
Menighedsrådsmøde onsdag den 22. januar 2020 

Beslutningsprotokol 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat  

3. Meddelelser fra Mikkel 

4. Meddelelser fra David. Ny kirketjener 

5. Orientering fra byggeudvalgsmøde den 20. januar. Jens V. og Anne Grethe 

6. Kommunikation mellem menighedsråd og FU. Viggo 

7. Tjenstlig brug af organist. Jens K. og Viggo 

8. Kata Larsson-sagen. Dommen og evt. konsekvenser for Marmorkirken. Jens K. og Viggo 

9. Svaneorgelprojektet med henblik på afgørelse i sagen. Bilag: Det Danske 
Orgelselskab. Viggo 

10. Frem mod menighedsrådsvalget 15. sep. Bilag uddeles på mødet. Viggo 

11. Meddelelser fra: 

Kirkeværge 

Kontaktperson 

Kirketjener 

Sognearbejde 

Medarbejderrepræsentant 

Aktivitetsudvalget 

Ytringer fra menigheden 

12. Evt. 

Til stede: Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Helle Espersen, Anne Grethe Rasmussen, 
Bjørn Møller, David Vestergaard Eriksen, Hanne Charina Baumann, Jens Kaas, Jens 
Vindekilde og Sahra Lindeberg (sekr.). 

Afbud: Anna Vind og Helle Vallø. 

Ad.1. Dagsorden blev godkendt. 



Ad.2. Referatet blev godkendt. 

Ad.3. Mikkel Wold fortæller, at der er udsolgt til salonerne. 
Det fungerer stadigt dårligt ved kirkekaffen, således at nye ikke føler sig inddragede og 
dermed velkomne. Mikkel foreslår, at man laver en liste, hvor frivillige kan skrive sig på 
til at stå for kirkekaffen. Menighedsrådet siger god for forslaget. 
Nye tiltag: Kristendomskundskab for voksne. Her vil det mere være undervisning end 
samtale. Der vil også blive serveret lidt mad. 
Der arbejdes på en weekendtur til Løgumkloster formentlig i sensommeren. 
Jens Vindekilde vil ligeledes stå for en udflugt til Esrum og Æbelholt kloster.  

Ad.4. David Vestergaard Eriksen meddeler, at der er blevet ansat en ny kirketjener på 
deltid. Man formoder, hun vil begynde til februar.  

Ad.5. Jens Vindekilde fortæller, at han samt Viggo Nørgaard Nielsen, Mikkel Wold, Anne 
Grethe Rasmussen, Niels Almer og Annie Skytte har været til byggemøde. Kuppellanterne 
skal nu i udbud. Kuppelmalerierne skal istandsættes, om end det bliver kostbart. De 
første nye hynder til stolene kommer i morgen og alle stolene skulle have fået nye 
hynder inden påske. Bænkene er færdigistandsat efter udtagning af de gamle højtalere. 
Haven bliver tilsået i marts måned. Grundvandstanden er fin for øjeblikket. Der er 
desuden lagt beredskabsplaner, hvis det skulle ændre sig. 
Anne Grethe Rasmussen tilføjer, at kuppellanterneprojektet skal til behandling i 
provstiudvalget. 
Mikkel beretter, at man i 2005 stoppede ansøgningsproceduren for restaurering af 
kuppelmalerierne på grund af Metrobyggeriet. Mikkel refererer til rapport, hvor der 
konkluderes, at hvis ikke man skrider ind, vil malerierne tage varig skade. 

Ad.6. Viggo siger, at emnet har været oppe vende i FU. Deres holdning er, at man må 
have tillid til processen. Alt bliver taget op til menighedsrådsmøderne. Formanden 
forpligter sig til at referere fra FU-møderne under sit punkt på menighedsrådsmøderne. 

Ad.7. Brug af organist ved kirkelige handlinger afgøres af sognepræsten og ved hans 
fravær af provsten.  

Ad. 8. Der er faldet dom i sagen og vi er blevet dømt sammen med 5 andre kirker. 
Korsangeren fik en meget mild dom. Vi fik en bøde på 4000 kr. Viggo spørger, om det bør 
få konsekvenser for vores procedurer ved brug af korsangervikarer. Mikkel foreslår, at vi 
kontakter Kirkeministeriet for vejledning. Desuden ville det være hensigtsmæssigt, hvis 
vikaren skulle underskrive blanket. Menighedsrådet er enig og det besluttes, at Viggo 
skal tage kontakt til Kirkeministeriet. 

Ad.9. Rådet diskuterer, hvorvidt det er en god ide at lade Svaneorglet istandsætte.  
Viggo gennemgår restaureringsplanen med afsæt i punktets bilag, som er fra Det Danske 
Orgelselskab. Formanden understreger, at han især forholder sig til det historiske aspekt 
og ikke så meget til, om instrumentet er det bedste. Derfor er han en meget varm 
fortaler for, at rådet skal tage imod gaven, som er en fuld finansieret restaureringsplan 
med henblik på at føre orglet tilbage til sin oprindelige form fra 1894. Projektet er 
vurderet til ca. 7. millioner givet til kirken af Johann Otto Wroblewskis Fond.  



Mikkel kan fortælle, at alt taler for, at det aldrig har været et godt orgel og at det 
derfor ikke er af bevaringsværdig betydning. 
Der stemmes om gennemførelse af projektet: 
Viggo Nørgaard Nielsen: For 
David Vestergaard Eriksen: For 
Anne Grethe Rasmussen: Blankt 
Hanne Charina Baumann: Imod 
Mikkel Wold: Imod 
Helle Espersen: Imod 

Forslaget blev hermed forkastet 

Ad.10. Menighedsrådsvalg 2020: Menighedsmøde/orienteringsmøde den 12. maj kl. 
19.30. 
Valgforsamling den 15. september. Viggo minder om, at møderne skal offentliggøres 
både i pressen og fra prædikestolen. 

Ad.11. Meddelelser fra: 

Kirkeværgen: Intet. 

Kontaktperson: Intet. 

Kirketjener: Intet. 

Sognearbejdet: Der har været Nytårskur på Nybodergården. 

Medarbejderrepræsentant: Jens Kaas har forsøgt at ansætte en meget dygtig italiensk 
kirkesanger, hvilket har vist sig at være særdeles vanskeligt. Hun synger nu på frivillig 
base. 

Aktivitetsudvalget: Mikkel rundsender adresseliste, så han kan indkalde til møde.  
Der er planlagt foredrag med følgende foredragsholdere: Benny Schuster, Christoffer 
Emil Bruun, Sørine Gottfredsen og Per Stig Møller. 

Ytringer fra menigheden: Der efterlyse flere sangaftener 


