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BUDGETSAMRÅD i Vor Frue-Vesterbro Provsti          REFERAT 

                                                                     Onsdag d. 4. september 2019 kl. 18.30-21.10 
 Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K 

 

 

Pkt.   Sag / Emneord / Resume                             Beslutning 
1. Velkomst Susanne Olling bød velkommen og præsenterede 

provstiudvalget. 

Dagsorden blev godkendt, og det blev konstateret at alle 

menighedsråd var repræsenteret. 

 

 

 

2. Det Københavnske Kirkelige 

Budgetudvalg (BU) foreløbige 

udmelding på baggrund af mødet d. 22. 

august 2019. 

Budgettet for ligningsområdet under Det københavnske 

Kirkelige Budgetudvalg (BU) blev omdelt og gennemgået 

af Anders Gadegaard. 

Københavns Budgetudvalg vedtog og udmeldte en 

forventet ramme på mødet d. 22. august 2019. 

 

USG (udskrivningsgrundlag) 2020 forventet: 

 67.965.452.000,00 kr. 

Kirkeskat: 0,8% 

 

Ny kirkebyggerier 8-10 år frem: 

150 mio. (i 2019-kroner) til hver Kirke (Ørestad, Sydhavn, 

Nordhavn) 

 

Budgettet omfatter 6 provstier i Københavns Kommune: 

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

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

 

Budgetudvalget har, efter en høring af alle provstier, 

godkendt oprettelsen af et migrantsamarbejde for en 

engelsksproget menighed i Københavns Stift: 

670.350,00 kr. 

 

Hugs & Food: 

Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg havde ansøgt BU om en 

driftsforhøjelse, men på nuværende tidspunkt er det en 

særbevilling på 500.000 i 2020. 

 

Hvis udskrivningsgrundlaget bliver anderledes: 

- Puljen til Uforudsete Udgifter (5% midler) kan 

reduceres. 

- Reduktion af puljen til NY KIRKE på 1 mio. kr. 

- Revidering af anlægsønsker (fjerne den sidste 

prioritering) 
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Det er en usædvanlig situation, men provstiudvalget er 

forhåbningsfuldt i forhold til at reduktioner i bevillingerne 

kan undgås. Provstikontoret regner med at kunne melde 

den fremlagte ramme ud efter d. 8. oktober 2019 via 

Budgetstøttesystemet. 

  

 

 

3. Provstiudvalgets fremlæggelse af 

budget 2020 for menighedsrådenes 

drift og anlæg. 

 

 

 

 

Provstiudvalget har d.d. behandlet den budgetramme, 

som Københavns Budgetudvalg har meldt ud, og den er 

svarende til den foreløbige budgetramme, som er blev 

meldt ud i foråret. 

 

Samlet 2020 driftsbudget: 74.135.613,73 kr. 

Trinitatis Sogn: 7.350.758,13 kr. 

Vesterbro Sogn: 30.019.915,45 kr. 

Fredens-Nazaret Sogn: 5.313.748,94 kr. 

Vor Frue Sogn: 16.732.731,37 kr. 

Sydhavn Sogn: 8.066.801,68 kr. 

Helligaands Sogn: 6.651.660,37 

 

Anlægsbudgettet 2020 er fremlagt på baggrund af de 

indsendte anlægsønsker på i alt 14.150.020,11 kr. 

Fredens-Nazaret Sogn: 265.856,86 kr. 

Trinitatis: 1.183.250,00 kr. 

Vor Frue Sogn: 2.968.606,25 kr. 

Sydhavn Sogn: 558.000,00 kr. 

Vesterbro Sogn: 3.174.307,00 kr. 

Helligaands Sogn: 6.000.000,00 kr. 

 

Driftsbudgettet og anlægsbudgettet for 2020 blev taget ad 

notam af Vor Frue-Vesterbro Provstis Budgetsamråd. 

 

Konsekvenserne af den nye ferielov kendes ikke endnu og 

kommer ikke til at påvirke budgettet for 2020. 

Budgetudvalget lægger op til en fælles løsning for 

provstierne og kirkekasserne under den samme kirkelige 

ligning i Københavns Kommune. 

 

 

4. Status på provstisamarbejde: 

 

A. Efteruddannelse af præster  

 

B. Musikpædagogiske aktiviteter 

 

C. Farsi talende konsulent. DK 

Migrantsamarbejde 

 

A. Efteruddannelse af præster:  

Videreførelse af eksisterende vedtægt, som hvert 

år bidrager til afholdelse af provstikonventer og 

efteruddannelse af præster. 

I år holdes der provstikonvent d. 6-8. november 

2019 i Sverige for alle provstiets præster. 

Indstilling fra PU til budget 2020: 150.000,00 kr. 

Vedtaget enstemmigt. 
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D. Hugs & Food B. Musikpædagogiske aktiviteter: 

Jens Andersen redegjorde for de udsendte 

rapporter, budget og det igangværende arbejde, 

hvor nogle initiativer udvides og andre projekter 

tages ud. 

Vedtægten er forslået rettet således: 

 §2 ”opsøgende medlemspleje blandt 

børnefamilier samt 

dåbsoplæring/minikonfirmand” SLETTES 

 §4 Notering af budgetår slettes. 

 Underpunkterne j) k) l) udgår. 

 

Ændringer til vedtægt godkendt. 

 

Københavnerpassionen har ikke søgt midler til 

næste år, og der afsættes derfor ikke midler til 

formålet i 2020. Det blev drøftet, at der er en 

principiel åbenhed overfor nye initiativer, som kan 

godkendes fra år til år. 

 

Indstilling fra PU til budget 2020: 550.000,00 kr. 

Vedtaget enstemmigt. 

