Frederiksborg Slotssogn
Formanden

Referat af menighedsrådets møder

Tirsdag den 23. september 2014 kl. 19.00-21.30
Til stede var: Karen Hansen, Ejvind Flensted-Jensen, Bente Veileborg, Inge Espensen, Grethe RestorffLiliegreen, Birgitte Grøn, Kirsten Møller, Susanne Gram Larsen, Steen Clausen, Keld Ivan Pedersen, Henrik
Winther-Nielsen.
Desuden deltog: Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Heidi Fejerskov Ravn.
Afbud fra: Ida Secher, Jørgen Flemming Christensen, Rikke Gram, Bodil Carlson, Terkel T. Nielsen.

Punkter til første møde kl. 19.00-19.55

1. Skoletjenesten – rapport 2013
Birgitte Grøn aflagde Skoletjenestens rapport for 2013, som er sendt til alle menighedsrådsformænd i
provstiet.
Birgitte Grøn berettede, at der er tilmeldt 164 skoleklasser med 3.742 elever. Der er løbende 13 projekter i
provstiet. Ejvind Flensted-Jensen er stort set altid med for lave billed- og videoreportager. Ejvind FlenstedJensen har lavet en CD med video fra 3 udvalgte projekter, og denne er sendt rundt sammen med
rapporten.
CD’en blev vist på mødet til alles fornøjelse.
Menighedsrådet udtrykte en stor tak til Ejvind Flensted-Jensen for hans mediearbejde.
Der er udarbejdet årsplan for 2014/2015, som også er sendt til alle skoler, herunder lærerværelset og 44
klasser, lærerværelser, kirker og biblioteket.
På nuværende tidspunkt er der kommet 140 tilmeldinger.
2. Orientering fra:
- Aktivitetsudvalg vedrørende børn og unge
Anne-Marie Hartoft-Jacobsen orienterede om minikonfirmander, teatergruppe, kor og babysalmesang.
Der holdes pastagudstjeneste tirsdag den 30. september 2014.
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Spirekoret er i år meget lille, og det blev nævnt, at årsagen hertil kan være skolereformen. I fald der ikke
kommer flere piger til koret, vil det blive lukket ned. Der blev spurgt til, hvordan der var blevet annonceret i
forbindelse med opstart af korene, og Anne-Marie Hartoft-Jacobsen fortalte, at der er uddelt flyer på
Hillerødsholmsskolen, og der har været en annonce i avisen. Det blev drøftet, om det kan være
kontingentbetalingen, der er årsag til den manglende tilmelding. Der blev udtrykt synspunkt for, at betalingen
fastholder de tilmeldte piger.
Mini-konfirmanderne er også et mindre hold i år på 10 unge.
- aktivitetsudvalg vedrørende voksne
Bente Veileborg berettede, at foredraget med Samuel Rachlin var et godt og relevant foredrag, og der var
130 personer der deltog. Der må i alt være 140 personer i sognegården.
Der har været afholdt eftermiddagsmøde med specialkonsulent Christian Have, hvor der var 29 deltagende.
- andre grupper og initiativer
Der har været afholdt høstfest, og arbejdsgruppen har holdt evalueringsmøde.
Der var generel enighed om, at høstgudstjeneste med en stuvende fuld kirke og en høstfest i sognegården
med cirka 120 deltagere, mod cirka 90 i 2013, var rigtig godt.
Der var en god stemning, og der var godt gang i børnenes aktiviteter.
Oasen solgte for 830 kr.
Auktionen indbragte 1.710 kr., hvilket var en fordobling i forhold til sidste år, og kollekten i kirken indbragte
1.343 kr. Overskuddet fra høstfesten doneret til henholdsvis Christian Family Care og Folkekirkens
nødhjælp.
Susanne Gram Larsen bragte spørgsmålet op om hvad formålet med høstfesten er, idet der bliver lagt
mange lønnede og ulønnede arbejdstimer i det. Susanne Gram Larsen fremførte synspunkt for, at hvis
formålet er at skabe en dejlig dag for os selv og deltagerne, er dagen en succes. Hvis formålet er af
velgørende karakter, er der plads til forbedring.
Inge Espensen nævnte, at hun har konstateret, at der heller ikke i tidligere år har været tale om store beløb
til velgørende formål.
Anne-Marie Hartoft-Jacobsen takkede for tilbagemeldingerne og tilføjede, at for de arbejdende er fokus at
holde en god fest.
Oles mosteri er meget populært og er i rigtig god tråd med høst-begrebet. Der har været meget hjælp fra de
frivillige.
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Evalueringsgruppen vil til næste år have øget opmærksomhed på, at der er nok personer til at hjælpe med
den efterfølgende oprydning, andre priser på boderne, sørge for at der er en vært gennem hele dagen,
værten skal tale i en mikrofon, og der skal hænges dagsprogrammer op som information til deltagerne.
Det ene telt er meget slidt, og det anbefales, at der indkøbes et telt mere af bedre kvalitet lig med det
indkøbte i 2013.
Det kan overvejes, at der ikke er dåb samtidig med høstgudstjenesten, så de faste kirkegængere og børn
kan komme tættere på begivenhederne. Der blev fremført synspunkter for og imod.
Steen Clausen informerede om venskabsbesøget fra Montenegro fra fredag 26. september – tirsdag den 30.
september 2014. Der er lagt program for sangere og musikere, der blandt andet skal synge i Slotskirken
med efterfølgende reception den 28. september 2014. En del af delegationen indlogeres i sognegården og
en del privat. Værterne for besøget er Steen Clausen og Anne-Marie Hartoft-Jacobsen.
Singaporegruppen har holdt intromøde med 16 deltagere, hvoraf 10 har skrevet sig på listen. Sven-Ingvart
Mikkelsen arbejder på at få kantoriet med på rejsen og søger legater hos flere fonde.
Næste møde i gruppen afholdes den 2. oktober 2014 i forlængelse af sogneaftenen. Der skal være mindst
20 tilmeldinger for at kunne gennemføre rejsen.

