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Vær med til at bestemme, hvad der skal ske i din kirke
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Et af målene i
Asminderød
er at gøre kor
og musik
endnu bedre.

mennesker

til arrangementer i Fredensborgkirkerne
- Asminderød, Grønholt og Fredensborg Slotskirke.
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i Humlebæk Kirke
hver søndag i snit.
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ASMINDERØD

Provst
Hans-Henrik Nissen,
Fredensborg Provsti

Kære medlem
af folkekirken
I efteråret afholdes valg i folkekirken. Da skal
medlemmer som du sikre, at der bliver valgt
gode og velfungerende menighedsråd

Det sker hvert 4. år og er derfor noget, du sikkert sjældent
skænker mange tanker. For kirken, ja, den er der vel bare?
Den ligger, hvor den altid har ligget. Kirkeklokken ringer
morgen og aften; gudstjenester bliver afholdt; børn bliver
døbt og konfirmeret; brudefolk viet, og vi tager afsked med
vore kære. Og sandt er det, at sådan er det, og Gud ske tak
og lov for det. For kirken er ingen naturlov - men som alle
andre foreninger noget, der skal drives og holdes ved lige.
Her er det, at avisen, du står med, henvender sig særligt til
dig. For uden kærlighed til kirken, uden frivillige, uden
menighedsråd ingen kirke. I hvert fald ikke som vi kender
og holder af den i Danmark.

Samme opgave - stor forskellighed

Sognene i Fredensborg Provsti, som denne avis henvender sig
til, står foran en ny 4 årig periode, og som du kan se, er det 7
temmelig forskellige sogne både i størrelse og indhold, selv
om opgaven er den samme. Nemlig at sikre de bedste rammer for at det kristne budskab kan lyde i glæde som i sorg.
Folkekirken er før noget andet et trossamfund. Det består
af levende stene, som Grundtvig forstod at sige det. Det afgørende er således ikke de fysiske rammer, selv om de selvfølgelig også er vigtige, men at kristne mennesker får mulighed
for at samles med glæde, og fordi man synes, det er livsvigtigt, at evangeliet til tro, håb og kærlighed bliver forkyndt.

Du har ansvaret

Derfor er det heller ikke staten eller for den sags skyld præsten, der er kirken. Kirken er ikke en forening, som man
har folk til at tage sig af. Nej, kirken er dig og mig. Kirken er
bygget på frivillighed og engagement – og fordi man synes,
det er vigtigt, at vi har en kirke.
Hvis du også synes det, så hold øje med, hvad der sker i din
lokale kirke, for der er med garanti også brug for det, du
brænder for. Henvend dig til din præst eller til menighedsrådsformanden og hør nærmere.
Venlig hilsen
Provst Hans-Henrik Nissen, Fredensborg Provsti

Alt under
ét tag

Her i de grønne
græsarealer
kommer
Asminderøds
udendørskirke
til at ligge.

Balance mellem tradition, fornyelse og en praktisk hverdag i kirken
Asminderød Kirke runder snart de ni
hundrede år, og der værnes om dette
sjældne stykke danmarkshistorie.
Men derfor behøver tingene ikke at
stå stille. Hvis ikke man udvikler kirkerum og kirkegård med nutidens
øjne, så har man ikke den levende
kirke, som menighedsrådet gerne
vil have, men derimod en museumsgenstand som alle elsker, men ingen
bruger. Derfor er der flere spænden-

de kirke- og kirkegårdsprojekter i
støbeskeen, som det kommende menighedsråd skal arbejde med. Kirkens sideskib skal udvikles, så det
har flere anvendelser. De fastmonterede bænkerækker ændres til en
mere fleksibel stoleopstilling, der giver mulighed for at anvende rummet
til arrangementer såsom kirkekaffe
og koncerter. Flere arrangementer
kan således foregå i kirkerummet i

stedet for, at man som nu skal vandre fra kirken over i sognegården.
Alt sker under ét tag. Lige som man
gjorde det i rigtig gamle dage, hvor
kirken var rammen om aktiviteterne
i lokalsamfundet.

Amfiteater i det grønne

Men gudstjenester behøver jo slet
ikke at foregå i selve kirken. Derfor
har vi også planer om at etablere

Bevar det lille sogn

Vores primære opgave i Grønholt menighedsråd er at sikre, at Grønholt kan
vedblive at være et selvstændigt sogn, fortæller formand Egon Frandsen
Andre steder i landet lægges små
sogne sammen enten for at opnå
stordriftsfordele på omkostningssiden, eller fordi kirken står tom.
Her er kirken aldrig tom! Selvom
sognet med i alt 944 medlemmer er
det mindste i Fredensborg Provsti,
så er der i gennemsnit 34 til gudstjenesterne hver søndag. Menighedens opbakning til kirken og vores
aktiviteter er det allervigtigste for
os, og her er det så skønt, at vi har
en engageret menighed. Det må vi
ikke tage for givet. Det er noget,
vi skal gøre os fortjent til. Også i

fremtiden. Da vi jo er et lille sogn,
er antallet af menighedsrådsmedlemmer i Grønholt det også. Vi er 5
i menighedsrådet, 3 suppleanter og
2 fastansatte medarbejdere. Sammen skal vi løse de samme opgaver som i større sogne, hvor de er
mere end dobbelt så mange i menighedsrådet. Det betyder, at vi må
være tusinde kunstnere og hjælpe
hinanden. Det er også det, der gør
arbejdet så givende.

