MENIGHEDSRÅDSFORMAND LARS P. POULSEN-HANSENS ORIENTERING
OM MENIGHEDSRÅDSARBEJDET 2017-2018 25.11.18 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: 4.022 folkekirkemedlemmer (2017 – 4037); 6.844 indbyggere (2017 – 6.819).
Det skal i denne forbindelse understreges, at vi mister et menighedsrådsmedlem, hvis antallet af
folkekirkemedlemmer kommer under 4.000.
Kirketællingerne for 2017 viser følgende for Kastels kirke og sogn:









Der har været et lidt stigende antal deltagere i gudstjenester, og vi ligger i denne henseende midt
blandt provstiets kirker.
Med 36 vielser og velsignelser ligger vi på tredjepladsen efter Holmens (56) og Skt. Jakobs (50),
hvilket er bemærkelsesværdigt i betragtning af vores i forhold til antallet af folkekirkemedlemmer
relativt lave præstebemanding.
Med 18 begravelser ligger vi midt blandt provstiets kirker.
Vi har haft lidt flere tilhørere til vores koncerter end i 2016, nemlig 3.659, og ligger på fjerdepladsen
i provstiet, hvor der generelt er sket en kraft vækst i antallet af koncertgængere.
Vi har haft lidt færre deltagere i vores aktiviteter i 2017, men ligger fortsat midt i provstiet.
Antal døbte: 81
Antal konfirmander: 18

I Holmens-Østerbro Provsti var der i 2017 en svag stigning i søgningen til gudstjenesterne, mens der har
været en svagt faldende deltagelse i andagter og kirkelige handlinger.
Der er sket et markant fald i deltagelse i møder mv

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 2017 havde Else Hviid juleafslutning for institutionen Konkylien, Forbindelsesvej 9, Langelinje,

30 børn, for Kastelsgården, Kastelsvej 62, 50 børn, samt for Langelinjeskolens afdeling på
Kastelsvej, 500 børn.
Else Hviid havde 5 konfirmander, der blev konfirmeret Palmesøndag, heraf de 4 fra sognet.
Else Hviid har i foråret haft en praktikant, cand.theol. Johanna Røjkjær Daugaard, og i efteråret en ny
praktikant, cand.theol. Silke Fraize.
Menighedsrådet:
Menighedsrådet har i det forløbne år bestået af følgende ni medlemmer:
Lars P. Poulsen-Hansen, formand
Rovig Mastrup, næstformand, kasserer og tegningsberettiget
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
Menighedsrådet har holdt 11 møder.
Bygning og inventar:
Kastelskirken ejes af Forsvaret, og en repræsentant for kirkens overtilsyn har været fast tilknyttet
menighedsrådet, nemlig oberst Eigil Schjønning, der dog gik på pension i 2017, uden at vi fik en ny
repræsentant udpeget af Forsvaret. I årets løb er det blevet afklaret, at der heller ikke skal være en sådan
repræsentant i menighedsrådet. 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 og FBE’s Benjamin Behrendt om vedligeholdelse og indretning. I
det forløbne år er der ikke sket meget på dette område.
Følgende skulle være foretaget i 2015:
 Opsætning af håndgreb/støtte ved trin op til alter samt ved dør under pulpitur (ønsket forelagt
første gang ved møde 4.1.13)
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. Ønsket forelagt ved møde
25.03.2014, men senere aftalt nedprioriteret (meget dyrt) og i 2015 aftalt udskudt indtil videre.
Senere blev sagen annulleret, da det ikke mere skønnedes påkrævet blandt andet på grund af
billedophængningen som lyddæmpede.
 Nyindretning af forrum til toiletter/arbejdsrum/depotrum (rum 105). (Ønsket forelagt 5.11.13)
Et udestående og måske uløseligt problem er:
 Trappen til 1. sal (rum 107/207). Benjamin Behrendt har lovet løse planker afhjulpet snarest.
I årets løb er der blevet opsat forsatsvinduer i kirkerummet, og kirken er blev kalket.
Der er etableret medhørshøjttalere på pulpituret og i korlokalet.
Kirken har fået ny fanedug, som er blevet betalt af 1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforening.
I kirkens embedsbolig Kristianiagade 22, 1. th. er der udskiftet vinduer til gadesiden, og næste sommer skal
der i ejendommen skiftes vinduer til gårdsiden.
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 2017 og fratrådte med udgangen af februar. Som ny sopran tiltrådte Maria Marstal 1.
marts 2018 og stoppede den 1. november 2018. Birgitte Ewerlöf fratrådte sin stilling med udgangen af juni
måned. Der er endnu ikke fundet nye sopraner til kirkekoret. Ansættelse og afskedigelse af kormedlemmer
godkendes af MR.
Kor- og musikmedarbejder (20 timer ugentligt) Katja Larsen, der leder kirkens babysalmesang, drengekor og
Kastelskoret.

