Frederiksborg Slotssogn

Referat af menighedsrådets møder

Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 19.00-21.30
Til stede var: Karen Hansen (KH), Ejvind Flensted-Jensen(EFJ), Bente Veileborg(BV), Inge Espensen(IE),
Grethe Restorff-Liliegreen(GRL), Ida Secher(IS), Jørgen Flemming Christensen(JFC), Rikke Gram(RG),
Kirsten Møller(KM), Susanne Gram Larsen(SGL), Steen Clausen(SC), Keld Ivan Pedersen(KIP), Henrik
Winther-Nielsen(HWN), Terkel T. Nielsen(TTN).
Desuden deltog: Heidi Fejerskov Ravn(HFR) og Arne Lindahl(AL)
Afbud fra: Bodil Carlson(BC) og Birgitte Grøn(BG).

Punkt til første møde kl. 19.00-19.30

1. Orientering fra:
- aktivitetsudvalg vedrørende børn og unge
JFC fortalte, at alle aktiviteter kører med god opslutning.
I forhold til skolereformen har præsterne et godt samarbejde med Marie Mørk, Kontiki og
Hillerødsholm.
I skolereformen er der indarbejdet en mulig fordeling af timerne, således at skolerne det ene halvår
har morgentimerne og det andet halvår har eftermiddagstimerne.
Aftalen med skolerne lige nu er, at morgentimerne ligger om fredagen i efteråret. I foråret har
præsterne fået mulighed for at vælge mellem torsdag eller fredag eftermiddag fra kl. 14.15 – 15.45.
Det er ikke muligt, at have konfirmandundervisning fredag eftermiddag grundet andre aktiviteter i
sognegården. Derfor vil undervisningen ske torsdag eftermiddag fra kl. 14.15 – 15.45 i
forårsperioden.
JFC mødes med skoleforvaltningen for at drøfte ovenstående nærmere.
I skolereformen er der en tilbagefaldsklausul, som to skoler allerede nu klart har meldt ud om en
ændring af. JFC forudser, at tilbagefaldsklausulen ændres. Når den kommer til høring, vil der
arbejdes hårdt på at bevare den begrundet i fastholdelse af muligheden for selv at have indflydelse
på planlægning af undervisningen. Slotssognet har syv hold konfirmander og der er mange bindinger
i at have undervisningen om eftermiddagen.

1

Frederiksborg Slotssogn

Minikonfirmanderne har ’lidt’ under skolereformen i form af få tilmeldte. På tilmeldingstidspunktet var
der nervøsitet omkring tilmelding af børn. Når alle har vænnet sig til den nye ordning, kommer
tilmeldingerne forhåbentlig igen.
Alle Helgen-arrangementet har været afholdt med 50 deltagende i gudstjenesten og efterfølgende 30
deltagende i sognegården. Der er nedadgående deltagelse i Alle Helgen- og Adventsarrangementerne.
- aktivitetsudvalg vedrørende voksne
Tirsdag den 7. oktober holdt Lars Hovbakke foredrag vedrørende 1864. Der var cirka 40 deltagende.
SC er begyndt med samtalecafé. Der var 17 deltagere, der blev delt ud i grupper på cirka 5
personer.
Oktober måneds fredagsmøde er også afholdt. Fredagsmødets emne udsprang fra et litterært
synspunkt om 1864. Der var cirka 30 deltagere.
Tirsdag den 4. november besøger Jørgen Carlsen sognegården og holder foredrag om
forundringsparathed.
Der henvistes til novembers måneds aktiviteter i aktivitetsprogrammet.
GRL fortalte, at fredagsoasen har glade deltagere og kan holde 5-års jubilæum.
- andre grupper og initiativer
IE oplyste, at der har været afholdt kontaktpersonsmøde den 21. oktober 2014. Der blev på mødet fremsat
forslag om et tvær-sogns arrangement med forslag om en cykeltur/alternativt cykelkirke for børn. Endvidere
blev der drøftet muligheden for at lave en skraldedag til foråret. Grønnevang Kirke har tilkendegivet deres
interesse og slotssognets Grøn Kirke-udvalg vil gerne være med.
IS informerede om, at de fire præster planlægger et Nyt Testamente-Marathon i nogenlunde kronologisk
rækkefølge for at følge tankegangen i kristendommens udvikling. Forventet opstart er i januar 2015 med
afholdelse hver 14. dag. Geert Hallbäck laver et åbningsforedrag, og det forventes at forløbe i lidt mere end
1 år.
SC orienterede om, at i forhold til sognegårdens have har Annaborg indvilget i at være med. Projektet går ud
på at lave et fælles anlæg, og kunstforeningen har allieret sig med Mette Rønne. Hun kommer den 3.
november 2014, og så arbejdes der videre i haveudvalget.
I forhold til renovering af Nyhuse Kapel har der været afholdt udvalgsmøde, hvor Jørgen Andersen, KIP, SC
og JFC deltog. Teknisk forvaltning har afslået at renovere kapellet. Der er derfor anlagt en 4-punkts-strategi:
Der tages kontakt til borgmesteren for at henlede opmærksomheden på behovet for renoveringen.
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Dernæst er der set på, hvad der kan gøres her og nu for at lyse lokalet op. Udvalget har set på et kunstværk
af Simon Aaen ’Min Gud Min Gud’ – værket er blevet reserveret og bliver udlånt i en uge til menighedsrådet.
Udvalget har talt om at foreslå, at de sorte paneler skal væk og erstattes med en ny farve. De matterede
ruder erstattes med andre ruder. Ud af de fire kandelabre, er to af dem meget power-fulde og skal
bortskaffes – de 5-armede kandelabre beholdes.
Alternativt kan der udarbejdes et projekt af en arkitekt – Midlerne søges hos fonde, kommune o.lign.
En mulighed er også at købe kapellet og anvende cirka 2 millioner til renoveringen. Denne løsning har lange
udsigter og indebærer også en overtagelse af den fremtidige vedligeholdelse.

