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Formandens beretning

Det er med stor glæde, at jeg som formand for menighedsrådet i Præstevang Kirke 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. Efterfølgende kirkekaffe bringer
ekstra liv til det sociale netværk.
Ved højtiderne lægger vi vægt på særlige musikalske indslag, og pinsens betydning blev
levendegjort for omkring 250 skolebørn takket være et samarbejde med skoletjenesten og
’Stylte-Signe’. Til julegudstjenesterne uddeltes 400 papirengle, der blev klippet af frivillige i
løbet af efterårets hyggeeftermiddage.
Vore faste aktiviteter som f.eks. højskoleeftermiddage fortsætter som hidtil hver 14. dag med
typisk 40 – 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, og vi
har haft så mange konfirmander, at vi har måttet ansætte en ekstra lærer til konfirmationsforberedelse. Forårets hold af minikonfirmander, der holdes i samarbejde med Grønnevang
Kirke, var et stort hold på 34 engagerede og kreative børn. Også forældrekontakten er udbygget – der var således 120 deltagere i et julearrangement for konfirmanderne med sang
og hygge.
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. julekoncert med Ensemble
Hovaldt og Sigurd Barrett med alt om Luther – begge for en helt fuld kirke; nytårskoncert for
akkordeon og saxofon, Gospelkoret Old Stars og Hovaldt x 2 med musik fra Bach til Beatles.
Samarbejde med andre kirker
Præstevang Kirke arbejder tit sammen med andre kirker i provstiet, og det har i det forløbne
år givet mange gode oplevelser. Her skal f.eks. nævnes Orgelsafari, hvor organister i fem
kirker inviterede til koncert i hver deres kirke, så vi kunne opleve de forskellige orgler.
Over 100 deltagere fik en uforglemmelig aften.
Også heldagsbusture til kirker forskellige steder i landet bliver hurtigt overtegnede og giver
både kunstneriske, historiske og sociale oplevelser.
500 års jubilæet for den lutherske reformation her i 2017 har betydet, at kirkerne i hele Hillerød provsti gik sammen omkring udarbejdelse af en fælles programfolder over alle jubilæumsarrangementerne. Præstevang var særligt engageret i dette arbejde, og vi har også i
egen kirke haft – og vil stadig her i efteråret få – en række spændende foredrag omkring
reformationen og dens betydning.

Menighedsrådets arbejde
Der var valg til menighedsrådet den 8. november, hvilket prægede efterårets arbejde. Vi
deltog i en event på Torvet sammen med andre kirker i provstiet for at gøre opmærksom på
menighedsrådenes funktion, og der blev udarbejdet en husstandsomdelt brochure for at tiltrække nye rådsmedlemmer. I Præstevang valgte to medlemmer at stoppe, og vi fik to nye.
Vi vil dog gerne have endnu flere medlemmer, der kan medvirke til at sikre arbejdet i og for
kirken til glæde for alle. Så kontakt os meget gerne, hvis du kunne have lyst til at vide mere.
Det nye råd, der er valgt for to år, har startet en visionsproces, hvilket vil kunne ses af nye tiltag i efterårets aktivitetsudbud, hvor vi bl.a. forsøger at skabe mere dialog. Yderligere viser
temaet for menighedens dag i år, at der er fokus på eventuel fornyelse af gudstjenesten på
områder, hvor dette er muligt og ønskeligt. Ideer og kommentarer til dette arbejde modtages med glæde.
Menighedsrådet har gennem øgede bevillinger fra provstiets kasse også gennemført en række store vedligeholdelsesprojekter, der har være nødvendige i betragtning af, at kirken blev
bygget tilbage i 1962. Det gælder f.eks. etablering af radiatorer i kælderen, så lokalerne
bedre kan benyttes til møder og aktiviteter. En renovering med isolering af loftet over køkken- og kontorfløjen samt den netop afsluttede afrensning og maling af taget er andre store
projekter, der løfter kirkens funktion og udseende.
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 hel- eller deltidsansatte medarbejdere. På grund af en medarbejders langtidssygemelding har vi yderligere i
det forløbne år trukket på en række vikarer og frivillige.
En varm tak til alle – ansatte som frivillige - for en stor indsats i det forløbne, yderst travle
år.

Kirketælling 2016

Antal deltagere til gudstjenester

5355

Antal deltagere til kirkelige handlinger

5137

Antal deltagere til arrangementer

2631

I alt

13.123 personer

Kassererens beretning
Præstevang Sogn har pr. 1. januar 2017 8.088 indbyggere, hvoraf de 5.891 er medlemmer af
Folkekirken. (pr.1.januar 2016: 7.709 indbyggere—5.685 medlemmer)
Den normale drift af kirken og sognet finansieres gennem et tildelt ligningsbeløb fra de betalte kirkeskatter. Præstevang sogn modtog i 2016 således 3.056.000 kr.

I sognets driftsregnskab ligger udgifter til følgende hovedpunkter:
Kirkelige aktiviteter som gudstjenester og andre aktiviteter for menigheden
Kirkebygningens drift og vedligehold, herunder orgel, kirkeklokker og
menighedslokaler
Præsteboligernes (3 stk.) drift og vedligehold
Administration og fællesudgifter, herunder det fælles kirke- og regnskabskontor i
Hillerød
Sognet afholder lønudgifter til kirketjener, kirke- og kulturmedarbejder, organist og sangere m.v. Sognets præster aflønnes fra centralt hold.
Udover den normale drift, kan sognet efter behov søge om anlægsmidler i Hillerød Provsti.
Aktuelt er der blandt andet bevilget midler til renovering af kirkens og menighedsbygningens tage; til opstart af en opgradering af kirkens ventilationssystem, samt malerarbejder i
præsteboligerne.
I 2016 fordeler udgifterne sig således:

Kirkelige aktiviteter
Kirkebygninger
Præsteboliger
Administration og fællesudg.
Finansielle poster

1.638 tkr.
858 tkr.
15 tkr.
406 tkr.
13 tkr.
2.930 tkr.

28. august 2017
Nils B. Bonde, kasserer.
Øvrig information kan ses på www.praestevang.dk og/eller www.sogn.dk/praestevang

