ligning i 2019. 

Heraf tildeles kirkekasserne kr. 72.681.974,25 til drift 

fremskrevet med 2,0 % fra 2018 og kr. 11.592.880,00 til 

anlæg. 

 

 

3. Provstiudvalgets fremlæggelse af 

budget 2019 for menighedsrådenes 

drift og anlæg. 

 

 

 

 

Provstiudvalget har d.d. behandlet den budgetramme, 

som Københavns Budgetudvalg har sat for 2019.  

 

I forhold til den foreløbige ramme, som blev udmeldt i 

foråret, har provstiudvalget skullet finde en besparelse på 

835.000,00 kr., som tillægges Sydhavn Sogns kirkekasse, 

idet der næste år skal betales ejendomsskat på grunden til 

den nye kirke i Sydhavn. 

 

Derudover er den samlede budgetramme er blevet 

beskåret med 150.000,00 kr. idet bevillingen til 

Studentermenigheden flyttes fra Trinitatis Sogns 

kirkekasse til Amagerbro Provsti. 
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Driftsbudgettet for 2019 for kirkekasserne udmeldes via 

Budgetstøttesystemet d. 5. september 2018 og er fordelt 

således: 

 

Vor Frue Sogn: 16.404.638,60 kr.   

Helligaands Sogn: 6.521.235,66 kr. 

Sydhavn Sogn: 7.908.629,10 kr. 

Vesterbro Sogn: 29.431.287,66 kr. 

Fredens-Nazaret Sogn: 5.209.557,78 kr. 

Trinitatis Sogn: 7.206.625,14 kr. 

 

Driftsbudgettet for 2019 blev taget ad notam af Vor Frue-

Vesterbro Provstis Budgetsamråd. 

 

Anlægsbudgettet for 2019 udgør kr. 11.592.880,15 og er 

godkendt d.d. af provstiudvalget og fordelt mellem 

kirkekasserne således: 

Fredens-Nazaret Sogn: 351.485,41 kr. 

Helligaands Sogn: 3.350.000,00 kr. 

Sydhavn Sogn: 0,00 kr. 

Trinitatis Sogn: 440.343,75 kr. 

Vesterbro Sogn: 5.561.051,00 kr. 

Vor Frue Sogn: 1.890.000,00 kr.  

 

Anlægsbudgettet for 2019 blev taget ad notam af Vor 

Frue-Vesterbro Provstis Budgetsamråd. 

 

Næste års pulje til uforudsete udgifter udgør: 

3.497.406,45 kr. 

 

 Provstiudvalgskassen i 2019 udgør kr. 

1.378.867,09 kr. 

 2019 fejring af biskoppen 60 år: 51.000,00 kr. + 

15.000,00 fra hvert provstiudvalg. 

 2019 Stiftsbidrag: 1.474.133,00 kr. 

 2019 Budgetudvalget: 20.000,00 kr. 

 

 

4. Status på provstisamarbejde: 

 

A. Efteruddannelse af præster  

 

B. Musikpædagogiske aktiviteter 

 

C. Nye muligheder for 

samarbejdsprojekter 

 

A. Efteruddannelse af præster:  

Videreførelse af eksisterende vedtægt, som hvert 

år bidrager til afholdelse af provstikonventer, 3- 

dages præsteseminar samt tilskud til præsters 

individuelle efteruddannelse.  

Budget i 2018: 150.000,00 kr. 

Indstilling fra PU til budget 2019: 150.000,00 kr. 

Vedtaget enstemmigt 
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B. Musikpædagogiske aktiviteter: 

Jens Andersen orienterede om det igangværende 

arbejde, samt hvilke nye initiativer, som er 

fremlagt i et nyt og udvidet budget og vedtægt. 

Budget 2018: 350.000,00 kr. 

Ansøgte midler til 2019: 650.000,00 kr. 

               Indstilling fra PU til budget 2019: 500.000,00 kr. 

Vedtaget enstemmigt. 

 

Den nye vedtægt skal redigeres således, at 

aktiviteten vedr. Københavnerpassionen 

medtages som aktivitet i 2019 og Vesterbro Sogn 

varetager dermed administrationen.  

Den nye vedtægt blev vedtaget d.d. og vil blive 

fremsendt til Stiftet. 

 

C.  

Københavnerpassion2019: 

Sognepræst ved Leif G. Christensen orienterede 

om citykirkernes arbejde med at fremme 

aktiviteterne om en Langfredagspassion. Tidligere 

har man skulle ud og rejse midler hvert år, hvilket 

har vanskeliggjort planlægningen og tilslutningen.  

PU anbefaler, at dette samarbejde bliver en del af 

samarbejdsaftalen om musikpædagogiske 

aktiviteter.  

Provstiudvalget har anmodet om en evaluering til 

næste år. 

Midler ansøgt: 178.200,00 kr. 