Teamwork for troen

Alle gør en indsats i et godt team-

work. Vi har bestemt ikke noget
imod at samarbejde med nabosognet, men selvstændighed er vigtigt
for os. Ved en sammenlægning kan
vi ikke undgå at miste den særlige
troskultur og kulturhistorie, der er
drivkraften for os i menighedsrådet,
og som er opbygget i gennem de 900
år, siden kirken blev grundlagt. Det
er derfor vigtigt, at vi også efter valget står med et engageret team af
et menighedsråd, som giver den en
skalle, har medarbejdernes og menighedens opbakning, og som vil
passe på vores kirke.

GRØNHOLT

Formand Egon Frandsen værner om sit sogn og middelalderkirken.

To fra det lille team. Gartner Marie-Louise Jensen
og formand Egon Frandsen.
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Antallet af

vielser
vokser kraftigt
i Asminderød.

Lektiehjælp
hver mandag
i Kokkedal.

Grønholt Kirke sparer miljøet for

18 ton CO2
på 10 år med nyt træpillefyr.
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HUMLEBÆK

Kirkens
2020 vision

Humlebæks nye menighedsråd skal gøre plan til virkelighed

en udendørs kirke (et ”amfiteater”) på
vores arealer i tilknytning til kirkegården, fortæller formand Bjarne Hennemann. Udendørskirken vil ligge i smuk
forlængelse af den mere moderne del af
den etablerede kirkegård. Jeg glæder mig
allerede til de bryllupper og sommergudstjenester, vi skal holde her. Selvom vi jo

Med en fleksibel stoleløsning i sideskibet kan vi
bruge kirken på nye spændende måder.

benytter eksperter udefra, så er det alligevel vigtigt, at menighedsrådet også
efter valget omfatter personer med kompetence inden for arkitektur, landskaber
og byggeri.

RUNGSTED

En fornøjelse at gå i kirke
Menighedsrådets 9 medlemmer har et fælles mål:
”Gudstjenesten skal simpelthen være en god oplevelse”

Og det går tilsyneladende meget godt
med det. I gennemsnit lytter 121 personer til præsterne hver søndag. Det er naturligvis præsternes fortjeneste, forklarer formand Christian Andersen. Men
menighedsrådets opgave her i Rungsted
er at skabe de bedste arbejdsbetingelser
for præsternes forkyndelse. Kirken skal
være pæn og velholdt. Og når præsten
beslutter sig for at spille guitar ved en
gudstjeneste, skal lydteknikken være i
orden. Hjemmesiden skal være velfungerende og imødekommende. Hele maskineriet skal køre som smurt, så præsterne kan koncentrere sig om det, de
er ansat til. I det hele taget er ordet effektivitet og god økonomistyring en
af hovedopgaverne for rådets arbejde
i Rungsted.

Back up for præsterne

Det handler om at bruge de økonomiske midler og ressourcer så effektivt
som muligt under hensyntagen til det
overordnede mål. Jo dygtigere vi i menighedsrådet er til fra kulissen at sikre
økonomi og projektledelse, desto større
arbejdsro og spillerum har præsterne,

I Humlebæk Kirke arbejder vi ud fra vores
vision om, at ”det skal være naturligt for
alle at bruge kirken”. Vi kan med glæde
konstatere, at der er en stigning i tilslutningen til vore mange forskellige arrangementer. Det motiverer til at gøre det
endnu bedre i den kommende valgperiode. Kirken er mere fyldt end tidligere,
og selvom antallet varierer meget, så er
vi i gennemsnit er 82 hver gang. Sidste år
afholdt vi i alt 273 velbesøgte arrangementer, hvilket svarer til mere end 5 om ugen.
Det kommende menighedsråd vil arbejde
for, at den positive udvikling fortsætter. Vi
følger nemlig en 2020-plan, der justeres
årligt i forbindelse med den visionsdag,
menighedsrådet afholder med præster
og medarbejdere, forklarer formand Birgitte Mouritzen.

Vision på tre fronter

I de kommende 4 år koncentrerer vi os
om tre udviklingsbobler, der skal bringe
os derhen. For det første vil vi involvere
menigheden mere i forbindelse med
gudstjenesterne. Det betyder fx, at vi
løsner op for måden, hvorpå gudstjenesterne foregår. Man kan jo være tilknyttet
kirken på mange måder, og vi vil derfor

tilbyde en variation, der måtte appellere
til forskellige mennesker med forskellige
livsstile og relationer til troen. Også gennem opbygning af et korps af frivillige
forventer vi at involvere flere i sognet.

