MENIGHEDSRÅDSFORMAND LARS P. POULSEN-HANSENS ORIENTERING
OM MENIGHEDSRÅDSARBEJDET 2016-2017 26.11.17 VED KIRKEKAFFEN
Præsentation af kirke og sogn:
Kastelskirken er en af de 15 kirker i Holmens & Østerbro Provsti, hvor ingen kirker er blevet lukket.
Kastels Sogn: 4.037 folkekirkemedlemmer (2016 – 4088); 6.819 indbyggere (2015 – 6.770).
Kirketællingerne for 2016 viser følgende for Kastels kirke og sogn:











Med 7145 (2015: 7032) deltagere i gudstjenester ligger vi på ottendepladsen (2015:
syvendepladsen) i provstiet efter Holmens, Skt. Jakobs, Skt. Pauls, Sions, Esajas, Frederiks
(Marmor), og Frihavns
Med 3.041 deltagere i vielser og velsignelser ligger vi på tredjepladsen i provstiet efter Holmens og
Skt. Jakobs
Med 38 vielser og velsignelser ligger vi på andenpladsen efter Holmens (49)
Med 29 begravelser ligger vi på tredjepladsen i provstiet efter Skt. Jakobs (69) og Kildevæld (34)
Med 3.527 deltagere i møder, kor mv. ligger vi på ellevtepladsen (2015: tolvtepladsen) i provstiet
Med 3.134 (2015: 3.519) tilhørere ved koncerter ligger vi på sjettepladsen (2015: fjerdepladsen) i
provstiet
Med 20.850 (2015: 20.439) deltagere i alt i vores aktiviteter ligger vi på syvendepladsen (2015:
sjettepladsen) i provstiet
Antal døbte: 83, hvoraf 2 var en konfirmanddåb og 1 var en voksendåb
Antal konfirmander: 18

I Holmens-Østerbro Provsti var der i 2016 en markant stigning i søgningen til kirkerne. I 2016 fandt i alt
336.0001 vej til kirkerne mod knap 318.000 i 2015. Det er en stigning på godt 18.000, svarende til 5,7%.
Væksten i søgningen gjaldt alle hovedkategorier af aktiviteter.
Gudstjenestedeltagelsen steg med 3.500 (3,2% fra knap 109.000 i 2015 til 112.500 i 2016.
Deltagelse i kirkelige handlinger (vielser og begravelser) steg med 3.000 (6,9% fra knap 44.000 i 2015 til
knap 47.000 i 2016.
Deltagelse i møder mv. (inkl. babysalmesang uden medvirken af præst, kor o.l.) nåede op på knap 127.000
mod knap 120.000 i 2015, en stigning på knap 7.000 (6,1%).
Til koncerterne kom knap 50.000 mod knap 46.000 i 2015, en stigning på godt 4000 (9,5%).
Præsterne:
Kastelskirken er bemandet med 125 % præstestilling, idet Else Hviid som kirkebogsførende sognepræst
udgør de 100 % og hærprovst Thomas Hansen Beck de 25 %, da han er optaget 75 % af sin arbejdstid som
hærprovst.
I julen 2016 havde Else Hviid 500 børn fra Langelinieskolens indskoling på Kastelsvej til juleafslutning i to
hold i kirken med stor succes. Den integrerede institution Konkylien var der også med knap 50 børn.
Else Hviid havde 18 konfirmander, hvoraf 16 skulle konfirmeres Palmesøndag. Syv af konfirmanderne på
dette hold var fra Kastels Sogn. Der var flest fra Nyboder Skole
Else Hviids Facebookside er i årets løb slået sammen med Lasse Ewerlöfs.
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Heri er ikke medregnet ca. 9.000 besøgende under kulturnatten og de mange tusind turister, som besøger især
Holmens Kirke og Marmorkiken.

