
Referat
Bispebjerg-Brønshøj Provsti – Møder

BB PU-møde d. 12. januar 2023 - d. 12-01-2023 kl. 17:00 til 20:50

Deltagere: Karen-Marie Olesen, Lis Lynge, Helene Esther Martelli, Margrethe Løndorf Winther-Nielsen, Ulla
Anne Nielsen, Simon Scott Palmer, Peter Ring, Bettina Birk Jensen, Vita Merete Japsen, Johanne Haastrup

 Gitte Packness og Tira Tjell Langeland deltog som faste tilhørere. 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

 Dagsordenen blev godkendt. 

2 - Nyt fra formand og provst

Formanden orienterer om, at formandskabet d. 8.
december 2022 har påtegnet byggesag vedr.
parkeringspladser fra Husumvold med anbefaling og
videresendt den til Stiftet. Anbefalingen grunder sig
i, at PU allerede har behandlet den samlede
byggesag inkl. parkeringspladser, at PU har godkendt
finansiering i den oprindelige byggesag, samt at PU
har godkendt ansøgningen til BU om ekstrabevilling
til byggesagen. BU har som bekendt på sit møde d. 8.
november givet forhåndstilsagn om finansiering via
anlægsbevilling. 

Evaluering af Kompasset, se bilag. 

Link til statistik redskab til MR sendt ud af
Landsforeningen af Menighedsråd - kan bruges til at
identificere evt. behov for migrantmenigheder, se
bilag.

Sager:
BB 2022 - Fællesmails til menighedsråd (2022 -
16899)
BB - Kompasset (2021 - 10159)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Picture (Device
Independent Bitmap)

PU tog orienteringen til efterretning. 

PU tog evalueringen af sundhedsmedarbejder
(bevilget af provstiets aktivitetspulje) i Kirkens
Korshærs tilbud til hjemløse, Kompasset til
efterretning. 
Ift. succeskriterierne, som blev opstillet i ansøgningen i
sin tid, evalueredes projektet som følger:

1. Muligvis ikke flere hjulpne (afventer samlet
statistik ved årets udgang til sammenligning med
tidligere år) men flere samtaler med brugerne, og
en opkvalificeret tilgang: individuelle
handleplaner, som styrker den samlede indsats,
og som derved også forbedrer dagligdagen for de
øvrige brugere.

2. Indgåelse af mere formaliserede
samarbejdsaftaler med bl.a. Sundhedsteamet,
Hjemløseenheden, GRACE, Eiersgård (Røde Kors)

3. Sundhedsmedarbejderen har gjort sig kendt
blandt alle og efterspørges i stor stil til samtale
og hjælp. Relationsopbygningen, som er en stor
del af hjælpen til brugere i denne kategori, er
sket med stor succes.

Med referatet udsendes opdatering på statistik samt
målsætning 2023 pba. evaluering. 

PU-medlemmerne modtog eksemplar af bogen
"Bevaringsværdige gravstedsstrukturer - umistelig
kulturarv på kirkegården". 

Bellahøj Vandrehjem omdannes til midlertidig bolig til
ukrainske flygtninge. Vandrehjemmet ligger i Bellahøj-
Utterslev sogn, og kirken er opmærksom herpå. 



3 - Temadag 29. april 2023

 Der skal nedsættes et planlægningsudvalg. 

 Margrethe og Simon meldte sig til
planlægningsgruppen. Temadagen vil være for MR-
medlemmer og ansatte. 

4 - Nyt fra Stiftsrådet

 Fællesmøde for provstiudvalg og stiftsrådet d. 18.
januar 16:30-20. 

5 fra PU deltager. 

5 - Nyt fra BU

 Temadag 14. januar 13-21.

 Nyt fra temadagen følger på næste PU-møde. 

6 - Nyt fra diverse bestyrelser

Folkekirken for Internationals 

FSU  

Næste møde i bestyrelsen for Folkekirken for
Internationals er d. 9. februar. Status for projektet
sendes ud med dagsordenen til næste PU-møde,
hvor Ulla ønsker, at der vælges en ny repræsentant.
NB! Det skal være en læg repræsentant, så provsten
har ikke mulighed for at overtage posten. 

Peter Ring fortalte, at der har været et forberedende
møde i bestyrelsen for Folkekirkens Skoletjeneste for
Ungdomsuddannelser i Københavns Stift: Vedtægt
for samarbejde afventer godkendelse i ministeriet.
Når vedtægten er godkendt indkaldes der
til konstituerende møde. 

Karen-Marie fortalte vedr. Bibliarium, at
vedtægterne er godkendt i Kirkeministeriet, og at
fondsbevillingen fra A.P.  Møller derfor stadig er i
spil.  

7 - Grøn omstilling

 Gennemgang af indkomne klimatiltag fra kirkerne
og provstiet. 

Sager:
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 -
7793)
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 -
7793)
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 -
7793)
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 -
7793)
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 -
7793)
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 -
7793)

Hvert PU-medlem fremlagde deres fase 1-tiltag. I alle
kirker er der fokus på grøn omstilling, og der er
generelt en positiv modtagelse af det af provstiet
udsendte materiale, som igangsætter af drøftelsen
af muligheder for grøn omstilling. Grøn omstilling vil
være et fast punkt på provstiudvalgsmøderne. 

Folkekirkens Grønne Omstilling afholder webinar
vedr. affaldshåndtering med eksempel fra
Københavns Stift 18. januar kl. 16:30 med Maria
Carlsen Ravnsmark (se Landsforeningen af
Menighedsråds hjemmeside). 