De unge vil os godt

Vi oplever stor interesse blandt unge for
at tale med præsterne og ser kirken som
et sted, der kan komme til at spille en
større rolle for de unge. Udviklingsboble
nummer 2 i 2020-planen handler derfor
om at styrke denne dialog. Sidste udviklingsboble drejer sig om kommunikation. Traditionelt har kommunikationen
gennem presse og annoncering handlet
om at motivere til deltagelse ved kirkens
arrangementer. I fremtiden vil vi også
fortælle om de kristne værdier, vi alle
værdsætter i vores dagligdag.
For at kunne realisere planerne er det
vigtigt med et engageret og kompetent
menighedsråd. Vi føler os rimelig kompetente, men ser vi kritisk på os selv, vil
det styrke arbejdet, hvis vi fik suppleret
vores kompetencer inden for jura, personaleledelse, økonomi, menighedspleje og
presse. Men det vigtigste af alle kompetencer er dit engagement.

Med omkring 120 til gudstjenesterne hver
søndag og et tilsvarende antal konfirmander
om året er der mange smil i Rungsted kirke.

menighedsplejen og de mange frivillige, der gør en kæmpe indsats her i sognet. Vi planlægger kirkens aktiviteter
for et år ad gangen. Det betyder større
kontinuitet og mere ro til at håndtere de
muligheder og udfordringer, der altid
dukker op. Vi er et godt team i det nuværende råd, men vil i forbindelse med
valget gerne tilføre rådet kompetencer
inden for kunst og kultur, samt økonomi, byggeri/ teknik og kommunikation.
Humlebæks 2020 vision drejer sig om at støtte de to vellidte præsters store indsats.

180 175 68
gudstjenester,

dåb og

vielser

i Hørsholm sidste år.

QR-koder

Skole/
kirkesamarbejdet

ved indgangen leder
besøgende rundt til
de historiske gravsteder
på Grønholt kirkegård.

1.083
glade børn

i Karlebo med
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RUNGSTED

Rungsted optimerer
Aktivitetsniveauet er højt i Rungsted Kirke og sognehus.
Så højt, at man ikke kan rumme meget mere - rent fysisk
Vi er så heldige at ligge midt i et villakvarter
med den nærhed til befolkningen, det giver.
Men det betyder også fysiske begrænsninger, hvor der jo ikke kan udvides hverken i
højden eller drøjden. De fysiske rammer er
begrænsede af de bygninger og arealer, vi
råder over. En væsentlig opgave for menighedsrådet er derfor at udnytte de lokaler, vi
har, bedst muligt, beretter formand Christian Andersen. Det gør vi ved at forskønne,
effektivisere og ikke mindst teknificere.

hedsråd vil opprioritere. Kirken bliver
løbende holdt i god stand, så det i sig selv
er en god oplevelse at se den og befinde sig
i den. Men teknologisiden skal udbygges.
Dels for at effektivisere men også for at
kunne nå ud til flere i sognet. Derfor er
informationsteknologi et fokusområde
for det nye menighedsråd i Rungsted.

Vi skal udnytte og forskønne de fysiske
rammer, vi har, fortæller formand Christian
Andersen med stilladsarbejderen i
baggrunden som levende bevis.

Informationsteknologi

Det er en opgave, det kommende menig-

KOKKEDAL

Evangeliet
fylder meget
i Kokkedal

Næsten, dvs. medmennesket og medmenneskelighed fylder rigtig meget i
evangeliet. Og det fylder særdeles meget i den måde, man i Kokkedal driver
kirke på. Men det kendetegner også den
måde, der samarbejdes på i menighedsrådet, hvor respekten for det enkelte
menneske gennemsyrer den måde, der
arbejdes på. ”Vi er gode til sammen at
finde løsninger på de udfordringer, vi
støder på,” fortæller menighedsrådsmedlemmerne samstemmende.

ASMINDERØD

ASMINDERØD

Musik og kor er
hjørnesten i Asminderød

Fredensborg Slotskirkes Pigekor øver i aftensolen til en koncert i Humlebæk Kirke.

Hvis der er noget, der bringer
mennesker sammen, så er det
musik og sang

Asminderød Sogn har en solid tradition
for at samle sognet, provstiet og store dele
af Helsingør Stift omkring korsang. I hele
provstiet motiveres især de unge til at deltage i kor. Børnekor, ungdomskor og for
nogle fortsætter sanguddannelsen og koroplevelsen i vores Fredensborg Slotskirkes
Pigekor. Vi er meget stolte af koret, fortæller menighedsrådsformand Bjarne Hennemann, og pigerne optræder flittigt i og
udenfor sognet. Netop fordi sang og musik skaber glæde og sammenhold i byen,

er dette arbejde utrolig vigtigt for menighedsrådet. Vores musikliv orkestreres af
kirkens organist Else-Marie Kristoffersen,
og pigekoret blomstrer under korleder Cille
Buch. Vi gør meget for at skabe de bedste
arbejdsbetingelser for dem, så sang, kor
og musiklivet bliver ved med at udvikle
sig omkring vore kirker. Koncerter og kor
indgår som en integreret del af gudstjenesterne og er sammen med præsternes engagement med til at gøre gudstjenesterne
til oplevelser for også andre end de traditionelle kirkegængere.