Indstilling fra PU til budget 2019: 75.000,00 kr. 

Vedtaget enstemmigt 

 

Orientering fra PU vedr. modtaget ansøgning om 

et samarbejde om migranter i Folkekirken: 

Samarbejdet omfatter provstiudvalg på landsplan 

og Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg har valgt at 

indgå i samarbejdet og bidrage med 75.000,00 kr. 

i 2019 

 

Anne Dorte Schwarz-Nielsen fra Vor Frue Sogn 

orienterede om arbejdet med Hugs & Food, som 

hvert år er afhængig af at rejse tilstrækkelige 

fondsmidler. Vor Frue opfordrer 

menighedsrådene til at bakke op om værestedets 

arbejde, og muligheden for på sigt at udvide det til 

et provstisamarbejde. 

 

I alt bevilget på mødet i budget 2019: 800.000,00 

kr. 
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5. Menighedsrådenes redegørelse for 

større planlagte arbejder 

 

Fredens-Nazaret Sogn: 

Menighedsrådet arbejder på storskærmsløsning i 

kirkerummet i Nazaret Kirke. Derudover fortsætter 

processen med at Kirkefondet sælger Fredens Kirke til 

Menighedsfællesskabet. 

 

Helligaands Sogn: 

Der arbejdes på at rette hegnet op ved Valkendorfsgade. 

Der er konstateret vand på kirkeloftet. 

Istandsættelse af Helligaandshuset forestår med 

anlægsbevillingen i 2019 samt projekteringen af 

renoveringen af kirkegulv og kirkepladsen. 

 

Trinitatis Sogn: 

Præsteboligens tag står til at skulle udskiftes indenfor en 

årrække. 

Kirkens fundament sætter sig og slår revner, som kun kan 

udbedres, når de mange og tonstunge kister er blevet 

flyttet. Dette kan kun ske igennem kryptens loft = Sdr. 

sakristis gulv. 

 

Vor Frue Sogn: 

Menighedsrådet arbejder på etableringen af Domkirkens 

Hus. 

 

Sydhavn Sogn: 

Der er blevet etableret gode nye køkken- og toiletfaciliteter 

i Frederiksholm Kirke. 

 

Vesterbro Sogn:  

Renovering af Enghave Kirke inkl. tag – indvielse d. 11/11-

18 kl. 11.00 

Ny præstebolig til sognepræst ved Sct. Matthæus. 

Nyt varmeanlæg til Sct. Matthæus. 

Gethsemane Kirke som ungdomskirke og udlejning af 

krypten som NGO hotel, som skal bidrage til at neutralisere 

driftsudgifterne. 

 

6. Status på Ny Kirke i Sydhavn 

 

I 2018 er der blevet arbejdet grundigt med 

arkitekttegningerne for kirken samt detaljerne for kirkens 

konstruktion, idet flere fonde har efterspurgt dette. 

 

Der er på nuværende tidspunkt samlet 75 % af den samlede 

pris og Ny Carlsberg Fonden har givet tilsagn om støtte til 

udsmykning. 

 

Projektbeskrivelsen er færdiggjort og er sendt ud til fonde, 

hvilket der arbejdes med resten af 2018. 
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7. Status på Domkirkens Hus Domprovst Anders Gadegaard redegjorde for status på 

Domkirkens Hus. 

Købsaftale på plads, men mangler stadig Folketingets 

finansudvalgs godkendelse. 

 

Menighedsrådet bruger den mellemliggende tid på 

fondsansøgninger med henblik på en omfattende 

istandsættelse af ejendommen. 

 

 

 

8. EVT 

 

 

Jens Andersen orienterede om stiftsrådets arbejde, 

herunder den større demokratiske indflydelse stiftsrådene 

har fået på Fællesfondens økonomi. 

Hvis der er menighedsråd, som ønsker at vide mere, er de 

velkommen til at tage kontakt. 

 

 

 
 
 
Til stede: 
 
Fredens-Nazaret Sogn:  Lars Ulrich Rejkjær, Ella Pedersen 
 
Helligaands Sogn: Leif G. Christensen, Ulrik Stærbo, Jørgen Hvolbye Lauritzen 
 
Sydhavn Sogn: Lone Rasmussen, Linda Kellam, Eva Larsen 
 
Vesterbro Sogn: Jens Andersen, Peter Sindal, Anton Pihl, Anna Grete Birkjær, Sandra Skov Fallesen, Arne 
Hjort Nielsen 
 
Vor Frue Sogn: Anne Dorthe Schwarz Nielsen 
 
Trinitatis Sogn: Lene Ruby, Regitze Nørregård-Nielsen, Bente Ahlefeldt, Michael Rand 
 
Vor Frue-Vesterbro Provsti:  Formand Susanne Olling, Domprovst Anders Gadegaard 
Provstisekretær og referent: Anne Sofie Pleidrup. 
 