Menighedsrådets møde kl. 20.00-21.30
Til stede var: Karen Hansen, Ejvind Flensted-Jensen, Bente Veileborg, Inge Espensen, Grethe RestorffLiliegreen, Birgitte Grøn, Kirsten Møller, Susanne Gram Larsen, Steen Clausen, Keld Ivan Pedersen, Henrik
Winther-Nielsen.
Desuden deltog: Heidi Fejerskov Ravn som sekretær for menighedsrådet.
Afbud fra: Ida Secher, Jørgen Flemming Christensen, Rikke Gram, Bodil Carlson, Terkel T. Nielsen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen er godkendt.
2. Regnskab 2014 – kort status om situationen
Steen Clausen fremlagde kvartalsrapporten, der udviste et foreløbigt mindre-forbrug på cirka 231.000 kr.,
svarende til cirka 66% af det budgetterede resultat. Inge Espensen gjorde opmærksom på, at der er
personaleomkostninger, som endnu ikke er bogført.
Menighedsrådet tog kvartalsrapporten til efterretning.
Steen Clausen gennemgik en oversigt over ikke budgetlagte udgifter i 2014. Oversigten vedlægges
nærværende referat.
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Sognet har en fornuftig økonomi, der balancer. Der blev fra menighedsrådets side udtrykt tillid til kasseren.
3. Revisionsprotokollat 2013 – til fremlæggelse og underskrift
Steen Clausen redegjorde for revisionsprotokollatet for 2013.
Steen Clausen bemærkede, at fremsendelsen af revisionsprotokollatet fra revisors side findes at være en
kritisabel måde at fremsende et revisionsprotokollat på. Revisionsprotokollatet er fremsendt i elektronisk og
ikke i original stand. Det bør fremover fremsendes på en mere officiel måde fra revisors side.
Kassereren læste konklusionerne fra revisionsprotokollatet, der var uden væsentlige anmærkninger fra
revisor. Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning og underskrevet.
4. Budget 2015
Budget 2015 skal endeligt godkendes i oktober 2014. Renovering/udskiftning af køkkenet i præsteboligen på
Hillerødsholms Allé er blevet bevilget som en anlægsudgift.
Formanden tilføjer bemærkninger til budgettet for 2015 forinden menighedsrådsmødet i oktober 2014.
5. Liturgi, forberedelse af menighedsmødet den 21. oktober 2014
I forlængelse af beslutningen på det senest afholdte menighedsrådsmøde afholdes der menighedsmøde
tirsdag den 21. oktober 2014, som forretningsudvalget foreslår afholdes kl. 19.00.
Formanden udarbejder oplægget til mødet og vil indlede menighedsmødet med det. I oplægget vil der være
en gennemgang af liturgi fra før og nu og menigheden høres punkt for punkt.
Menighedsmødet afholdes ikke som et beslutningsmøde, men som et møde med tilkendegivelse af dennes
holdninger.
På det efterfølgende menighedsrådsmøde drøftes liturgien i sin helhed, hvorefter der skal tages beslutning
om den fremtidige liturgi.
Der udgives en pressemeddelelse om mødet, og der uddeles flyer i sognegård og kirke. Præsterne
informerer menigheden gennem meddelelserne i forbindelse med højmessen fra nu og frem til søndagen før
mødets afholdelse.
Henrik Winther Nielsen bad menighedsrådsmedlemmerne overveje, hvor stor vægt menighedens holdning
skal veje.