Fire fokusområder de næste 4 år

Menighedsrådsarbejdet drejer sig naturligvis primært om at skabe de bedste for-

udsætninger for vores tre præsters forkyndelse og arbejde. Her spiller sang og musik
som nævnt en væsentlig rolle. Men vi har
meget at værne om. Asminderød Kirke er
alene af sin alder en kulturskat, og Fredensborg Slotskirke er jo helt speciel med
sin beliggenhed og historie. Vi skal i gang
med flere spændende projekter knyttet til
Asminderød Kirke og Kirkegård. Meget af
menighedsrådets arbejde i den kommende
periode kommer til at handle om sang og
musik, kirke og kirkegård. Der skal tages
nogle store beslutninger omkring sidstnævnte, men vi har en god samarbejdskultur. Vi afholder meget sjældent afstemninger. Vi bliver simpelthen bare enige
om, hvad vi gør.

Betjener
kongehuset
og dets kirke

Det er ikke usædvanligt, at kongehuset
er repræsenteret på tilhørerbænkene i
en af Asminderød Sogns to kirker. Det
gælder selvsagt i særdeleshed i kongehusets egen kirke, nemlig Fredensborg
Slotskirke, som menighedsrådet har
en særlig forpligtelse til at stå for administrationen af.

Humlebæks
Byens Dag
for 1.000 unge som ældre
hvert år ved Torpen Kapel.

Vi sikrer de bedst mulige vilkår
og rammer for gudstjeneste og
forkyndelse. Enhver aktivitet skal,
i videst muligt omfang, kunne formidle det kristne budskab

Bikergudstjeneste
og kristne rygmærker i
Hørsholm Kirke.

Formand Christian Andersen, Rungsted
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Jubilar

HØRSHOLM

Hørsholm Kirke runder snart
200 år

Gæstekor fylder Hørsholm Kirke med stemning ved en af årets 180 gudstjenester.

Hørsholm i arbejdstøjet
Menighedsrådsarbejdet er spændende og udfordrende
At sidde - eller rettere sagt arbejde - i Hørsholm Menighedsråd er både spændende
og udfordrende, men også i høj grad livsbekræftende. I samarbejde med sognets
3 præster samt organister og korsangere
udvikler vi til stadighed kirken og dens
mange forskelligartede opgaver. Dette arbejde bliver ikke mindre i det kommende
menighedsråd, fortæller menighedsrådets
formand Verner Søgaard. I de 12 år, jeg har
været formand, er opgaverne blevet flere og
større, men også meget forskelligartede.

vikle både det kirkelige og det menneskelige miljø.

Arrangementer for 34.500

Ekstra kræfter til menighedsrådet

Flere af de nuværende menighedsrådsmedlemmer har, efter flere års indsats, valgt at
stoppe ved udgangen af denne valgperiode.
Derfor er der brug for og plads til nye medlemmer, der har lyst til at gå ind i arbejdet.
Arbejdsbetingelserne for det kommende
menighedsråd har aldrig været bedre end
nu. Vi har en velfungerende organisation,

Hørsholm kirke er valfartskirke, der tiltrækker
mange uden for sognet.

og der er, så vidt vi kan se, gode økonomiske muligheder de kommende år til at ud-

På personalesiden fungerer tingene godt,
og på aktivitetsfronten foregår der meget
og med vidt forskelligt indhold: koncerter,
flygelklang og fællessang, filmaftener, foredrag, forskellig former for gudstjenester,
hvor der også er mulighed for at dyrke det
sociale samvær samt fællesarrangementer
med de to andre sogne i kommunen. I 2015
deltog 34.500 personer i vores arrangementer. Vi kan dårligt nå at gennemføre flere aktiviteter, men tingene kan altid gøres bedre
og måske også på en anden måde. Der kan
du, som nyt medlem i menighedsrådet,
være med til at præge og påvirke arbejdet.
En anden og vigtig del af menighedsrådsarbejdet er vedligeholdelsen af vores bygninger, herunder kirken, sognegården og
2 præsteboliger.

GRØNHOLT

RUNGSTED

Der skal råbes højere

Flere i sognet skal vide, hvad kirken tilbyder
I kommende valgperiode skal den nye kommunikationsstrategi videreføres. Efter en målrettet indsats
på kommunikationsområdet i det nuværende råd, er
forudsætningerne på plads for det kommende menighedsråd. Dels har man gennem ansættelsen af en kirketjener/kommunikationsmedarbejder fået sat fokus
på informationsopgaven. Dels har man styr på kirkens
webbaserede kalendersystem, der styrer projekter,
hjemmeside og kommunikation med sognet. Hjemmesiden bliver det sted, man besøger for at få svar på
sine spørgsmål.

Mere samarbejde
med naboen

Man skal naturligvis tænke økonomisk og vende hver
krone i et lille sogn som Grønholt. Derfor har menighedsrådet taget de første skridt i retning af et tættere samarbejde med nabosognet Asminderød. Det
er et samarbejde, der skal styrkes i den kommende
valgperiode. Samarbejdet har været i sin vorden de
sidste år i form af fællesindkøb af fx gran og planter
til kirkegårdene. Samarbejdet skal udvides til også
at omfatte køb og drift af redskaber og maskiner.
Også på arbejdskraftsiden har man indledt samarbejde med succes. Dels opnås en bedre udnyttelse
af arbejdskraften, dels har de ansatte stor glæde af
samarbejdet. Ellers kan det godt være en ensom tjans
at være alene gartner her i Grønholt. Derfor står et
udvidet samarbejde med Asminderød højt på den
kommende menighedsråds agenda.