Der har været afholdt medarbejdermøde 4. juli.
Kirkens amatørkor:
Kastelskoret deltog 4. december 2017 i "Alsang i Kastelskirken”, hvor de optrådte med et par enkelte
julesalmer.
16. december afholdt koret som sædvanlig julekoncert for en fyldt kirke.
29. januar indspillede Kastelskoret “Sorrig og glæde” til dokumentarfilmen om den afdøde Mads Holger.
Mads Holgers søster, instruktør på filmen, er sognebarn og har gået til babysalmesang og musikalsk
legestue i kirken med begge sine børn. (Indspilningen endte desværre med ikke at være med i filmen.)
17. marts viste DR K 12 timer med live fællessang fra højskolesangbogen i Dokk1 i Århus, på Ryslinge
Højskole og i Vartov i København. Kastelskoret var inviteret ind i Vartov i København, hvor de optrådte med
2 sange på live tv. Sammen med Radiokoret deltog de naturligvis også i resten af det 2 timer lange
arrangement, som blev sendt fra Vartov om aftenen med Michael Bojesen som vært.
27. Maj deltog Kastelskoret i en højmesse i Kastelskirken.
3. juni sang koret koncert i De Gamles Bys Kirke på Nørrebro.
Sankthansaften havde koret Sommerkoncert i Kastelskirken.
I koret har vi nu 38 sangere, hvoraf 16 er mænd og 22 er kvinder. Vi har lige fået en masse nye tenorer og
basser og det var tiltrængt. De får deres debut til vores julekoncert.
Drengekoret består nu af 7 skønne drenge i alderen 7-11 år. Stadig en lille flok, omend større end
nogensinde. Drengene er glade for at være i kirken og rimelige trofaste og stabile. De får, ligesom
konfirmanderne, kage og juice i deres pause, og det nyder de i stor stil.
Siden december 2017 har vi haft omkring 50 børn og deres forældre (og ofte også søskende og
bedsteforældre) igennem til musikalsk legestue.
Oftest får Katja tilmeldinger ved at skrive ud til tidligere deltagere i babysalmesang. En del går på mange
forløb i træk og fortsætter så længe det aldersmæssigt giver mening.
Næsten alle deltagere er fortsættere fra babysalmesang.
På vores hold for babysalmesang har vi haft knap 100 børn igennem siden december 2017. De mindste
kommer med deres mødre fra de er omkring 3 måneder gamle, og mange fortsætter, til barslen slutter
omkring 1-årsalderen.
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:
 10. marts: Foredrag ved folketingsmedlem Christian Langballe ”Kristendom og politik”
 14. april: Foredrag ved generalsekretær i Danmission Jørgen Skov Sørensen ”Kristendom og
religionerne”
 2. september: Udflugt for menighedsråd og personale til Roskilde Domkirke og Roskilde Kloster
 8. september: Foredrag ved lektor Carsten Selch Jensen ”Kristendom og krig”




13. oktober: Foredrag ved billedhugger Hein Heinsen ”Kristendom og kunst”
10. november: Foredrag ved journalist, præst Anders Raahauge ”Kristendom og etik”

Kirkens aktiviteter omtales i kirkefolderen, på kirkens hjemmeside og facebookside samt i
Østerbro Avis. Her annonceres der ugentligt i fællesannoncen "Folkekirken på Østerbro", og
derudover bringes der annoncer om f.eks. Alsang. Desuden udsendes og uddeles flyers om
søndagskoncerter, alsang og andre aktiviteter.
Musikudvalget:
 Søndagskoncerter i februar, marts og september, oktober og november – i alt 14 koncerter
 To onsdagskoncerter
 I forbindelse med den liturgiske gudstjeneste langfredag opførtes Roskildepassionen af Lasse
Ewerlöf og Kastelskirkens Vokalensemble
Redaktionsudvalget:
Udvalget har holdt en række møder om planlægning af et nye kirkeblad, men er endnu ikke nået til noget
endeligt resultat.
Menighedsplejen:
Har uddelt 10.000 kr. til ansøgere om julehjælp.
Arven:
har betalt kr. 4.812,50 for reparation og istandsættelse af alterkors.

Kulturnatten den 12. oktober:
2029 besøgende i alt til solistkoncert og orgelkoncert.
Andre arrangementer:
4.12.17: Alsang med deltagelse af Kastelskoret
16.12.17: Kastelskorets julekoncert
17.12.17: De ni læsninger ved konfirmanderne
23.5.18: Alsang i samarbejde med Kommandantskabet
23.6.18: Kastelskorets sommerkoncert
16.8.18. Koncert med Kiev Kammerkor
11.9.18: Alsang i samarbejde med G.A. Hagemanns Kollegium og Nordisk Kollegium
4.11.18: Allehelgen musikgudstjeneste
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.
Økonomi:

Menighedsrådet har vedtaget et budget for 2019 på 3.461.125 kr. og har vedtaget, at det i 2019 formulerer
det lovpligtige budgetformål på et menighedsrådsseminar. I budgettet er indarbejdet løn til kor- og
musikmedarbejder med 20 timer ugentligt.

Selv om vi på nuværende tidspunkt kun har regnskab for de ni første måneder af 2018, ser det ud
til, at vi kommer ud af 2018 med fin orden i økonomien.
Rådet fik i 2017 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. Han agter ikke at foretage sig noget i sagen, før han hører
fra anklagemyndigheden.