Det blev pointeret, at det er menighedsrådet, der tager den endelige beslutning.
Præsterne havde internt drøftet liturgien, og Henrik Winther Nielsen fremlagde præsternes indstilling, som i
sin helhed er for den nye liturgi.
Indstilling:
Præludium
Introitus
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Godmorgen
Indgangsbøn med variabelt led.
Salmer:
Menigheden står op til alle salmer, 3 præster er for og 1 kan leve med det.
Menigheden sidder ned – alle er imod.
Menigheden står op ved 1. og 5. salme og læsning fra evangeliet. 1 præst synes godt om og 3 kan leve med
det.
En alternativ præsentation af evangeliet kan overvejes, så den ikke præsenteres som ”dette hellige
evangelium..”.
Fast Kyrie og Gloria (litaniet i fasteperioden), 2 præster er for og 2 kan leve med det.
Salutation i trinitatis-tiden, 2 præster for og 2 kan leve med det.
Dåbsforløbet og trosbekendelsen á Capella, 4 præster for og er meget glade og begejstrede for det.
Prædiken
Meddelelser sker ikke fra prædikestolen
Ritual c til nadver
Overvejer: Brugen af fadervor 2 gange. Første fadervor er ved dåb, hvor menigheden er med og anden
fadervor er før nadver, hvor kun præsten beder. Det kan overvejes, at anden fadervor ligeledes er en
menighedsbøn.
Velsignelsen ligger godt
Sidste salme ligger også godt
Der byttes rundet på meddelelser og udgangsbøn.
Inge Espensen oplyste, at hun desværre ikke har mulighed for at deltage i menighedsmødet grundet møde
for kontaktpersoner i provstiet på samme tidspunkt.
6. Kirkeweb, orientering om beslutning.
Beslutningen om overgang til Kirkeweb blev på seneste menighedsrådsmøde udlagt til beslutning for FU.
FU har fået arbejdsgruppens indstilling og besluttet, at der overgås til Kirkeweb.
Hjemmesiden skal over på en ny platform, og dette omfattende arbejde varetages af Ejvind Flensted-Jensen
og Heidi Fejerskov Ravn. Hjemmesiden skal være færdig, førend andre tiltag med det nye system
igangsættes.
Der er ikke fastsat en præcis dato for den nye hjemmeside, kalenderfunktion mv. Når ’go live’ nærmer sig, vil
alle blive indbudt til små korte kurser, målrettet den enkeltes behov for kunnen i systemet.
Den nuværende aftale med Dansk Kirkeligt Mediecenter skal opsiges, og det forventes, at Kirkeweb påtager
sig dette.
7. Afvisning af turister før højmessen, samtale om, hvor restriktive vi skal være, når vi afviser
mennesker, der gerne vil se kirken.
Formanden indledte punktet med at berette, at hendes oplevelse er, at der før højmessen er liv i kirken – og
der er turister – der rigtig gerne vil se kirken og eventuelt en gudstjeneste. Formanden har aldrig selv
personligt oplevet at blive afvist i en kirke, ej heller for blot et hurtigt glimt. Oplevelsen er, at afvisning kan
forekomme i vores kirke.
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Der blev fremført synspunkter for, at rummelighed er vigtigt, og at kirken er et sted, hvor alle er velkomne.
Der udspandt sig en god drøftelse blandt medlemmerne, der enedes om, at vores tilgang til turister i kirken
skal være så favnende og rummelig som muligt og restriktivt om nødvendigt.

