
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

PU-møde 13. januar 2021 på teams - d. 13-01-2021 kl. 17:00 til 19:30

Deltagere: Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg, Karen-Marie Olesen, Flemming Dalgaard Hansen, Bettina Birk
Jensen, Lis Lynge, Arne Hippe, Steen Hjelmblink, Johanne Haastrup, Rita Tjell Langeland

Afbud: Siw Sigurdsson.
Pga. tekniske problemer lykkedes det ikke for Ulla Anne Nielsen at deltage i det virtuelle møde.  

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Nyt fra formand og provst

 

Provstiet har i et stykke tid arbejdet henimod et nyt
logo. Grafisk medarbejder fra Grundtvigs Kirke,
Ulrike Tine von Rosen, præsenterede forskellige
ideer fra processen.
 
 

3 - Oplæg fra arbejdsgruppen angående
budgetmodel

Arbejdsgruppen har brug for PU's
tilkendegivelse om, hvilken retning det
videre arbejde skal tage.  

Sager:
Arbejdsgruppe budgetmodel (2020 - 32831)

Bilag:
Foreløbigt arbejde med budgetmodellen_2021 01 05

Formanden, Karen-Marie Olesen, præsenterede
oplægget fra arbejdsgruppen
angående budgetmodellen. P.t. er der 3 modeller i
spil, hvor forslag 1 og 3, bygger videre på den
nuværende model, mens forslag 2 bygger på, at der
skal gentænkes en helt ny model fra scratch. Hun
anmodede PU om en tilbagemelding til
arbejdsgruppen ift. den videre vej, der skal gås.
 
Der blev drøftet for og imod de udsendte forslag fra
arbejdsgruppen. Formanden konkluderede, at
arbejdsgruppen skal arbejde videre med de
forskellige forslag og kvalificere dem hver især,
herunder gå alle statistiktal igennem for at verificere,
at tallene kirkerne imellem er sammenlignelige, så
der ligger et forslag, der kan tages beslutning om
inden længe.
 
 

4 - Ansøgninger

1. Tingbjerg: Ændring af honorarer for hverv i
menighedsråd.

Der var ingen kommentarer til punktet.



Provstiet har undersøgt loven, og der er kun
lovhjemmel til at give honorar til formand, kasserer,
kirkeværge og kontaktperson.

Sager:
Menighedsråd - Tingbjerg (2019 - 31339)

Bilag:
anmoding om honorar-stigning.

5 - 5%-ansøgninger

1. Husumvold: Ansøgning om dækning af udgifter til
kontorpavillon.  

Sager:
5%-ansøgning - Husumvold - Kontorpavillon (2020 -
37362)
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)

Bilag:
5% Husumvold kontorpavillon, 5%-midler 04.01.21

Ansøgningen fra Husumvold blev ikke
imødekommet, men når den samlede byggesag er
afsluttet, vil PU se med velvilje på at dække
udgifterne til kontorpavillonen, såfremt at udgifterne
ikke kan afholdes inden for byggesagens økonomi.

6 - PUK 3. kvartalsrapport

 
 

Sager:
3. kvartalsrapport 2020 BB (2020 - 32700)

Bilag:
Kvartalsrapport 2020

Kvartalsrapporten blev taget til efterretning.

7 - 3. kvartalsrapporter

Der er modtaget 3. kvartalsrapport fra Emdrup.
Provst og provstisekretær har gennemlæst den, og
dette gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Der var ligeledes indkommet kvartalsrapporter fra
Tagensbo og Husum. Provst og provstisekretær har
gennemlæst dem, og dette gav ikke anledning til
nogen bemærkninger.

8 - Sognearbejde om internationale studerende

Nogle sogne i Nørrebro Provsti vil gerne indgå i et
samarbejde med Emdrup om en præst til
internationale studerende. Da der skal bruges
ligningsmidler, skal PU påtegne samarbejdet.  

Sager:
Samarbejdsaftale - Kingo-Samuel Sogn og Emdrup

PU valgte at påtegne vedtægt for sognearbejde for
folkekirkeligt arbejde blandt internationale
studerende i København.



Sogn - internationale studerende (2020 - 36605)

Bilag:
Vedtægt for sognesamarbejde om internationale
studerende - underskrift Kingo, Vedtægt for
sognesamarbejde om internationale studerende-
Underskrevet Emdrup, Aftalepapir vedr.
sognesamarbejde

9 - Erfaringer med menighedsopbygning i Århus v.
Amanda Skov

 

Sager:
Menighedsopbygning - Amanda Skov (2021 - 741)

Bilag:
AmandaMartinsen

Amanda Skov fortalte om de erfaringer omkring
menighedsopbygning, hun fik i forbindelse med
sin praktik i Domkirkens badehus (under Aarhus
Domkirke) i nyopført bydel i Aarhus.
 
I den forbindelse kom hun ind på, hvordan de
arbejder med frivillighed i mere end klassisk
forstand. De forsøger at sammensætte et diverst
program med udgangspunkt i lokalbefolkningens
ønsker ved at gøre dem til facilitatorer af deres egne
ideer. Dette skaber engagerede frivillige og får flere
unge ind i kirken, som Amanda vurderede, er mere
interesserede i andre opgaver end de klassisk
frivillige som fx afrydning. Den unge målgruppe
motiveres af ansvar, tyngde og det at give noget til
fællesskabet. Amanda betonede i den forbindelse
vigtigheden af at kommunikere med de unge i deres
sprog og i de kanaler, de bruger (som fx Facebook og
Instagram). Disse sociale medier er endvidere gode
til at rekruttere nye frivillige fra lokalområdet og har
nyttig viden omkring, hvad der efterspørges af
forskellige grupper. På baggrund heraf kan lokale
samarbejde nemmere indgås og udvikles.
 
Af arrangementer nævntes følgende som eksempler:
 
- Filmvisning
- Debatarrangementer
- Skriveværksted
- Litteratursalon
- Strikkeklub
- Sorggrupper
 
Alle arrangementer er offentlige og gratis og
realiseres ved at folk selv spørger om brug af huset
til deres ide. Kulturkoordinatoren afgør, hvilke
programmer huset vil bakke op om - og så er det op
til de frivillige at føre det ud i livet.
 
Johanne foreslog, at PU i forbindelse med
budgetlægningen bør overveje at få ansat en
medarbejder til at stå for rekruttering af nye brugere
af kirken gennem et lignende initiativ. Flere



medlemmer af PU bakkede op omkring dette.
 
 
 

10 - Eventuelt

Næste møde 3. februar i Bellahøj/på Teams, hvor
mødet indledes med drøftelse af budgetmodellen,
og hvor anlægsønskerne skal behandles første gang.
 

Lis Lynge foreslog at booke både Grundtvigs Kirke og
Bellahøj Friluftsscene til 2. pinsedag 24. maj. Dette
blev imødekommet af PU.
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Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg Karen-Marie Olesen (Bispebjerg-
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Provstiudvalg)
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