Else Hviid har i efteråret afholdt tre vellykkede aftner med eksistenssamtaler.
Else Hviid har i efteråret haft en praktikant, teologistuderende, fra 24.10.17 cand.theol. Pernille Vinge
Carlsson, der stod for gudstjenesten den 19. november.
Menighedsrådet:
Menighedsrådet har i det forløbne år bestået af følgende ni medlemmer:
Lars P. Poulsen-Hansen, formand
Rovig Mastrup, næstformand og kasserer
Hanne Elsborg, kontaktperson
Ove H. Nordly
Susanne E. Adair
Birgitte Wilson Schmidt
Ulla Rasmussen
Bo Torp Pedersen
Marianne Hallund
Følgende har været stedfortræder:
Birgitte Bundgaard
Den 29. april afholdt menighedsrådet seminar om sit virke.
Der var indledende indlæg ved Thomas Hansen Beck, Else Hviid, hjælpepræst Carsten Barløse og Lasse
Ewerlöf. Diskussionen af de fire indledende indlæg mundede ud i enighed om følgende:
 Der er stemning for et rigtigt kirkeblad på 8 sider kvadratisk: Redaktionsgruppe nedsat: Lars, Else,
Bo og Birgitte S – aftaler første redaktionsmøde: 23. maj 2017 kl. 16.00.
 Indkøb af projektor til mødelokalet og Søjlesalen (Thomas).
 Der skal etableres wi-fi i kirken, og andre forbindelser skal revideres.
 Der skal nyt betræk på stole og sofaer i præsteværelse og i gangen udenfor.
 Køkkenet står allerede på to do-listen.
 Der skal være fokus på kontakten til sognebørnene – fint med mund til øre (Else).
 Opslag og plakater ophænges i nærmiljøet (butikkerne) (Else).
 Der skal skrives klummer i Øbrobladet (Else).
 Der skal sættes gang i børneaktiviteter: babysalmesang, minikonfirmander (Else).
 Vi skal holde fast i tirsdagsmøderne, hvor Else og Claus aftaler hvad er i vente (Else).
 Vi skal have bedre indbyrdes kommunikation – hvem gør hvad - blandt andet ved foredragene
(Hanne).
 Vi køber en ydelse af Garnison i form af kordegn. Det er derfor Garnisons ansvar at skaffe vikar for
kordegnen, f.eks. i forbindelse med afholdelse af ferie (Bo)
Rådet har besluttet ikke at genoptage samarbejdet med Willemoesgård og at fastholde vores udmeldelse af
De Samvirkende Menighedsplejer.
Bygning og inventar:
Kastelskirken ejes af Forsvaret, og en repræsentant for kirkens overtilsyn har været fast tilknyttet
menighedsrådet, nemlig oberst Eigil Schjønning, der dog er gået på pension i året løb, uden at vi har fået en
ny repræsentant udpeget af Forsvaret. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES), tidligere Forsvarets
Bygnings- & Etablissementstjeneste (FBE), står for vedligeholdelse og indretning af kirken, og vi har en
konstant dialog mellem MR’s bygnings- og inventarudvalg ved Ove Nordly og FBE’s Benjamin Behrendt om
vedligeholdelse og indretning. I det forløbne år er der ikke sket meget på dette område.

Følgende skulle foretages i 2015:
 Opsætning af håndgreb/støtte ved trin op til alter samt ved dør under pulpitur
En række arbejder blev ’lagt til nybehandling’ i 2016 hvor der dog ikke skete noget; det drejer sig om:
 Opsætning af akustikloft i møderum på 1. sal ved anretterkøkken
 Nyindretning af forrum til toiletter/arbejdsrum/depotrum (rum 105)
Et udestående og måske uløseligt problem er:
 Trappen til 1. sal (rum 107/207)
Der har været afholdt to møder med Camilla Hauch Fenger fra Forsvarsministeries Ejendomsstyrelse (FES)
og arkitekt Poul Madsen fra Fogh & Følner Arkitektfirma om etablering af forsatsvinduer i kirkeskibets
vinduer. Udførelsesperioden på ca. 2 måneder er aftalt til opstart efter pinse 2018.
Præstetavlen er ført up to date.
Personale:
To præster – den kirkebogsførende præst, Else Hviid (100 %), og hærprovsten (25 %), Thomas Hansen Beck,
samt ulønnet hjælpepræst professor, dr.theol. Kirsten Busch Nielsen, Københavns Universitet. Herudover
træder pastor emeritus Carsten Barløse undertiden til og tager en gudstjeneste.
Kordegn i fælles funktion med Garnisonskirken. En kirketjener samt vikarer.
En organist, Lasse Ewerlöf, og kirkens vokalensemble på seks personer. Sigrid Matilda Tordsen blev ansat
som sopran 15. april. Jane Bertelsen fratrådte pr. 31. august. Anette Bod blev ansat som alt pr. 1.
september.
Ansættelse og afskedigelse af kormedlemmer godkendes af MR.
Kirkens amatørkor:
Mens Katja Larsen var på barsel fra medio 2016, blev hun afløst af Tóra Vestergaard (Kastelskirkens
Børnekor, Babysalmesang og Kastelskoret) og Svafa Thorhallsdóttir (Musikalsk legestue, Kastelskirkens
folkekor).
Katja Larsen vendte tilbage efter sommerferien 2017.
Babysalmesang: Der er to hold, som begge er godt fyldt op med 10-12 babyer og deres mødre. På et år når
de 4-5 omgang og når altså dermed at huse 150-200 personer (babyer og mødre) på et år.
Drengekoret: Vi har fire sangglade drenge, der trofast møder op hver mandag og synger i kirken. Der er stor
opbakning fra forældregruppen, og alle tror på, at koret nok skal vokse sig større med tiden, men det
kræver tålmodighed.
Kastelskoret består i øjeblikket af 29 sangere, hvoraf 7 er mænd. Der skulle være hele 3 mænd på vej ind i
koret efter nytår. Koret sang julekoncert den 12. december under ledelse af Tóra Vestergaard og kunne
endnu en gang melde om fuldt hus. Sommerkoncerten blev desværre aflyst, da Tóra var syg. Det holder
julekoncert i år den 16. december kl. 16.
Kastelskirkens Folkekor sang i december 2016 ligeledes julekoncert i kirken under ledelse af Svafa
Thorhallsdóttir. Korets sommerkoncert blev desværre aflyst, da Svafa var syg. Menighedsrådet vedtog i
sommeren 2017 at nedlægge Folkekoret med udgangen af 2017 til korets store ærgrelse. Det vil dog gerne
takke kirken for denne gang, og de 25 korsangere har besluttet at slutte af med en julekoncert den 14.
december. Mange af korets medlemmer fortsætter med at synge i Skt. Jakobs Kirke.
Menighedsrådet har vedtaget at opslå en stilling som kor- og musikmedarbejder med 20 timer ugentligt fra
og med 2018.

