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Formandens beretning 2017-2018

Formandens beretning 2017 - 2018
Det er med stor glæde, at jeg som formand for menighedsrådet i Præstevang Kirke igen kan
berette om et livligt og spændende år med mange forskelligartede aktiviteter. Vi har en
dejlig, trofast, fast menighed til højmesserne og til vore højskoleeftermiddage og har også
fornøjelsen af at byde velkommen til en bredere gruppe til både koncerter, film og foredrag.
Kirkens liv og virke
Vore præster, organist og sangere sørger for, at højmesser og kirkelige handlinger bringer
rum til fordybelse og indsigt. Bibelens ord omsættes til det sprog, der taler til os i dag, og
musik og sang ledsager teksten til en helhedsoplevelse. Efter en god debat i menighedsrådet indførte vi i det nye kirkeår et lidt ændret forløb i højmessen, der er blevet vel modtaget.
Efter højmessen bringer kirkekaffen ekstra liv til det sociale netværk.
Ved højtiderne lægger vi vægt på særlige musikalske indslag, og pinsens betydning blev
igen i år levendegjort for omkring 250 skolebørn takket være et samarbejde med skoletjenesten og ’Stylte-Signe’.
Vore faste aktiviteter som f.eks. højskoleeftermiddage fortsætter som hidtil hver 14. dag med
typisk 30 – 50 deltagere, og aftenerne ’Omkring et flygel’ har stadig stor tilslutning, også ud
over den faste menighed. For de små er der igen kommet gang i babysalmesangen. Som
noget nyt har vor organist tilbudt orgelundervisning for børn, og har nu flere elever.
Årets fire hold konfirmander fra Grønnevang skole og Frederiksborg byskole, herunder
idrætsklassen, deltog aktivt i kirkens liv, og mange engagerede forældre hjalp til ved det
store julearrangement ”Vi synger julen ind” og forårets ”Hot-dogs-gudstjeneste”. Vi har nu
også et hold konfirmander og mini-konfirmander fra Harløse skole, som er specialskole for
børn med diagnoser inden for autismespektret.
Forårets hold af mini-konfirmander, der afholdes i samarbejde med Grønnevang Kirke, var
et skønt hold på 14 engagerede og kreative børn. Som noget nyt, bød året også på et lille
teaterprojekt for ”gamle” minikonfirmander.
Præstevang Kirke giver en god ramme for musik og sang. Det udnytter vi mest muligt, og vi
har gennemført koncerter med meget forskelligt udtryk, f.eks. julekoncerten med Ensemble
Hovaldt, der nu er blevet en tradition, ligesom Gospelkoret Old Stars og MaJazz er blevet
tilbagevendende, musiske oplevelser.
Det er klart, at kirkens liv og virke i det daglige er helt afhængig af præsternes og
medarbejdernes engagement og indsats. Ud over kirkens tre præster har vi syv faste heleller deltidsansatte medarbejdere, som alle yder en uvurderlig indsats.

Menighedsrådets arbejde
Præstevang Kirkes driftsbudget for 2018 er på 2.927.521 kr. Driftsbudgettet anvendes til
løbende vedligeholdelse af kirken og præstegårdene, diverse anskaffelser, aflønning af
medarbejdere og løbende aktiviteter. Herudover kan menighedsrådet ansøge provstiet om
øgede bevillinger fra provstiets kasse til nødvendige anlægsarbejder.
I betragtning af, at kirken blev bygget tilbage i 1962 har flere store vedligeholdelsesprojekter været nødvendige gennem de sidste år. I sensommeren 2017 blev kirkens tag således
afrenset og malet, hvilket har løftet kirkens funktion og udseende. I løbet af det første halvår
af 2018 er sydvestfacaden blevet malet, og blomsterkassen mod nord er blevet renoveret.
Her vil en ny beplantning også snarest blive gennemført.
Vi har yderligere fået installeret et nyt lydanlæg, der bl.a. betyder bedre teleslyngeanlæg,
ligesom et længe ønsket nyt AV-anlæg er blevet en realitet. Konfirmanderne kan glæde sig
over ny belysning i konfirmandlokalet, og menighedsrådet starter nu en sondering med
henblik på ny belysning i kirken, da de nuværende glødepærer bruger for meget strøm og
udgår.
I det forløbne år har vi yderligere arbejdet med forarbejderne til et nyt ventilationsanlæg,
der vil blive udført i starten af det nye år.

Ud over vedligeholdelsesarbejderne i kirken er der i det forløbne år også gennemført
større arbejder i præstegårdene, såsom udvendig maling, ny tagrendekonstruktion og
afrensning/maling af tag.
Valg til nyt menighedsråd
Præstevang Kirke er med i en forsøgsordning, så menighedsrådets funktionsperiode er to
år i stedet for fire år. Det betyder, at vi til november 2018 har valg til det nye menighedsråd.
Der holdes derfor informations- og opstillingsmøde for interesserede
tirsdag den 18. september kl. 19:00 henholdsvis kl. 20:00.
Her vil vi fortælle yderligere om menighedsrådets arbejde.

En varm tak til alle – ansatte som frivillige - for en stor indsats i det forløbne, yderst
travle år.
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