
Referat
Gentofte Provsti – Møder

PU-møde 24. september 2020 (Helleruplund) - d. 24-09-2020 kl. 16:00 til 18:00

Deltagere: Annelise Brems, Christian Erik Lund, Egil Rindorf, Gert Jørgensen, Marianne Telling, Mirjam Hvid,
Peter Birch, Steen Borup-Nielsen
Afbud: Jens Bache, Ulrich Broen Thostrup, Per Rinck-Henriksen

Kommende møder i udvalget:
Onsdag d. 21. oktober kl. 15-17 (Vangede)
Onsdag d. 18. november kl. 15-17
Onsdag d. 2. december kl. 16-17 (efterfulgt af julemøde kl. 17) i Hellerup sognegård
 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt. 

2 - Godkendelse af referat, 19. august 2020

 

Referatet blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende. 

3 - Siden sidst

Nyt byggesagsmodul til menighedsrådene, der skal
benyttes fremover.
https://intranet.kirkenettet.dk/adgange-
til/Sider/Byggesag.aspx
 
Indsendte referater fra menighedsrådene:
Dyssegård sogn: 26. august 2020
Ordrup sogn: 25. august 2020
Hellerup sogn: 18. august 2020
Helleruplund sogn: 1. september 2020
Gentofte sogn: 27. august 2020 

Sager:
MR-mødereferater - Dyssegård sogn (2018 - 7772)
MR-mødereferater - Ordrup sogn (2018 - 7773)
MR-mødereferater - Hellerup sogn (2018 - 8062)
MR-mødereferater - Helleruplund sogn (2018 - 5461)
MR-mødereferater - Gentofte sogn (2018 - 16265)

Bilag:

AFstemning til bispevalget begyndte i
tirsdags. Menighedsråd kan stemme via E-boks.
Enkelte, der ikke anvender E-boks, kan stemme ved
at møde op på et valgsted. Alle
menighedsrådsmedlemmer i stiftet er
stemmeberettiget.
 
3 af provstiets præster har praktikanter i øjeblikket.
(Thue i Dyssegård, Kasper i Vangede, Christine i
Hellerup).
Stillingsopslag i Jægersborg, barselsvikariat.
Stillingsopslag i Maglegårds, delvist lokalfinansieret
stilling.

Annoncering af Kunst i Kirkerne er sat i gang på
FaceBook. Opfordring til at alle deler reklamen. Alle
kirker er åbne så vidt muligt i de to dage kl. 10-16.

Valgforsamlinger i sognene er gået godt. Alle pladser
i menighedsrådene er besat og alle har fundet nogle
stedfortrædere. 8 af 9 sogne har annonceret det i

https://intranet.kirkenettet.dk/adgange-til/Sider/Byggesag.aspx
https://intranet.kirkenettet.dk/adgange-til/Sider/Byggesag.aspx


Scan, Referat af menighedsrådsmøde 25.08.2020
Ordrup, Referat_2020_08_18, Referat af MRmøde i
Helleruplund 20200901 - endeligt, Referat MR-møde
den 27-08-2020

Villabyerne. Sidste sogn har annonceret fra
prædikestolen og forventes at indrykke i
Villabyerne ved næste udgivelse.
Lyskors foræret af afdøde menighedsrådsformand
Flemming Brüggemann til Vangede kirke er blevet
indviet
 
Der etableres et konfirmandhold med undervisning
på engelsk. Holdet dækker hele provstiet og
undervisning varetages af Betina Vejegård.
Peter Birch er blevet genvalgt til formand for
provsteforeningen.
Peter Birch holder fælles møde for sognenes
kontaktpersoner d. 30. september 2020, mhp.
hvordan man kan arrangere sig i sognene til de store
højmesse fx. i Julen i forhold til Covid-19-restriktion.
 
De indsendte referater fra menighedsrådsmøder
blev taget til efterretning uden bemærkninger.
 
 

4 - Udviklingspuljen: Børnetjenesten kr. 33.400

 

Sager:
Udviklingspuljen - Børnetjenesten 2020 (2020 -
25118)

Bilag:
Ansøgning fra Børnetjenesten 06.09.20

Provstiudvalget mangler at høre Maglegårds
menighedsråds indstilling til Børnetjenestens
ansøgning. Ansøgningen sendes retur til
menighedsrådet, hvorefter provstiudvalget afventer
menighedsrådets svar og vil derefter behandle
ansøgningen.

5 - Udviklingspuljen: Rejseplanlægning, sognerejse
2021, kr. 850,-

 

Sager:
Udviklingspuljen - Løgumklosterudflugt 2021 (2020 -
23941)

Bilag:
Aktdokument

Ansøger arrangerer en busrejse åben for alle
sognebørn i provstiet. Det ansøgte beløb dækker
alene arrangørens rejseudgifter i fbm.
forberedese. Imødekommet. 

6 - Udviklingspuljen: Digital kirke, kr. 40.000,-

 

Sager:
Udviklingspulje - digital kirke 2020 (2020 - 26263)

Brug af de digitale medier er gået ned pga. travlhed
for præsterne. Men mange er fortsat hjemme, pga.
Covid-19. Derfor ansøger præstegruppen
om profession hjælp til at gennemføre nogle digitale
småprojekter, fx. videoindslag fra hvert sogn, fx. et
indslag pr. uge i ugerne 43-52. Der er nedsat et



Bilag:
Dokument1

arbejdsudvalg i præstegruppen til projektet.
Gentofte har god erfaring med lignende projekt.
Kirkerne har naturligvis lov til ved siden af også at
lave deres eget digitale materiale.
Ansøgning imødekommet.
I øvrigt mht. videooptagelser og streaming under
gudstjenester: Man bør annoncere på hjemmeside
og på kirkedøren, hvis der streames, således at
deltagerne er opmærksomme på det. I store
kirkerum kan man endda afmærke et område, hvor
der ikke vil blive filmet. Der skal ikke give tilladelse
fra hver person, når der ikke "portræt-filmes".
 
Peter Birch og Marianne Telling deltog ikke i
behandlingen af dette punkt.

7 - Provstiets uddannelsespulje: Helle Møller
Jensen, kr. 8.000,-

Til orientering. Beløbet er bevilget. 

Sager:
Personale - Helle Møller Jensen - videreuddannelse,
kompetencefonden (2020 - 24089)

Bilag:
Ansøgning til kompetancefonden om
videreuddannelse på Modum Bad i Norge (002)

Peter Birch og Jens Bache har pva. PU imødekommet
denne ansøgning. Taget til efterretning.

8 - Evaluering af valgforsamlinger

 

Se pkt. 3.

9 - Eventuelt

 

Intet.
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Annelise Brems (Gentofte Provstiudvalg) Christian Erik Lund (Gentofte
Provstiudvalg)

Egil Rindorf Gert Jørgensen

Marianne Telling (Gentofte Provstiudvalg) Mirjam Hvid (Gentofte Provsti)

Peter Birch (Gentofte Provsti) Steen Borup-Nielsen (Gentofte
Provstiudvalg)
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