Hørsholm Kirke er tegnet af C. F. Hansen og opført i perioden 1821-23. Det
betyder, at om 7 år skal kirkens 200 års
jubilæum fejres. Inden da skal kirken
istandsættes både indvendig og udvendig. Vi er allerede begyndt at hensætte
midler til dette formål. Derfor bliver en
af de større og spændende opgaver for
det kommende menighedsråd at planlægge og til dels gennemføre denne
istandsættelse med respekt for kirkens
arkitektur og farveholdning. Ligeledes
skal der i den kommende 4 års periode
påbegyndes planlægning af hvilke aktiviteter, der skal finde sted i forbindelse
med jubilæet.

Kirke på stuen

Det bliver spændende at implementere
vores netop påbegyndte projekt ”Kirke
på stuen”, hvor menighedsrådet i tæt
samarbejde med de 3 præster skal udvikle et koncept, således at søndagens
højmesse kan transmitteres først og
fremmest til kommunens plejehjem,
men også til andre interesserede i kommunen, forklarer formand Verner Søgaard. Hørsholm Kirke har til dette formål
fået en bevilling fra Provstiet og skal
være pilot-projekt med henblik på en
evt. senere implementering i Provstiets
øvrige kirker.

KARLEBO

Karlebos kommende menighedsråd kommer til at barsle med nye
børneinitiativer.

Hjertebarnet er barnet

Vores hjertebarn er børnene og deres familier, understreger præst Kirsten Johansen. Vi har inden for de senere år
etableret babysalmesang, børnekor, familiegudstjenester,
minikonfirmandundervisning og en juniorklub. Herudover
indbyder vi til særlige børne- og familievenlige aktiviteter,
såsom halloween, fastelavn, og børnehavegudstjenester. En
vigtig del af vores vision for den kommende menighedsrådsperiode er at styrke dette arbejde. Derfor har vi allerede nu
planer om at udvide salmesangen som et tilbud til også de
lidt større børn og til at styrke minikonfirmand-arbejdet.
Det kommende menighedsråd vil uden tvivl barsle med
endnu flere initiativer for børn og unge.

Hørsholm Kirke:

Teknikken skal være
i orden, hvis præsten
vil spille guitar i kirken

3-4

Formand Christian Andersen,
Rungsted

hver uge året rundt.

gudstjenester

565 til familiegudstjeneste i Karlebo 2015.
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900 år
gammelt
plejebarn

KARLEBO

GRØNHOLT

Grønholt Kirke er hjertebarnet,
men også vores problembarn

Stort og
levende sogn

Karlebo sogn har 4 præster
fordelt på 3 meget forskellige
kirker samt 2 kirkegårde.

Som et af landets største sogne skal Karlebo om
nogen have plads til alle befolkningsgrupper

I Karlebo Sogn bor omkring 19.400
mennesker, hvoraf de 12.400 er medlem af Folkekirken. Dermed er sognet
et af Danmarks største med 3 kirker,
2 sognegårde, 2 kirkegårde og 4 præster. Det kræver et tilsvarende stort menighedsråd. 15 medlemmer skal der
til for at drive kirker og sogn, for der
foregår rigtig meget i Karlebo. Sidste
år havde sognets aktiviteter et samlet
deltagerantal på 32.712. Det svarer til
et gennemsnit på 629 om ugen med
menighedsråd og præster ved roret
og engagererede medarbejdere og rigtig mange frivillige til at føre aktiviteterne ud i livet. Der skal også mange
forskellige initiativer til for møde folk
dér, hvor de står i relationen til Gud.
Senest er børnetallet begyndt at falde,
mens andelen af ældre er i vækst. Siden
1970´erne har sognet også omfattet en
stor gruppe mennesker med anden
etnisk baggrund - ofte med et andet
religiøst tilhørsforhold, fortæller Kirsten Johansen, én af sognets præster.

Et liv sammen med Gud

Karlebo Sogns vision er at være kirke
for mennesker både i glæde og i sorg,
til trøst og til fornyelse i et liv sammen med Gud. Vi vil samtalen med alle
mennesker i sognet, også mennesker
med en anden etnisk baggrund. Derfor tilbyder vi nu et forum, hvor man
kan mødes til middag og gudstjeneste
i Egedal Kirke.

Der bor ikke så mange i det gamle
landsogn omkring Karlebo Kirke, så
vi vil i det kommende menighedsråd
gerne styrke kirkegangen her. Planen
er at øge aktiviteterne i og omkring kirken med initiativer ud over de nuværende 6 særlige arrangementer, der
altid foregår her. I Karlebo Sogn er der
altid travlt. Vi har rigtig mange konfirmander, bisættelser og begravelser,
dåb og vielser. Og siden Sognegården
og Egedal Kirke med menighedslokaler blev bygget, har det sprudlet med
aktiviteter for mennesker i alle aldre:
Foredrag, studiekredse, pilgrimsvandringer, sorggruppe, ældregudstjenester, sognerejser osv.