Menighedsrådets møde kl. 19.30-21.30
Til stede var: Karen Hansen (KH), Ejvind Flensted-Jensen(EFJ), Bente Veileborg(BV), Inge Espensen(IE),
Grethe Restorff-Liliegreen(GRL), Ida Secher(IS), Jørgen Flemming Christensen(JFC), Rikke Gram(RG),
Kirsten Møller(KM), Susanne Gram Larsen(SGL), Steen Clausen(SC), Keld Ivan Pedersen(KIP), Henrik
Winther-Nielsen(HWN), Terkel T. Nielsen(TTN).
Desuden deltog: Heidi Fejerskov Ravn(HFR) og Arne Lindahl(AL)
Afbud fra: Bodil Carlson(BC) og Birgitte Grøn(BG).
1. Godkendelse af dagsorden
Det tilføjede punkt 6 ’Støttegreb ved Meldahls dørs’ blev godkendt.
2. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014
SC fremlagde kvartalsrapporten, der udviste et foreløbigt mindre-forbrug på cirka 266.000 kr., svarende til
cirka 68% af det budgetterede resultat.
Menighedsrådet tog kvartalsrapporten til efterretning.
Steen Clausen gennemgik en oversigt over ønsker til ikke budgetlagte udgifter for cirka 102.000 kr. i 2014.
Menighedsrådet tager stilling til ønskelisten samt andre ønsker på menighedsrådsmødet i november 2014.
IE oplyste, at ladcyklens fordeler-boks er i stykker og ikke kan repareres. Der arbejdes på at finde en
cykelhandler eller lignende der kan reparere eller udskifte fordeler-boksen. Anslået udgift er cirka 2-3.000 kr.
SC oplyste, at hjertestarterens batteri er udløbet. Udskiftningen beløber sig til 3.000 kr.
Til haveprojektet på Selskovsvej er der afsat 18.000 kr., og der er behov for flere midler. Pt. Indhentes der
arbejdspriser.
TTN bemærkede, at ’Hjulmagerens sti’ trænger til vedligeholdelse, og der bør skrives til kommunen herom.
Formanden sørger for dette.

3

Frederiksborg Slotssogn

Andre projekter i lighed med Teatergruppen kan også overvejes.
IE bemærkede, at mindreforbruget primært kommer fra lønningerne, og der er ikke budgetteret med
samme lønudgift til næste år. JFC pointerede, at driftsrammen ikke er blevet gjort mindre, men der er så
blevet råd til nogle andre ting.
3. Regnskab 2014 – forventet resultat og disponering over uforbrugte midler
SC fremlagde det forventede resultat og disponering over ikke anvendte midler. Endeligt regnskab for
2014 fremlægges til beslutning på menighedsrådsmødet i november 2014.
Hvis man har et ønske, skal dette mailes til SC inden næste Forretningsudvalgsmøde, der afholdes 10
dage før næste menighedsrådsmøde.

