
17. marts 2015 

Udskrift af beslutningsprotokol 

Blad nr.3 /2015 

 

 

Referat af menighedsrådsmøde i Helligaands sogn, den 17. marts 2015, kl. 
19.00 i Helligaandshuset 
 
Til stede: Mette Edeling, Viggo Haarløv, Lene Sehested, Preben Skelbæk, 
Kirsten Klingenberg, Carina Wøhlk og Bente Lehn Jensen. 
Desuden deltog: Hans Ole Thers, Hanne Jensen, Sven Perdrup, Theodor og 
Lise Jørgensen og Jens Peter Rasmussen. 
Fraværende: Simon Fuhrmann, Leif Christensen, Kjeld Lystrup, Lucca Weis 
Kalckar, Anita Brinkmann, Britta Johnsen og Nicolas Veicherts. 
 

1. Indledning 
Viggo Haarløv indledte om Jakob-figuren og dens mange skikkelser og 
betydninger igennem historien. 
Theodor Jørgensen indleder ved næste møde om Judas. 

 
2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. Dog undrede Carina Wøhlk sig over, at der var indkaldt til et 
lukket møde med et punkt, som hun fandt, skulle på det åbne møde.  

 
3. Meddelelser fra formanden 

a. Indbydelse til informationsmøde den 8/4 2015 i Vartov om Danske  
Kirkedage 2016. 
Menighedsrådet udbeder sig en kort orientering fra præsterne om 
kirkens engagement i kirkedagene. 

b. Takkebrev fra kirkeværge Jørgen Mattsson for rådets 
opmærksomhed ifm. hans jubilæum. 

c. Provstiet har bevilliget 170.000 kr. til KøbenhaverPassionen – et 
fælles påskearrangement mellem Trinitatis, Vor Frue, Vesterbro og 
Helligaandskirken. Det fælles budget administreres af Vesterbro. 

d. Indkaldelse til årsmøde i Den folkekirkelige Aids-tjeneste den 26/3 
2015, kl. 11.00, på Diakonissestiftelsen. 

e. Takkebrev fra Niels Jørgen Cappelørn for opmærksomheden ifm. 
hans 70 års fødselsdag. 

f. Jens Peter Rasmussen har opsagt sin stilling som forretningsfører.  
 

4. Drøftelse af ændring af kirkens og sognets navn på sogn.dk og i andre 
officielle registre fra henholdsvis Helligåndskirken og Helligånds sogn til 
Helligaandskirken og Helligaands sogn. 
Rådet ønsker at kirkens og sognets navn fremover staves med dobbelt-a. 
Forretningsføreren og formanden udfærdiger en ansøgning til stiftet. 

 
5. Valg af kirkens repræsentant i Skoletjenesten  

Hanne Jensen blev valgt. 
 

6. Godkendelse af referat fra kirkeudvalget 
Vedr. referatets punkt 2bii: Rådet besluttede, at musikandagter i 1H16 
skal afholdes i Helligaandssalen.  
Vedr. referatets punkt 2biii: Rådet besluttede at anskaffe et klop-orgel til 
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en pris af max. 27.000 euro inkl. moms og transport. Orglet finansieres af 
Helligaandshuset kasse. Der søges om midler fra 5% puljen. 
Vedr.: referatets punkt 2biv: Reparation af flygel. Organisterne kommer 
med et forslag til næste rådsmøde. 
Den resterende del af referatet blev godkendt. 

  
7. Behandling af brev fra organisterne vedr. div arbejder ifm. kirkens 

restaurering i 1H16 
a. Afholdelse af musikandagter i Helligaandssalen 

Blev behandlet  under punkt 6. 
b. Anskaffelse af Klop orgel 

Blev behandlet under punkt 6. 
c. Istandsættelse af flygel 

Blev behandlet under punkt 6. 
d. Spots i kirkerummet og store sal 

Blev behandlet under kirkesynet tidligere på dagen. Spots 
opsættes under restaurering af kirken i 1H16 i samråd med 
organisterne. 

e. Indpakning af orglerne under arbejderne i kirken 
Blev behandlet under kirkesynet tidligere på dagen. Arkitekten 
kontakter orgelbyggeren for at afsøge mulighederne. 

f. Forslag fra formand, kontaktperson og forretningsfører om at 
tilbyde organisterne betalt studieorlov i 3 måneder hver. 
Blev godkendt. Det forudsættes, at én organist kan dække alle 
tjenester og handlinger i perioden uden brug af vikar på andet end 
fridage og i friweekender. Det er endvidere en forudsætning, at 
den tjenestepligtige organist ikke afholder ferie, ligesom påsken 
skal deles mellem de 2 organister.  
Der vil blive ansøgt om midler fra kompetencefonden. 

   
8. Meddelelser fra præsterne: 

a. Carina Wøhlk 
Har haft møde med Hans Ole Thers og forlægger om udgivelse af 
Salmeskat II, der forventes lanceret i 2016. Nogle af salmerne 
bliver præsenteret under Spil Dansk Dagen 2015. 
Skal deltage i salmeværksted på RPC 13. -17. april. 
Der er et udvidet arrangement ifm. Neuengamme foreningens 
mærkedag den 20/4, - bl.a. med en bogudgivelse. 

b. Leif G. Christensen 
Var ikke til stede. 

c. Simon Fuhrmann 
Var ikke til stede. 

 
9. Meddelelser fra organisterne/medarbejderrepræsentant 

Der har været afholdt evalueringsmøde med koret. 
Ser frem til at deltage i projektet omkring Salmeskat II. 
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10. Meddelelser fra provstiudvalgsmedlem 
Kirkens ansøgning om anlægsmidler til forundersøgelser vedr. 
omlægning af kirkerummets gulv er blevet afvist af provstiet. 
Dog er der givet foreløbigt tilsagn om midler til omlægning af taget på 
kirkebygningen og istandsættelse af kirkerummet. 

 
11. Meddelelser fra udvalgene 

CFU afholder møde den 25/3. 
 

12. Godkendelse af protokollat for kasseeftersyn 2014 
Protokollatet blev godkendt. 

 
13. Godkendelse af Regnskab 2014 for Kirkekassen 

a. Regnskabet med mærket ” Helligånds Sogns Menighedsråd, CVR-
nr. 46097718, Regnskab 2014, Afleveret d. 10-03-2015 11:53” 
blev godkendt. 

b. Helligaandshuset 
Regnskabet og den foreslåede anvendelse af overskuddet på ca. 
171.000 kr. til IT-projektet blev godkendt. 

 

14. Næste møde 
Onsdag den 20. maj 2015 

 
15. Eventuelt 

Rådet takkede Jens Peter Rasmussen for hans virke ved kirken. 
 

 
 

Referent: Jens Peter Rasmussen 

 Mødet sluttede kl. 21.15. 

 Referatet blev oplæst og underskrevet af de tilstedeværende rådsmedlemmer. 


