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BUDGETSAMRÅD i Vor Frue-Vesterbro Provsti REFERAT 

     Torsdag d. 26. august 2021 kl. 19.00-20.30 
Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K 

 
 

Pkt. Sag / Emneord / Resume Beslutning 
1. Velkomst Domprovst Anders Gadegaard og formand Susanne Olling 

bød velkommen. 

Dagsorden blev præsenteret, som den er blevet udsendt til 

menighedsrådene forud for mødet. 

 

 

2. Det Københavnske Kirkelige 
Budgetudvalgs (BU) udmelding på 
baggrund af mødet d. 25. august 2021. 
 
 
 
 

Budgettet omfatter 6 provstier i Københavns Kommune: 

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

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

 
Udskrivningsgrundlag 2022: 72.116.308.000 kr. 

Kirkeskat 0,8% 

Til rådighed: 576.930.464 

 
Totalfordeling i ligningsområdet: 

Kirkelig ligning til sognene: 415.093.045 kr. 

Provstiudvalgskasser mm: 49.961.722 kr. 

Fællesfonden: 111.867.190 kr. 

I alt:  576.921.956 kr. 

 
Vor Frue-Vesterbro Provsti: 

• Drift: 77.130.693 kr. 

• 2022 bevilling til Hugs&Food (diakonalt 

sognesamarbejde): 500.000,00 kr. 

• Samlet anlægsramme: 11.800.415 kr. 

• Feriepengeforpligtelse: 3.109.505 kr.  

• Pulje til uforudsete udgifter: 4.471.555 kr. 

• PUK drift: 1.295.455 kr. 

• Skoletjenesten: 200.000,00 kr. 

• Migrantsamarbejde i KBH stift: 146.215,00 kr. 

• Budgetudvalget: 20.000 kr. 

• Bindende stiftsbidrag: 955.152 kr. 
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3. Provstiudvalgets fremlæggelse af 

budget 2022 for menighedsrådenes drift 

og anlæg. 

Provstiudvalget har på sit møde d. 26. august 2021 

vedtaget følgende budgetramme for kirkekassernes 

drift og anlæg for 2022. 

 
Fordelingen mellem kirkekasserne godkendt af PU: 

Drift 2022 

Fredens-Nazaret Sogn: 5.505.219,33 kr. 

Trinitatis Sogn: 7.507.598,33 kr. 

Vor Frue Sogn: 17.750.758,33 kr. 

Sydhavn Sogn: 9.462.159,33 kr. 

Vesterbro Sogn: 30.603.448,33 kr. 

Helligaands Sogn: 6.801.509,33 kr. 

I alt . 77.630.692, 98 kr. 

 

 
Alle driftsrammer er inkl. 83.333,30 kr. til hver 

kirkekasse, som er bevilget af Budgetudvalget over 

København (i alt 500.000,00 kr.) og overføres i 2022 til 

det diakonale sognesamarbejde (Hugs&Food) som 

bestyres af Vor Frue Sogns Menighedsråd. 

 
Anlæg 2022 

Fredens-Nazaret Sogn: 346.950,00 kr. 

Trinitatis Sogn: 2.682.110,00 kr. 

Vor Frue Sogn: 881.236,00 kr. 

Sydhavn Sogn: 0,00 kr.  

Vesterbro Sogn: 1.890.119,00 kr. 

Helligaands Sogn: 6.000.000,00 kr. 

I alt 11.800.415,00 kr. 

 
Drifts- og anlægsbudgettet for 2022 blev taget ad notam      

af menighedsrådene ved Vor Frue-Vesterbro 

budgetsamråd. 
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4. Indbetaling til Feriefonden Budgetudvalget over Københavns Kommune vedtog d. 
25. august 2021 budget 2022, hvor der afsat midler til 
indbetaling af de indefrosne feriemidler i 2022. 

 Det betyder i praksis, at menighedsrådene på brevet 
fra Lønmodtagernes Feriemidler svarer, at man 
beholder feriemidlerne i 2021. Dette skal ske via 
www.virk.dk senest d. 31. august 2021. 

I 2022 hører menighedsrådene nærmere fra provstiet, 
hvor midlerne modtages i PUK-kassen, om hvordan og 
hvornår der skal indbetales til Lønmodtagernes 
Feriemidler. 

Provstikontoret sender et brev ud til alle 
menighedsråd i Vor Frue-Vesterbro Provsti senest d. 
27. august 2021. 

  
 
 

 

    5. Status på provstisamarbejde: 

 
A. Efteruddannelse af præster 

 
B. Musikpædagogiske aktiviteter 

 
C. Farsi talende konsulent. DK 

Migrantsamarbejde 

 
D. Migrantsamarbejde i KBH 

Stift – engelsksproget 

menighed 

 
Diakonalt sognesamarbejde (Hugs & 
Food) 

A. Efteruddannelse af præster: 
Puljen bruges på to årlige provstikonventer og til 

præsters ønske om kurser og anden efteruddannelse, 

som menighedsrådet  har godkendt og bidrager til 

økonomisk. 

Grundet corona har det ikke været muligt at holde 

internat med overnatning, men til foråret tager 

præsterne på studietur til Berlin. 

Indstilling fra PU til budget 2021: 150.000,00 kr. 

Vedtaget enstemmigt. 

 
B. Musikpædagogiske aktiviteter: 

Status på fremsendt rapport, statistik og budget 

ved Jens Andersen. 

Provstisamarbejdet har stor succes og 

bliver udvidet med et ekstra børnekor.  