 

 

C. Farsi talende konsulent, Migrantsamarbejde 

blandt fire provstier i landet. 

Arbejdet er ikke kommet i gang endnu blandt 

andet fordi vedtægten har været i behandling i 

Kirkeministeriet ad flere omgange, men PU, som 

er bestyrelsen, har d.d. nedsat en følgegruppe. 

Indstilling fra PU til budget 2020: 50.000,00 kr.  

Vedtaget enstemmigt. 

 

 

        D.   Hugs & Food. 

Oplæg fra PU var en 4-årlig bevilling, som blev 

afvist, og der blev i stedet givet en engangs- og 

særbevilling. PU har på sit møde d.d. diskuteret 

fremtiden og indstiller til et sognesamarbejde. 

Forslaget indebærer at de 500.000,00, som er 

bevilget fra BU, fordeles ud på kirkekasserne, som 

betaler beløbet til projektet og dermed får 

mulighed for at være del af et fælles diakonalt 

arbejde i provstiet. 

Der skal udarbejdes et forslag til en 

samarbejdsvedtægt, som ligner den fra det 

musikpædagogiske provstisamarbejde. 
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Provstiets menighedsråds kirkekasser forpligter 

sig ikke økonomisk ud over den ekstra bevilling, 

som allerede er givet i 2020. 

Menighedsrådene er positive overfor indgåelse af 

et sognesamarbejde, og provstiet udfærdiger et 

udkast til en vedtægt, som sendes ud til 

menighedsrådenes godkendelse inden årets 

udgang. 

 

 

5. Menighedsrådenes redegørelse for 

større planlagte arbejder på længere 

sigt. 

 

Fredens-Nazaret Sogn: 

MR er i proces med at afhænde Fredens Kirke, så den 

overgår fra kirkefondet til menighedsfællesskabet og 

afventer endelig godkendelse af kirkeministeriet inden 

udgangen af 2019. 

 

Helligaands Sogn: 

6 mio. kr. som anlægsbevilling næste år til den 

igangværende opsparing til nyt gulv i kirkerummet. 

Projekt udarbejdet og budgetteret til ca. 20 mio. Der 

søges fondsmidler til formålet. 

Nytænkning af kirkepladsen er også igangsat.  

 

Trinitatis Sogn: 

Kiste i krypten laver sætningsskader. 

Fredning af kirkeplads er i proces. 

Sætningsskader imellem kirke og tårn observeres. 

 

Vor Frue Sogn:  

Nyt tag på domkirkens tårn. 

Tårnet trænger til en grundig indvendig renovering. 

Maling af kirken udvendigt og indvendigt  

Nyt varmesystem (omlægning fra damp til vand af HOFOR) 

har resulteret i en kold og fugtig kælder. 

 

Sydhavn Sogn: 

Nyt loft i krypten  

Jorden synker på forpladsen og rørene skal skiftes. 

Processen vedr. Kirkeskibet har været kompliceret og dyr, 

men det er nu blevet indviet, og mange af sognets 

medlemmer viser interesse for afholdelse af dåb og vielser 

på skibet. 

 

Vesterbro Sogn (7 kirker):  

Projekt om muligt ønske om at købe det tidligere 

bymuseum på Vesterbrogade til indretning af sognehus. 

Mangler en præstebolig indenfor en årrække. 

Udskiftning af tage på tårne bl.a. Sct Matthæus. 
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Renovering af Enghave er afsluttet, men menighedsalen 

mangler. 

Kristkirken og Sct. Matthæus trænger til at blive malet. 

 

6. Eventuelt 

 

 

 

 

Leif G. Christensen (Helligaands Sogn) lagde op til en 

diskussion vedr. opsparing, som på grund af den 

økonomiske situation lige nu giver negative renter. 

Domprovsten foreslog en opsparing, som bliver investeret 

efter statens regler f.eks. i kortfristede obligationer. 

Det har også vist sig, at være nyttigt at låne mellem 

menighedsråd, når der er opstået akutte og kortvarige 

likviditets behov. 

 

Christian Arffmann (Trinitatis Sogn) lagde op til en 

diskussion om Menighedsrådenes Landsforenings rolle 

som arbejdsgiver. 

Anton Pihl fra bestyrelsen tilkendegjorde tankerne og 

ønsker bag Landsforeningens initiativ.  

Der arbejdes på, at Landsforeningen skal have 

forhandlingsretten, som i dag varetages af kirkeministeriet 

overfor moderniseringsstyrelsen.  

Landsforeningen ønsker større indflydelse og en 

nytænkning af modellen og finansieringen af 

Landsforeningen, som forhandlende arbejdsgiver.  

Der rejser sig spørgsmål om kirke-stat forholdet mellem 

medlemmerne. 

Foråret 2020: Møder mellem Landsforeningen og 

formænd fra alle menighedsråd på landsplan udenom 

distriktsforeningerne.  

 

 
Til stede: 
 
Fredens-Nazaret Sogn:  Ella Pedersen 
 
Helligaands Sogn: Leif G. Christensen  
 
Sydhavn Sogn: Lone Rasmussen, Linda Kellam, Eva Larsen 
 
Vesterbro Sogn: Jens Andersen, Peter Sindal, Anton Pihl, Randi Stenholt-Jacobsen 
 
Vor Frue Sogn: Ole Ehlers  
 
Trinitatis Sogn: Lene Ruby, Regitze Nørregård-Nielsen, Michael Rand, Erik Høeg-Andersen, Christian 
Arffmann 
 
Vor Frue-Vesterbro Provsti:  Formand Susanne Olling, Domprovst Anders Gadegaard 
Provstisekretær og referent: Anne Sofie Pleidrup. 
 


