Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 8. januar 2020 - d. 08-01-2020 kl. 17:00 til 23:59
Deltagere: Steen Hjelmblink, Karen-Marie Olesen, Ulla Anne Nielsen, Bettina Birk Jensen, Johanne
Haastrup, Lis Lynge Nielsen
Afbud: Arne Hippe, Flemming Dalgaard Hansen, Rita Tjell Langeland
Tilstede: Mogens Havnsøe tilhører fra Kapernaum, Inge Lise Pedersen tilhører fra Tagensbo.

Mødepunkt

Referat

1 - Underskrift af referat af mødet den 4. december Referatet blev underskrevet.
2019

2 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

3 - Temadrøftelse

Drøftelsen kom til at handle om ikke nødvendigvis at
udvide og udvikle, men måske snarere at forfine og
Gør det, du gør bedre. Hvad af det I gør i kirken, kan I reflektere over allerede eksisterende tilbud:
gøre bedre? (30 minutters drøftelse)
hvem er målgruppen?
hvordan kommunikeres tilbuddet ud?
hvad inviterer vi til (højmessen som
ådeligt pusterum/ frikvarter/meditativt
rum)?
hvordan omtaler vi det?
skal det justeres ift. form eller indhold?
hvad er formålet? at folk skal komme til
højmessen (for at vedligeholde folks
grundviden om kirke og
kristendommen)?
Der blev også talt om højmessen som det eneste,
man ikke bruger tid på at omtale, invitere til, lave
appetizers til på facebook osv. Skulle man
f.eks. interviewe kirkegængere om, hvad
gudstjenesten er for dem?
4 - Fællesmøde mellem PU og Stiftsråd 14. januar
Tilmeldingsfrist 10. januar til stiftet.
Børnenes Katedral drøftes.
Kirkernes bidrag til at reducere CO2. Opsamling på

Mogens, Lis, Ulla, Karen-Marie og Johanne deltager i
mødet med Stiftsrådet.
Børnenes Katedral blev drøftet og materialet er
ufuldstændigt i forhold til indstilling og budget. Det
vil vi forsøge at få belyst til mødet.

hvad man gør i de enkelte kirker.
Sager:
PU 2018-2022 (2018 - 12877)
Bilag:
Dagsorden for fællesmøde d. 14. januar 2020,
Børnenes katedral - projektbeskrivelse

Kirkernes bidrag til reducere CO2: affaldssortering,
udskiftning af glødepærer til LED, højisolerede
vinduer og døre, solceller, økologiske varer,
indsamling af brugte briller, byttecentral,
konfirmand genbrugstøj, afskaffet engangsservice.
Suppler gerne pr. mail til Lene

5 - Nyt fra formand og provst

F2 Touch: Det undersøges, om dem der ikke er valgte
medlemmer men tilhører kan få adgang.

6 - Byggesager i provstiet

Ansgar, Brønshøj og Husumvold var ikke til stede.
Indretning af kirkesal Bellahøj. De har skullet
indsende et mere detaljeret projekt. Da det var en
hastesag blev sagen indsendt af provsten, og nu
afventes svar fra stiftet. Renoveringen i Kapernaum kirken tages i brug 1. februar med en markering til
gudstjenesten 2. februar.

Nyt fra Ansgar, Brønshøj, Husumvold, Bellahøj og
Kapernaum.
Sager:
Kirkebygning - Bellahøj - nyt alter, døbefont samt
prædikestol (2019 - 20361)
Bilag:
Supplerende materialer Bellahøj-Utterslev sogn
vedr. nyt alter, ny døbefont samt ny prædikestol til
Bellahøj Kirke (STPR F2 552889), Kgl.
bygningsinspektør - Erklæring af 02.07.2019,
Afgørelse vedr. nyt alter, ny døbefont samt ny
pr=6dikestol til Bellahøj Kirke, Alter 18.12.19,
Døbefont 18.12, Prædikestol 18.12.19,
kirkeindretning i rummet, Kirkeindretning Materialevalg BK, Budget dec 2019, Kirkerum - plan
11.12

7 - Ansøgning fra Tagensbo om at disponere over
midler fra salg af embedsbolig

Ansøgningen blev imødekommet.

Sager:
Ansøgninger PU 2020 (2019 - 38678)
Bilag:
Ansøgning fra Tagensbo

8 - 5% ansøgninger

Ansøgningen fra Bellahøj- Utterslev, emhætte,
Håbets Alle 39, udskydes til næste møde.
Ansøgningen fra Grundtvigs Kirke om varmeunit
Bispebjerg Parkallé 7, kr. 66.125 blev imødekommet.

Sager:
5% ansøgninger 2020 - Bispebjerg-Brønshøj (2019 39774)
5% ansøgninger - 2019 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti
(2019 - 622)
Bilag:
5%-midler 17.12.19, Ansøgningsskema 5% midler
Håbets alle emhætte

9 - Billeder til møderummet på Provstevej
Provsten ønsker at få taget et billede af alle kirker i
provstiet.

10 - Eventuelt

Det blev besluttet at hyre en fotograf til at tage
billeder af et særligt kendetegn ved hver kirke, som
skal hænge på provstikontoret i mødelokalet.
Budgettet er 15-18.000 kr. Rettighederne til
billederne skal tilfalde provstiet og kirkerne.
Lis er blevet kontaktet af Københavns Erhvervs Hus,
som er en ny organisation, som skal hjælpe og støtte
sognene på at bruge ressourcerne rigtigt
ifht jobordninger. Der var ikke behov for fælles
initiativer i provstiet, men en generel forståelse for,
at der kunne være tale om et socialt ansvar.
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Steen Hjelmblink (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Karen-Marie Olesen (BispebjergBrønshøj Provstiudvalg)

Ulla Anne Nielsen

Bettina Birk Jensen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Lis Lynge Nielsen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

2019 - 38669 - Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder 08-01-2020, 17:00