Første Regiment, Danske Livregiments Soldaterforenings sangkor har fået lov til at øve i kirken og har
kvitteret herfor med et beløb på 1000 kr., som menighedsrådet har vedtaget at sætte ind på
Soldaterlegatet.
Udvalgene:
Aktivitetsudvalget:
 4. marts: Foredrag ved filosof og forfatter Peter Tudvad ”Luther og øvrigheden – konge, kejser,
fyrste, fører”
 23. april: Foredrag ved biskop Marianne Christiansen ”Om Martin Luther, kirkemusikken og
salmerne”
 29. april: Foredrag ved sognepræst og debattør Sørine Gotfredsen ”Luther, friheden og ondskaben”
 3. september: Udflugt for menighedsråd og personale til Esrum Kloster
 23. september: Foredrag ved Niels Henrik Gregersen, professor ved Det Teologiske Fakultet,
Københavns Universitet ”Er Luther lutter lagkage? Luther i dansk teologi og kultur 1914-2017”
 4. november: Foredrag ved Sven Rune Havsteen ”Reformationen og musikken. Om den lutherske
traditions musik-teologiske tænkning”
 25. november: Foredrag ved Kirsten Busch Nielsen ”Fortsat reformation?”
Musikudvalget:
 Søndagskoncerter i februar, marts og september, oktober og november – i alt 17 koncerter
 En række onsdagskoncerter
 I forbindelse med den liturgiske gudstjeneste langfredag opførtes Roskildepassionen af Lasse
Ewerlöf og Kastelskirkens Vokalensemble
 11. juni, Trinitatis søndag, afholdtes kantategudstjeneste med opførelse af Telemanns kantate
”Unbegreiflich ist dein Wesen” for sopran, violin/bratsch og orgelcontinuo
 10. juli var der som led i Copenhagen Jazz Festival jazzkoncert i kirken med ”The Music of Nicolai
Munch-Hansen”
 26. november afholdtes kantategudstjeneste med opførelse af Telemanns kantate ”Gleidet, hoffet,
leidet”.
Redaktionsudvalget har holdt en række møder om planlægning af et nye kirkeblad, men er endnu ikke nået
til noget endeligt resultat.
Kulturnatten den 14. oktober:
1298 besøgende i alt til aftensang og natkoncert.
Sportsarrangementer:
Sportsarrangementer, der berører Kastellet i almindelighed og kirken i særdeleshed er fortsat et stort
problem, især hvis vi ikke får noget at vide herom. Det drejer sig først og fremmest om adgangen til kirken i
forbindelse med kirkelige handlinger. Kommandanten har nu kontakten til kommunen og de forskellige
løbsarrangører.
Diverse:

DR TV har lavet optagelser i fængslet i kirken med henblik på et indslag om Orla Lehmann til serien
”Historien om Danmark”. Han sad dog ikke i Kastellet, men i Domhuset på Nytorv.
Økonomi:
Menighedsrådet har vedtaget et budget for 2018 på 3.403.799 kr., hvor der er taget højde for ansættelse af
kor- og musikmedarbejder 20 t. ugentligt og udgivelse af nyt kirkeblad.
Rådet har fået hjælp af provstiet til at tilbagebetale hærprovsten uberettigede opkrævninger for vand og
varme i tjenesteboligen.
Rådet har fået et bødeforlæg på kr. 100.000, idet kirken har udbetalt løn en canadisk kirkesanger, som midt
i ansættelsen flyttede til Malmø og derved mistede sin arbejdstilladelse i Danmark. Da ingen har været
opmærksom på dette, giver det automatisk en bøde på 10.000 kr. pr. måned, der er udbetalt løn, i alt
100.000 kr. Det skal i den forbindelse understreges, at vi har opkrævet skat af hendes løn og således ikke
snydt staten for noget. Fire andre kirker i København er i samme båd, og den samlede sag behandles nu af
en advokat, der har erfaring med sådanne sager.