Corona har været en udfordring og 

vanskeliggjort afvikling af 

arrangementer, men alle aktiviteter er 

nu i gang igen. 

Indstilling fra PU til budget 2022: 727.000,00 kr. 
Vedtaget enstemmigt 
 

C. Farsi-talende konsulent 
Vor Frue-Vesterbro Provstiudvalg er bestyrelse for 

samarbejdet, og det administreres i samspil med 

Mellemkirkeligt Råd og Vesterbro Sogn. 

Arbejdet ønskes udvidet til andre sproggrupper. 

Indstilling fra PU til budget 2022: 50.000,00 kr. 

http://www.virk.dk/
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Vedtaget enstemmigt. 

 
D. Migrantsamarbejde i Københavns Stift vedr. en 

engelsksproget menighed  
1. opbygning af engelsksproget menighed i 

Eliaskirken med to månedlige gudstjenester. 
2. Ansættelse af medarbejder  
3. styrkelse af kommunikationen på engelsk vedr. 

kirkelige aktiviteter i Københavns Stift. 
4. samarbejde med andre grupper, som har 

engelsksprogede medlemmer af deres 
menighed. 

KM har godkendt samarbejdet pr. 1. juli 2021 og man har 
ansat medarbejder pr. 1. august 2021. 
 

I alt bevilget af Budgetudvalget: 146.215,00 kr. 
 
 

E. Diakonalt sognesamarbejde 
MR opfordres til at udpege et medlem til at sidde i 
diakoniudvalget.  
Udvalget har holdt sit første møde og har taget 
initiativ til et nyt projekt vedr. maduddeling. 
PUK kassen har i sit budget 2022 afsat 50.000 kr. til 
igangsætning af dette arbejde. 
 
Indstilling fra PU til budget 2022: 50.000,00 kr. 
 
Budgetudvalget har bevilget kr. 500.000,00 til 
Hugs&Food i 2022.  
 
Stiftet holder d. 30. oktober 2021 diakoni-dag 
 
Budgetsamrådet har vedtaget og godkendt de 
fremsatte budgetter for samarbejderne i 2022. 
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6. Menighedsrådenes redegørelse for 

større planlagte arbejder på længere 

sigt. 

Sydhavn Sogn: 
Forpladsen ved Frederiksholms Kirke ønskes udbedret og 
renoveret og der fortages opgravninger og undersøgelser af 
grunden. 
Ny kirke status:  
Københavns Kommune afgør i september om de bevilger 
penge til et sognehus/medborgerhus i underetagen, således 
at kirken kan begynde at blive opført ud fra den oprindelige 
arkitekttegning. 

 
Fredens-Nazaret Sogn: 
Etablering af nyt låsesystem igangsættes og der er akut 
behov for reparation af blyindfatning og tag på Nazaret 
Kirke. 
Provstesyn netop afsluttet d. 25/8-21 uden større 
bemærkninger. 

 
Helligaands Sogn: 
Renovering af sandstensportaler. 
Gulv-projekt: nyt varmeanlæg, nyt gulv, udskiftning af 
varmeanlæg, nyt tæppe samt renovering af kirkebænke og 
alterparti. 
For-projekt igangsat som danner grundlag for et EU-udbud. 
Afdækning af undergrunden – fundamentet er beskadiget. 
20-25. mio. skal søges som fondsmidler 

 
Trinitatis Sogn: 
Drone inspektion af bygning og tagryg. 
Nabokompleks solgt til bolig, butiksareal og hotel, hvilket 
forårsager, at området er præget af byggearbejde. 
Kirkepladsen er blevet fredet. 

 
Vor Frue Sogn: 
Etablering af nyt låse- og alarmsystem til Vor Frue Kirke og 
Sct. Andreas. 
Udskiftning af kobbertaget i Vor Frue Kirke. 

 
Vesterbro Sogn: 
Renovering af menighedshuset i Valdemarsgade med et 
budget på ca. 23 mio. kr. 
 
Nyt elektronisk låsesystem fælles for alle kirkerne i sognet. 
 
Enghave Kirke: mere plads til børnekor kræver ombygning 
af eksisterende lokaler 
 
Råd og tagskader præger mange af de ældre kirker  
 
Klima: loftsisolering i Sct. Matthæus Kirke. 
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7. Eventuelt Kirkeministeriet har godkendt et ønske fra Sydhavn og 
Vesterbro Sogns Menighedsråd om at flytte nogle 
sognegrænser, hvor geografiske områder, som tidligere har 
tilhørt Sydhavn nu hører under Vesterbro og omvendt. 
 

 

 

Til stede: 
 

Fredens-Nazaret Sogn: Ella Pedersen, Susanne Rewitz, Lars Ulrich-Rejkjær 
 

Helligaands Sogn: Leif G. Christensen, Pernille Grønbech, Preben Skelbæk 
 

Sydhavn Sogn: Lone Rasmussen, Linda Kellam, Eva Larsen, Karin Holm 
 

Vesterbro Sogn: Jens Andersen, Peter Sindal. Lundsberg, Eva Rønne, Arne Hjort Nielsen 
 

Vor Frue Sogn: Ole Ehlers, Charlotte Ekstrand, Anne Dorte Schwarz-Nielsen 

Trinitatis Sogn: Regitze Nørregård-Nielsen, Michael Rand, Torben Nielsen, Erik Høegh-Andersen, Anne 

Edmond 

 

Vor Frue-Vesterbro Provsti: Domprovst Anders Gadegaard, formand Susanne Olling, provstisekretær og 
referent: Anne Sofie Pleidrup Lagrelius.  

 

 

 

 


