
Menighedsrådsmøde                     Den 17. marts 2016 

 

Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 

i menighedsrådets mødelokale, Garnisonskirken 

 

Til stede: Claus Oldenburg, Merete Westergaard, Peter Lütken, Susanne Heering, Martin R. 

Klintholm, Gustav Grüner, Klaus Frederiksen, Vibeke Rasmussen, Niels Blomgren-Hansen, Peter 

Bartholin, Christel Buchter, Hans Westenholz, Jan Nissen og Sahra Lindeberg (sekretær). 

Afbud fra: Erik Norman Svendsen, Helle Bonnesen og Kirsten Tingleff  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat af sidste møde den 24. november 2015 

3. Orientering ved formanden  

4. Forelæggelse af årsregnskabet for kirke og kirkegård 2015 (Bilag 1) 

5. Forelæggelse af årsregnskab 2015 for Musikfonden (bilag 2) 

6. Oplæg fra Claus Oldenburg om Herrens Mark nr. 10 (bilag 3)   

7. Messehagel til Trinitatis-tiden  

 

8. Nyt fra:   

 -     Sognepræsten 

-     Kirkeværgen 

-     Kasserer/regnskabsfører   

-     Kirkegård 

-     Kontaktperson 

-     Provstiudvalget 

-     Menighedsplejen 

-     Børnehaven 

 

9. Eventuelt 

 

Ad 1. Dagsorden blev godkendt 

Ad 2. Referat fra sidste møde den 24. november 2015 blev godkendt med tilføjelsen ”Ny 

                      budgetprovst indsat.” 

Ad 3. Det nye flygel i kirken blev indkøbt til den aftalte pris: 298.000 kr. Det er et meget 

                      fint flygel og er en god investering i kirkens musikliv. 

Forfatter Peter Olesen har anmodet om støtte til sin nye bog om det ”Stille 

København.” Garnisons kirkegård indgår i bogen. Kirkegården vil støtte projektet med 

15.000 kr. Peter Olesen har haft et godt samarbejde med Klaus Frederiksen om den 

tidligere udgivne bog om kirkegården. 

Der ønskes indkøbt nogle udgaver af højskolesangbogen med stor skrift, da flere har 

svært ved at læse den lille skrift ved vores Sang- og Musikeftermiddage. 

Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 13. marts foregik i år fra Marmorkirken. 

Næste år rykkes indsamlingen tilbage til Garnisonskirken igen, hvor arrangementet 

ofres mere opmærksomhed. Der blev indsamlet 9.671,00 kr. i år. 

 



Ad. 4. Årsregnskabet 2015 blev gennemgået af Niels Blomgren-Hansen. Garnisons sogns 

menighedsråd godkender ”Garnisons Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 21289310. 

Regnskab 2015. Afleveret d. 26-2-2016 12:48.” 

                      Desuden erklærer rådet sig enig i resultatdisponeringen af årets resultat. 

Menighedsrådet godkender en årlig udgiftsforhøjelse for regnskabsudførelsen for 

kirke og kirkegård til 85.000 kr. per 1. april 2016 ( i 2016 pristal)  

 

 Ad. 5 Musikfondens årsregnskab 2015 forelægges til orientering.  

  

                      Musikfonden har betalt dækkenet til beskyttelse af det nye flygel i kirken. 

 

Ad. 6 Claus Oldenburg orienterer om den kommende udgave af  Herrens Mark.  Nr. 10 vil  

                      få titlen: ”Fætterreligionerne – en lige opstilling.” 

 

Ad. 7 Peter Lütken fremviser tidligere forelagte stofprøver til en ny Messehagel til  

                      Trinitatis-tiden, idet det ikke er lykkedes os at finde andre lige så smukke og  

                      velegnede stoffer i en lysere grøn farve, så menighedsrådet beslutter sig for at vælge  

                      et meget smukt, ret mørkegrønt stof. 

 

Ad. 8 Sognepræsten: 

Sognepræst ved Kastelkirken Gyrite Madsen har valgt at gå på pension fra Påskedag.  

Hun skal betænkes med en gave. ClO vil overrække den. Else Hviid som overtager  

                      efter Gyrite Madsen, forærer vi Claus Oldenburgs ”Mellem himmel og jord.”  

  Erik Norman Svendsen afholder 2. Pinsedag i fælleskab med Marmorkirkens  

                      Sognepræst Mikkel Wold. Højmessen bliver afholdt i Garnisonskirken kl.  

                      11.   

                      Claus Oldenburg foreslår, at vi benytter ”Mellem himmel og jord” som dåbsbibel her  

                      ved kirken. Det synes menighedsrådet er en rigtig god ide. 

                      Kirkens værge: 

                      Kirkens værge gennemgår afsluttede og igangværende projekter i kirke og på 

                      kirkegård. Bilag vedlagt 

                      Kasserer:  
                      Intet at tilføje. 

                      Kirkegård:    
                      Klaus Frederiksen forklarer de månedlige lønudsving på kirkegården, som beror på,   

                      hvornår på året Påsken falder. 

                      Kontaktperson: 

                      Det nye flygel er blevet registreret i inventarlisten.  

                      Der vil blive afholdt MUS-samtaler den 14. april. 

                      Peter Lütken orienterer menighedsrådet om det forestående menighedsrådsvalg.   

                      Generel dato for Orienteringsmøde samt Opstillingsmøde formodes at blive fastsat til  

                      den 13. sep. 2016. 

                      Provstiudvalget:  
                      Niels Blomgren Hansen refererer fra mødet den 8. marts i provstiudvalget, hvor der  

                      blev fremlagt ønsker for 2017. Provstiudvalget har rykket Kirkeministeriet for et svar  

                      angående spørgsmålet om, hvorfor sognet ikke må få at vide, når der flytter nye  

                      folkekirkemedlemmer til sognet. Man ønsker, at udsende et velkomstbrev til de nye  

                      tilflyttere. 



                      Der har været møde i Budgetudvalget og Stiftsrådet den 10. marts. I København 

                      vokser befolkningen og derfor vokser medlemstallet af folkekirken i denne del af  

                      Danmark også. Økonomien er derfor tilsvarende god. Der er dog grund til at tro, at  

                     dette ikke vil fortsætte. Vi vil også komme til at opleve nedgang i medlemstallet  

                     primært pga. traditionstab blandt etniske danskere. Mange børn vil derfor ikke blive  

                     døbt og undersøgelser viser, at meget få bliver medlem af folkekirken, hvis ikke de  

                     bliver barnedøbte. 

                     Menighedsplejen: 

                     Vibeke Rasmussen fortæller, at Menighedsplejen har tildelt Den Sorte Gryde 20.000  

                     kr., Frelsens Hær 5000 kr. og Tværkulturelt Center 5000 kr.  

                     Menighedsplejen holder årsmøde den 3. april. 

                     Børnehaven: 

                     Børnehavens lejekontrakt skal gennemgås igen. 

                     To medarbejdere har fået andet arbejde. To nye medarbejdere er efterfølgende blevet 

                     ansat. 

                     Datoerne for Krybbespillet er den 18. og den 20. december. Den første forestilling vil 

                     være offentlig, den anden kun for børnehavebørnenes familier. NB: Skal meddeles i de  

                     2 næste Foldere. 

                      

      Ad.  9   Merete Westergaard minder menighedsrådet om ”De himmelske dage” den 6., 7., og  

                   8. maj.    

                       

 

                  

                     Mødet slut 21.55 