Budget som
mange virksomheder

I et stort sogn har menighedsrådet
også ansvar for et stort budget. Med
et driftsbudget på 10 mill. kr. svarer det
til at drive virksomhed, hvor planlægning og økonomistyring er afgørende. Dertil kommer en anlægsramme
på 3,5 mill. kr. til administration og
vedligeholdelse af sognets kirker og
bygninger.
Menighedsrådet ønsker et aktivt
og levende sogn. Forhåbentlig vil det
fortsætte i det nye menighedsråd, hvorfor vi gerne vil motivere kompetencer
inden for ledelse, jura, økonomi og byggeri til at lade sig opstille til menighedsrådsvalget.

Kirken blev bygget på toppen af en kunstig høj i ellevehundredetallet og var den
gang kulsviernes kirke. Arbejdsdagen og
arbejdsugen var lang på den tid, men om
søndagen var det kirketid, og kulsvierne
drog til kirken, hvor de tilbragte 5-7 timer med gudstjeneste, sang og samvær.
Siden er tårnet bygget til, men det meste
står som den gang. Det gælder også det
tonstunge alterbord med helgengraven,
hvor man i sin tid opbevarede knogler
fra den hellige Antonius. Kirken står som
et vartegn på sin høj midt mellem markerne. Men netop den kunstige høj udgør

Kirkens revner er et fast punkt på agendaen.

en stadig udfordring. Jorden sætter sig, og det
har den gjort altid. Derfor er for mange år siden
bygget en støttemur mod øst. Alligevel er det
en stadig udfordring at holde muren ved lige
og udbedre de revner, der dukker op hvert år.
Men vores kærlighed til kirken er stor, og det er
én af menighedsrådets største opgaver at sikre,
at den altid står smuk og velholdt her på sin høj
i Grønholt.

Plads til mindretal

Kokkedal Kirke ligger i et område, hvor der bor
en del flygtninge og nydanskere. Det er derfor en

KOKKEDAL

Velkomstmiddag for flygtninge endte i dans.

naturlig opgave for menighedsrådet at hjælpe
de mennesker, der måske har haft en hård
baggrund, og som gerne vil finde deres plads
i det danske samfund, godt på vej. Døren er
derfor altid åben for dem. Uanset om der er
tale om kristne migrationsmenigheder, der
gerne vil have et kirkeligt rum at samles i.
Eller om det handler om at hjælpe familier
og børn til at finde ud af at leve i Danmark.
Lektiecafeen for indvandrere er et af initiativerne. Her kommer både voksne og børn.
Men også andre ting er i støbeskeen i den
kommende tid. Blandt andet gennem menighedsrådets tætte samarbejde med Røde Kors.

HUMLEBÆK

Mere at
vælge imellem

Gudstjenester, der involverer og varierer, indgår i vision 2020
Humlebæk Kirke vil de kommende 4 år
udvikle gudstjenesterne, så de varierer i
tidspunkt, længde og ikke mindst form.
Hvordan det skal ske, ligger i hænderne
på det nye menighedsråd, men variationen skal tage højde for, at nogle mennesker er mere traditionsbundne end andre.
At nogle søger ro eller trøst, andre glæde
i kirken. Black preaching, udendørsgudstjenester, Jesus Christ Superstar, digter- og

musikgudstjenester samt dialogprædikener har været populære. Det har
fået menighedsrådet til at gå mere systematisk ind i arbejdet på at udvikle
og behovstilpasse gudstjenesterne. Alle
skal være velkomne i kirken, og det er
rådets opgave at sørge for, at alle føler
sig hjemme i kirken. Samtidig arbejdes
på at finde veje til større involvering af
menigheden under selve gudstjenesten.

Grønholt

944
34

32.701

Humlebæk
Kirke

medlemmer

deltog sidste år ved

Karlebos Sogns gudstjenester

har succes med anderledes
gudstjenester som fx black
preaching og superstar.

 t il gudstjeneste
hver søndag

kirkelige handlinger
og øvrige aktiviteter.
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HØRSHOLM

HUMLEBÆK

Kirken for de unge
I år blev 120 konfirmeret fra Humlebæk Kirke.
Udviklingen er positiv. Det samme gælder for dåb,
ligesom der er stor interesse for minikonfirmandundervisningen. Det tager vi som udtryk for, at
børn og unge gerne vil knytte tættere bånd til
præsterne, kirken, troen og fællesskabet. Det er
jo skønt, men vi skal gøre os fortjent til denne interesse og gøre en indsats for, at den fastholdes.
Derfor kommer denne opgave til at få stor opmærksomhed i det kommende menighedsråd. Vi er i
gang med at lære, hvad der interesserer unge, så
vi kan forfølge de veje, som appellerer og interesserer dem, beretter formand Birgitte Mouritzen.

Hørsholms og Rungsteds præster på stribe før det går
løs ved den fælles pinsegudstjeneste.

Bikergudstjeneste med religiøse rygmærker og kristne bikes er blandt
initiativerne i Hørsholm Kirke.

