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Referat af menighedsrådsmøde i Helligaands sogn, den 18. november 2014, 
kl. 19.00 i Helligaandshuset 
 
Til stede: Lucca Weis Kalckar, Mette Edeling, Viggo Haarløv, Lene Sehested, 
Preben Skelbæk, Kirsten Klingenberg, Carina Wøhlk, Simon Fuhrmann (deltog til 
og med punkt 7) og Leif G. Christensen. 
Desuden deltog: Sven Perdrup, Hans Ole Thers, Theodor Jørgensen, Kjeld 
Lystrup, Jeanne Gravfort og Jens Peter Rasmussen. 
Fraværende: Bente Lehn Jensen, Anita Brinkmann, Britta Johnsen og Nicolas 
Veicherts. 
 

1. Indledning  
Viggo Haarløv berettede fra folketingets udenrigsudvalgs høring om 
religionsforfølgelser og forfulgte kristne. 
Leif Christensen gennemgik brev fra venskabsmenigheden i Libanon. 
Opfordrede menighedsrådet til at komme med forslag til, hvordan der kan 
samles ind til venskabsmenigheden. 
Viggo Haarløv og Leif Christensen indleder næste gang om 
reformationsjubilæet og specielt om historien bag Hans Tausen billedet. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

3. Behandling af høringsbrev fra biskoppen vedr. ændring af Carina Wøhlks 
præstestilling ved kirken 
Det blev besluttet ikke at give høringssvar. Samtidig blev det aftalt, at et 
internt udvalg bestående af Lucca Weis Kalcker, 
medarbejderrepræsentanten, kontaktpersonen, præsterne samt 
forretningsføreren udarbejder et oplæg til, hvorledes Carinas 1/3 
sognepræstestilling skal udmøntes. 

 
4. Brug af MobilePay i forbindelse med kollekter 

Det blev besluttet at anvende MobilePay og Swipp i forbindelse med 
kollekten under højmessen. Forslaget kom til afstemning. Der var 10 
stemmeberettigede til stede. Kjeld Lystrup indtrådte som suppleant for 
Bente Lehn, – 5 stemte for, og 4 stemte imod. 1 undlod at stemme. Alle 
indbetalinger, der indgår de efterfølgende hverdage efter en højmesse 
frem til næste højmesse regnes for kollekt ifm. seneste højmesse.  
Alle gebyrer og abonnementer dækkes over kirkens drift og vil ikke 
belaste kollekterne. 
 

5. Meddelelser fra formanden 
- takkebrev fra tidligere kirkevagt Jørgen Rasmussen for blomster 
- takkebrev fra Signe Toft for opmærksomhed ifm hendes ordination 
- indbydelse fra biskoppen til deltagelse i Kirkedage 5.-8. maj 2016 
  Da kirken er lukket 1H16, tilbydes Helligaandssalen til formålet. 
- indbydelse fra biskoppen til deltagelse i fejringen af  
  Reformationsjubilæet 2017. 
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  Der blev nedsat et udvalg bestående af Viggo Haarløv, Leif Christensen  
  og Theodor Jørgensen, der repræsenterer Helligaandskirken ifm.  
  forberedelserne til jubilæet. 

 
6. Meddelelser fra præsterne: 

a. Carina Wøhlk 
Der er diverse julearrangementer med HIV menigheden i december, bl.a. 
med WAD den 1/12 og julefest den 12/12. 

b. Leif G. Christensen 
Nyt kirkeblad er kommet. Der er kommet 3 nye kirkevagter. Simon og 
Leif har etableret et godt samarbejde omkring konfirmanderne. 

c. Simon Fuhrmann 

Leif og Simon starter med kalenderandagter for børnehaven fra 
den 8/12. Samarbejdet med Helligaandskirkens nye 
mediemedarbejder fungerer godt. Natkirken har fået sin egen 
hjemmeside, hvor man bl.a. kan tilmelde sig natkirkens 
nyhedsbrev. Har indledt et samarbejde med Danmissions Unge, 
bl.a. gennem en relancering af natkirkens suppekøkken. Har 
afholdt kor workshops, en pilgrimsdag samt Christfullness aftener. 