8. Kirkeseminar
Formanden ønskede medlemmernes input til indholdet af det kommende kirkeseminar.
Steen Clausen foreslog en samtale om, hvordan forholder folk sig til Gud – ophøjethed contra nede på
jorden.
Der var interesse for Steen Clausens forslag, som forretningsudvalget blandt andet vil arbejde videre med.
1. Orientering fra udvalg:
- bygningsudvalg
Intet nyt.
- medieudvalg
Ejvind Flensted-Jensen fortalte, at han og Heidi Fejerskov Ravn arbejder intenst på den nye hjemmeside –
tanken er, at overgangen skal give et skift til Heidi Fejerskov Ravn som webmaster.
- kirkeudvalg
Intet siden sidst.
2. Orientering fra:
- kontaktpersonen
Inge Espensen orienterede om, at kirketjener Robert Bossen skal giftes og holde barnedåb for deres lille
ny søn den 1. november 2014.
Kirketjener Heidi Fejerskov Ravns arbejdstid er pt. 20 timer pr. uge. Heidi har efterfølgende påtaget sig
sekretæropgaven for menighedsrådet samt Kirkeweb, herunder hjemmesiden, og det er derfor aftalt at
Heidis arbejdstid ændres fra 1. oktober 2014 til 23 timer pr. uge. Der er plads hertil i budgettet for 2015.
- præsterne
Intet yderligere.
- formanden, herunder:
Der har været udsendt naboorientering vedrørende udstykning af nogle grunde i nærheden af Selskovsvej,
idet der er ændringer i forhold til det tidligere projekt. Der har tidligere været afholdt høring om udstykningen,
hvor menighedsrådet ikke havde indvendinger. Ændringerne i projektet er gennemgået af Ida Secher og
Susanne Gram Larsen, der ikke havde indvendinger hertil.
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- hasteindkøb af nyt lydanlæg til sognegården.
Sognegårdens lydanlæg gik i stykker en dag, hvor der var foredrag om aftenen, og det viste sig nødvendigt
at indkøbe et nyt lydanlæg. Der var således ikke mulighed for at spørge menighedsrådet om en bevilling
forinden indkøbet.
- resultat af budgetsamråd 4/9
Det blev oplyst, at præsteboligen på Hillerødholms Allé har fået bevilget et nyt køkken til 250.000 kr.
11. Endelig godkendelse af referat af møde 26. august 2014
Referat blev endeligt godkendt.
12. Eventuelt.
Susanne Gram Larsen uddelte en cd til medlemmerne på vegne af Sven-Ingvart Mikkelsen og Kantoriet.
Medlemmerne takkede herfor.
I anledning af Sven-Ingvart Mikkelsen 60-års fødselsdag i februar 2015 vil Sven-Ingvart Mikkelsen holde
fødselsdagskoncert, og menighedsrådet vil holde reception. Receptionen finder sted fredag den 13. februar
2015.
Herefter takkede Susanne Gram Larsen for et godt menighedsrådsmøde, der afsluttedes kl. 21.37.

2. oktober 2014
Heidi Fejerskov Ravn
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