Herlig opbakning
Hørsholms arrangementer tæt på 35.000 deltagere
Med 3-4 gudstjenester hver uge har
Hørsholm Menighedsråd mulighed
for løbende at prøve nye former af. Således har meditationsgudstjenesterne
været en succes. Det samme gælder
”Ro til Tro” gudstjenesterne og den
spektakulære biker-gudstjeneste, hvor
motorcyklister valfarter til kirken med
motorcykler dekoreret med kristne
symboler. Men også koncerter, filmaftener og foredrag er blandt de mest

Kokkedal er
en hverdagskirke

populære arrangementer, der tilbydes
menigheden. Nogle af dem afholdes
faktisk på tiende år.

Nyt og gamle succeser

”På Herrens Mark” er et af dem og afholdes hver onsdag i vinterhalvåret
som et kort foredrag med efterfølgende frokost og hyggeligt samvær. Juleaften samles efter julegudstjenesten
festklædte gæster til julemiddag og

dans om juletræet. Det har fra starten
i 2007 været et velbesøgt arrangement,
hvor ægtepar og enlige mødes til en
pause fra det almindelige juleræs. I
2015 deltog 60 personer. I alt havde vi
glæden af om mod 35.000 deltagere
ved Hørsholm Kirkes arrangementer
i 2015, beretter formand Verner Søgaard. Måske har du gode idéer til nye arrangementer, som du vil bidrage med
i det kommende menighedsråd.

KOKKEDAL

”Vi er en hverdagskirke med diakonalt ansigt,” er det første, der bliver
sagt, når man spørger menighedsrådsformand Kirsten Thrane, hvad
der kendetegner Kokkedal Kirke
En hverdagskirke er en kirke, hvor døren er
åben, hvor der altid forgår noget og altid er
kaffe på kanden. Det har vi i menighedsrådet arbejdet for de senere år, og sådan ønsker
vi også, at det skal være i fremtiden. For det
er der brug for i vores samfund. Der er brug
for et sted, hvor man uanset baggrund kan
søge ind for hygge, trøst, glæde, fællesskab,
tro eller fordybelse.

Fra lektiehjælp
til migrantgudstjenester

Her foregår noget hver eneste dag. Lektiehjælp hver mandag for flygtninge og indvandrere, der gerne vil hjælpes ind i vores
samfund. Hver tirsdag mødes gå-klubben.
Onsdag står på kaffe med de ældre, hvor
højskolesangbogen kommer frem. Torsdagen har vi syklub. Fredag fyldes gangene
med musik fra orkestre, der kommer og

øver. Om lørdagen holder den filippinske
migrantmenighed gudstjeneste. Søndagen står naturligvis i gudstjenestens tegn.
Det er de faste ugentlige program, som det
ser ud lige nu. Og så er der de større arrangementer, som fx 3-dages kirkehøjskole i
august, høstfest med indsamling til menighedsplejen, og når kirken byder de ny
ankomne syriske flygtninge velkommen
med en velkomstmiddag, der udvikler sig
til et kursus i folkedans.

Perfekte rammer

De fysiske rammer omkring Kokkedal Kirke er perfekte til at føre visionen om hverdagskirken ud i livet. Kirken ligger midt
i et større lejlighedskompleks, hvor flere
af menighedsrådsmedlemmerne selv bor.
Der er villa- og beboelsesområder inden for
gåafstand, ligesom der er 2 store ældrebo-

liger i nærheden. Ingen har langt herhen.
Kokkedal Kirke og sognegård er et samlet
byggeri, hvor kirkeliv og menighedsliv smelter sammen. Nede af gangen har præsterne
deres kontor. Air hockey bordene er lige om
hjørnet. Det gælder også mødelokalerne
og hyggekrogene med magasiner. Intet er
længere væk fra kaffemaskinen, end at man
kan dufte, når nyt bliver brygget.

Vi er alle vandbærere

Vi ønsker ingen paladsrevolutioner i forbindelse med det kommende menighedsråds-

Kokkedal kirke og sognehus er et integreret hele
og perfekt som et sted, hvor man bare kommer.

valg. Det er vigtigt for os at kunne samle et
menighedsråd, der deler vores vision om
hverdagskirken, og som vil hjælpe os videre
ad den vej. Vi er 9 i menighedsrådet, hvoraf
3 har valgt at udtræde, så vi har brug for 3
nye ildsjæle i menighedsrådet. Nogen, der
er med til at træffe vigtige beslutninger for
kirken og sognet, men som heller ikke er
blege for også at bære fra.

Menighedsrådets opgaver
Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet.
Hovedopgaverne er:
• At administrere kirkens bygninger, dvs. kirker, kirkegårde, præstegårde og sognegårde
• At forestå sognets økonomi gennem budgetter, regnskaber og økonomistyring
• At medvirke ved ansættelse af sognets præster
• At være arbejdsgiver for kirkens ansatte ud over præsterne
• At deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd
• At styrke kirkens liv og vækst samt synliggøre kirkens arbejde

Hvis du overvejer at stille op
Kontakt menighedsrådet i dit sogn på de numre, du finder
i skemaet. Gør det senest 11. september, men gerne før.
Du kan stille op, hvis du er myndig, er medlem af folkekirken og bor i sognet eller har løst sognebånd hertil.