Alle kirker regnes som bekendt som virksomheder,
og det betyder, at de fra 1. januar 2023 skal sortere
affald i 10 fraktioner. 

Med referatet følger liste over mulige



BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 -
7793)
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 -
7793)
BB 2022 - Folkekirkens Grønne Omstilling (2022 -
7793)

Bilag:
Fase 1 Gennemgang af klimatiltag, Tingbjerg, GK
Fase 1 Klimatiltag_overblik, Fase 1 - Gennemgang af
klimatiltag - Ansgar, Fase 2 Handlingsplan nr 28
Emdrup Sogn 2 jan 2023, Fase 1 Gennemgang af
klimatiltag Emdrup Sogn 2 jan 2023, Fase 2
Handlingsplan nr 29 Emdrup Sogn 2 jan 2023,
20221228_102414, 20221228_102450,
20221228_102501, Fase 1 Gennemgang af
klimatiltag Bellahøj jan.23, Klimatiltag spørgeskema -
Brønshøj Sogn Nov 2022, Grøn omstilling fase 1 til
Mhr, Fase 1 Gennemgang af klimatiltag_Kapernaum

renovationsfirmaer, som menighedsrådene kan
bruge. Brønshøj udsender deres ordning til alle PU-
medlemmer til inspiration. 

Der vil laves en foreløbig opsamling på PUs
oktobermøde. 

8 - Godkendelse af budget 2023 Brønshøj sogn

 Formandskabet anbefaler godkendelse af det
reviderede budget 2023 for Brønshøj.

 PU godkendte Brønshøjs budget for 2023.

9 - Kapernaum og Tingbjergs svar på økonomisk
situation

 Kapernaum og Tingbjerg har på PUs opfordring
fremsendt svar på, hvordan de forsøger at nedbringe
deres underskud. 

Sager:
BB 2022 - 5%-ansøgning - Tingbjerg - Internet (2022 -
32723)
Menighedsråd - Kapernaum (2018 - 30227)

Bilag:
Spareforslag ref., Redegørelse til PU, Picture (Device
Independent Bitmap)

Tingbjerg følger op på nuværende status med
endeligt svar på PU-møde d. 28. februar. Her vil det
blive klargjort på baggrund af regnskabsafslutningen
for 2022

1. om budget 2023 hænger sammen
2. hvor stort underskuddet i 2022 er og
3. hvad dette skyldes
4. hvordan der kan rettes op på

underskuddet. 
Kapernaum er p.t. i gang med at undersøge 5%-
bevilling til orgelrenovering fra 2021 på kr. 335.000,
som de ikke har fået udbetalt. Der følges op på dette
på næste PU-møde. 

10 - Fælles 2.-pinsedagsgudstjeneste 2024

 PU skal tage stilling til oplæg vedr. fælles 2.-
pinsedagsgudstjeneste 2024.

Sager:
BB 2021 - Fælles 2. pinsedag (2021 - 8847)

Bilag:

Lis fremlagde oplæg til fælles 2.-
pinsedagsgudstjeneste 2024. Temaet er "Under åben
himmel". 

Provstiet sender orientering til menighedsrådene
med svarfrist inden påske.



Oplæg til fællesgudstjeneste i Bispebjerg-Brønshøj
provsti 2. pinsedag 2024 kll_ll

11 - 5%-ansøgninger

1. Ansgar ansøger om kr. 22.010 til foring
af embedsboligens kloak.  

2. Husum ansøger om kr. 512.708,75 til
lys i mødelokalet. 

Sager:
BB 2023 - 5%-ansøgning - Ansgar - Kloak
embedsbolig (2023 - 768)
Oversigt over 5%-midler (2021 - 921)
BB 2023 - 5%-ansøgning - Husum - Belysning i
menighedsfløj (2023 - 844)

Bilag:
8516 Lyngholm kloak tv inspektion 10.320,00 kr,
Tilbud Lyngholm Kloak 11.690,00 kr, 3.
Kvartalsrapport 2022, Ansøgningsskema 5% midler
2022 kloak, 5%-midler 3.1.2023, 20230105_145637,
20230105_145618, 20230105_145654,
20230105_145820, 20230105_145856,
20230105_145958, 20230105_150016,
20230105_150050, 20230105_150041

1. PU godkendte Ansgars ansøgning og
bevilligede kr. 22.010 til foring af
embedsboligens kloak. 

2. PU besluttede at bede Husum indhente
et alternativt tilbud på elarbejde. 

12 - Byggesager

PU-medlemmerne bedes verificere, at alle sager i de
respektive sogne fremgår af oversigten over
byggesager i provstiet og kan på mødet opdatere PU
om dem.

Sager:
BB 2021 - Oversigt over byggesager i provstiet (2021
- 32044)

Bilag:
Byggesager i Provstiet 061222

Byggesagsoversigten blev opdateret, se vedhæftede
opdatering. 

13 - Eventuelt

 

Status på elgennemgang for at undgå brand som i
Hyltebjerg blev gennemgået (Tagensbo, Husum,
Bellahøj er i gang). 

Margrethe spurgte ind til andres erfaringer til udlån
af kirkens lokaler for en lukket kreds: Der er
eksempler på udlån af lokaler i Bellahøj og Brønshøj. 
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Karen-Marie Olesen Lis Lynge (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Helene Esther Martelli Margrethe Løndorf Winther-Nielsen
(Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg)

Ulla Anne Nielsen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Simon Scott Palmer (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Peter Ring (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Bettina Birk Jensen (Bispebjerg-Brønshøj
Provstiudvalg)

Vita Merete Japsen Johanne Haastrup (Bispebjerg-Brønshøj
Provsti)
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