4. Budget 2015 – endelig godkendelse
Budgettet er vedtaget i juni måned, og provstiet har godkendt det. Budget 2015 blev endeligt godkendt.
5. Liturgi
Endelig beslutning om fremtidig liturgi under hensyntagen til udfaldet af menighedsmødet 21. oktober.
Der har været afholdt et godt menighedsmøde med en sober tone og en god debat. Alle aldersgrupper var
repræsenteret og gav deres meninger og holdninger til kende.
Den fremtidige liturgi tager udgangspunkt i ændringerne.
Præsternes ’Godmorgen’ og dåbslæsninger fra gulvet og trosbekendelsen indlejret i dåbsritualet (synges
uden orgelledsagelse) blev besluttet uden yderligere drøftelser.
TTN udtrykte, at det er et kardinalpunkt for ham at stå op under læsningerne De øvrige ændringer kan
accepteres.
Ændringen omhandlende Kyrie/Gloria vs. Salutation/kollekt blev grundigt gennemgået og besluttet, at der
hele året skal være Kyrie/Gloria.
Ændringen ’Gud være lovet for sit glædelige budskab’ er præsterne interesseret i at flytte til efter
evangelielæsningen på prædikestolen. Ændringen blev besluttet, og der skal senere evalueres på denne
ændring.
Ændringen vedrørende meddelelser/udgangsbøn tilkendegav en del af medlemmerne deres holdning til:
KH: før udgangsbøn
KM: før udgangsbøn
IE: før udgangsbøn
SC: før udgangsbøn
EFJ: før udgangsbøn
KIP: før udgangsbøn
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BV: før udgangsbøn
IS: før udgangsbøn
Det blev besluttet, at indgangsbønnen læses efter meddelelserne.
Ændringen i nadver-ritualet i relation til Fadervor, som en fællesbøn eller ej:
SC og SGL ønskede ikke denne Fadervor som en fællesbøn.
Det blev besluttet at fastholde Fadervor som en bøn, præsten beder.
Den mest omdiskuterede ændring i liturgien var, hvorvidt menigheden skal sidde eller stå op under
læsningerne. Udfaldet af menighedsmødet blev grundigt drøftet, og medlemmerne fremførte deres
synspunkter for og imod.
Det blev besluttet, at menigheden sidder ned under læsningerne og står op under salmesang.
SGL skriver til biskoppen med ansøgning om tilladelse til ovenstående ændringer, og præsterne vedlægger
deres udtalelse om ændringerne. Indstillingen til biskoppen sendes af formanden mandag den 10. november
2014.
6. Ekstra punkt 6 støttegreb ved Meldahls dørs
Der blev fremvist et billede, som viste placeringen af støttegrebet. Kirkeudvalget har gennem lang tid søgt
styrelsen om tilladelse til at sætte et støttegreb ved Meldahls dør. Hvis menighedsrådet beslutter sig for
støttegrebet, vil JFC indsende indstilling til styrelsen. Udgiften hertil påhviler slotssognet. Støttegrebet blev
besluttet.
7. Orientering fra udvalg:
Der var intet at berette fra bygnings-, medie- og kirkeudvalget.
8. Orientering fra:
- kontaktpersonen
Næste kontaktpersonsmøde afholdes i april 2015.
Arbejdsmiljøgruppen har haft sin årlige drøftelse – notat udsendes til menighedsrådet.
- præsterne
IS har søgt og fået bevilget en 3 måneders studieorlov til afholdelse i 2015. IS skal udarbejde en stribe af
forslag til gudstjenester, som kan anvendes i forskellige sammenhænge i forbindelse med
reformationsjubilæet. Der vil i orlovsperioden være en vikar for IS.
- formanden, herunder:
- naboorientering vedr. Selskovvej – afslag fra kommunen – et mindre byggeprojekt.
SGL informerede om, at kommunen har givet afslag på ændring af byggeprojekt i området omkring
Selskovsvej.
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Derudover orienterede formanden om, at slotssognets præstepraktikant, Morten, prædiker den 23.
november 2014 og den 14. december 2014.
9. Høringssvar
Lovforslag vedr. ophævelse af revisionsklausul er sendt i høring. Skal vi afgive høringssvar? Se
lovforslaget her:
http://www.km.dk/kirke/nyhedsarkiv-kirke/nyhed-om-kirke/artikel/lovforslag-vedr-ophaevelse-afrevisionsklausul-sendt-i-hoering/
Høringssvar skal ikke afgives.
10. Endelig godkendelse af referat af møde 23. september 2014
Godkendt
11. Evt.
Der afholdes reception for Sven-Ingvart Mikkelsen den 13. februar 2015 i anledning af hans 60-års
fødselsdag. Der kommer en artikel herom i det kommende kirkeblad. SGL, IE, KIP, KH og UH arrangerer
receptionen.
På næste menighedsrådsmøde er der konstituering af de forskellige udvalg. Medlemmerne bedes overveje
om der er områder, man gerne vil ind over.
Der var intet yderligere til punktet, og SGl takkede for et godt møde.

6. november 2014
Heidi Fejerskov Ravn
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