Hvis du gerne vil afgive
stemme

Husk orienterings- og opstillingsmødet

Så kom til orienterings- og opstillingsmødet 13. september og stem
på din kandidat. Se mere om tid
og sted nederst på siden.

Menighedsrådsvalget afvikles af 1 - måske 2 omgange.

FAKTA

13. september: Orientering- og opstillingsmøde
Her samles det nuværende råd, præster og alle, der overvejer opstilling til valget.
På mødet deltager også folkekirkemedlemmer fra sognet, der gerne vil stemme
på deres foretrukne kandidater.
Efter orientering og præsentation af valgets kandidater foretages afstemningen,
og de afgivne stemmer optælles på stedet. På den baggrund opstilles kandidatlisten.
Det samme gøres for suppleanter til rådet. Hermed er det nye menighedsråd med
suppleanter valgt, med mindre:
1.
2.

I hvilket sogn hører jeg hjemme?
I tvivl, så ring og spørg kirkekontoret i det sogn, hvor du mener at
høre til.

Der ikke kan opnås enighed blandt de opstillede om at acceptere kandidatlisten
Der inden 27. september kl. 19 indleveres en alternativ kandidatliste

I disse 2 tilfælde skal et decideret afstemningsvalg gennemføres 8. november.
Fredensborgprovsti.dk/valget hvis du vil vide mere om menighedsrådsvalget eller menighedsrådets opgaver.

8. november: Afstemningsvalg
Afstemningsvalget aflyses 11. oktober, hvis ikke der er
indleveret alternative kandidatlister, hvorefter det nyvalgte menighedsråd er en realitet.

Sogn

Fakta om sognet

Asminderød

Beboere: 9.540
Medlemmer: 7.695
Menighedsråd: 12

Grønholt

Beboere: 1.198
Medlemmer: 944
Menighedsråd: 5

Humlebæk

Beboere: 9.820
Medlemmer: 7.094
Menighedsråd: 12

Hørsholm

Beboere: 12.353
Medlemmer: 9.646
Menighedsråd: 14

Karlebo

Beboere: 19.409
Medlemmer: 12.404
Menighedsråd: 15

Kokkedal

Beboere: 5.738
Medlemmer: 3.415
Menighedsråd: 9

Rungsted

Beboere: 6.445
Medlemmer: 4.960
Menighedsråd: 9

Budget 2016
Drift:
kr. 5.550.000
Anlæg:
kr. 1.182.500
Drift:
kr. 1.500.000
Anlæg:
kr. 640.000
Drift:
kr. 5.670.000
Anlæg:
kr. 642.000

Drift:
kr. 5.700.000
Anlæg:
kr. 2.917.000
Drift:
kr. 9.600.000
Anlæg:
kr. 3.498.000
Drift.
kr. 3.600.000
Anlæg:
kr. 2.200.000
Drift:
kr. 4.264.000
Anlæg:
kr. 922.000

Særligt
efterspurgte kompetencer

Kontaktadresser

Orienteringsmøde

Bygningskyndige, projektledere,
praktiske personer og iderige
systematikere.

Bjarne Hennemann
Telefon: 40 88 76 10
Mail: bjarne@henneman.dk
Web: fredensborgkirkerne.dk

Sognegården,
Asminderødgade 48,
3480 Fredensborg, kl. 19.00

Personer, der gerne vil gøre en
praktisk indsats sammen med
os andre. Ikke mindst på
arrangement-siden.

Egon Frandsen
Telefon: 50 70 74 46
Mail: egonfrandsen@outlook.dk
Web: fredensborgkirkerne.dk

Grønholt Præstegård,
Præstemosevej 40,
3480 Fredensborg, kl. 19.00

Jura, personaleledelse,
økonomi og kommunikation/
pressearbejde

Birgitte Mouritzen
Telefon: 29 36 87 27
Mail: birgitte.mouritzen@gmail.com
Web: humlebækkirke.dk

Humlebæk Bibliotek,
Humlebæk Center 40,
3050 Humlebæk, kl. 19.00

Personaleledelse,
regnskabsadministration,
bygningsvedligeholdelse,
organisation.

Verner Søgaard
Telefon: 30 45 14 11
Mail: vernersoegaard@outlook.dk
Web: horsholmkirke.dk

Hørsholm Sognegård,
Barakstien 2,
2970 Hørsholm, kl. 19.30

Ledelse, jura, økonomi og
bygningskompetencer.

Ellen Rosenstand Ladhøj
Telefon: 20 31 41 54
Mail: ladhoej@mail.dk
Web: karlebosogn.dk

Sognegården, Rantzausvej 2,
2990 Nivå, kl. 19.00

Kirkeværge med viden om
byggeri og arkitektur.

Kirsten Thrane
Telefon: 24 44 76 45
Mail: Kirsten.thrane@hotmail.com
Web: kokkedalkirke.dk

Kokkedal Kirke,
Højmose Vænge 2A,
2970 Hørsholm kl.19.00

Kunst og kultur, økonomi,
byggeri/teknik, kommunikation.

Christian Andersen
Telefon: 21 13 26 07
Mail: christian43@mail.dk
Web: rungstedkirke.dk

Rungsted kirkes sognehus,
Bolbrovej 10 B,
2960 Rungsted Kyst, kl. 19.30