 
7. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant 

Præsenterede koncertprogrammet for december. Er i gang med at 
forberede kirkens musikbidrag til reformationsjubilæet. 
Der er koncert med kirkens kor den 15/12, kl. 16.30 med efterfølgende 
traktement for menighedsråd og ansatte. 
 

8. Godkendelse af referat fra kirkeudvalget 
Godkendt 

 
9. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem 

Provstiet har godkendt, at anlægsmidlerne i 2015 kan anvendes til 
omlægning af taget på kirken. 
Provstiet har stillet en underskudsgaranti på 100.000 kr til rådighed ifm. 
restaurering af Hans Tausen billedet. Derudover er der doneret yderligere 
100.000 kr. fra en anden fond, som vil blive brugt, inden man benytter sig 
af garantien fra provstiet. 

 
10. Meddelelser fra udvalgene 

Lene Sehested uddelte referat fra seneste møde i citykirke-udvalget. Der 
blev endvidere berettet om aktiviteter i Café K og Den Getreuerske 
Stiftelse. 

 
11. Godkendelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 

Godkendt. 
 

12. Valg til enkeltmandsposter iht. Lov om menighedsråd, § 11 
Der var 7 stemmeberettigede til stede, hvor Kjeld Lystrup indtrådte som 
suppleant for Bente Lehn Jensen. 
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a. Formand 
Lucca Weis Kalckar modtog ikke genvalg. Mette Edeling blev 
opstillet og blev valgt med 5 stemmer for og 2 blanke stemmer. 

b. Næstformand 
Lene Sehested blev opstillet og valgt med 5 stemmer for og 2 
blanke. 

c. Kontaktperson 
Bente Lehn Jensen blev genvalgt. 

d. Kasserer 
Preben Skelbæk blev genvalgt. 

e. Kirkeværge 
Jørgen Mattsson blev genvalgt. 

f. Bygningssagkyndig/arkitekt 
Marianne Ingvartsen blev genvalgt. 

g. Underskriftsberettiget 
Lene Sehested blev valgt. 
 

13. Valg af repræsentanter og udvalg 
a. Kirkeudvalget 

Lene Sehested, Leif Christensen, Preben Skelbæk, Mette Edeling 
og Sven Perdrup fortsætter. 

b. Medieudvalget 
Lucca Weis Kalckar blev valgt. Frank Bentin og Simon Fuhrmann 
opfordres til at fortsætte. 

c. Visionsudvalget 
Nedlægges. 

d. Børnehaveudvalget 
Nedlægges. 

e. IT-udvalget 
Forretningsføreren og Preben Skelbæk blev valgt. 

f. Repræsentant i 
i. Citykirkeudvalget 

Lene Sehested blev genvalgt. Kirsten Klingenberg blev 
genvalgt som suppleant. 

ii. Folkekirkens skoletjeneste 
Britta Johnsen ønskede ikke at fortsætte. Simon Fuhrmann 
opfordres til at opstille. 

iii. Café K 
Lucca Weis Kalkar blev valgt. 

iv. Den Getreuerske Stiftelse 
Viggo Haarløv og Birgit Kijne blev genvalgt. 

v. Menighedsbørnehavens bestyrelse 
Leif Christensen og Anita Brinkmann blev valgt. 

 
14. Fastlæggelse af mødedatoer for 2015 

Tirsdag den 27/1 2015 
Tirsdag den 17/3 2015 
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Onsdag den 20/5 2015 
Tirsdag den 16/6 2015 
Tirsdag den 25/8 2015 
Tirsdag den 6/10 2015 
Tirsdag den 17/11 2015 
Alle møder starter kl. 19.00. 

 
15. Eventuelt 

Intet. 
 
 

Referent: Jens Peter Rasmussen 

 Mødet sluttede kl. 22.00. 

 Referatet blev oplæst og underskrevet af de tilstedeværende rådsmedlemmer. 


