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Vesterbro, Jesu Hjerte Kirke 

Svar på høring fra menighedsrådet ved Jesu Hjerte Kirke 

København, 9. marts 2015 

Jesu Hjerte Kirkes menighedsråd er tilfreds med løsningen til det nye Danmarkskort. 

 

 

Hvidovre, Skt. Nikolaj kirke 

Høringssvar Skt. Nikolaj Kirke 

Hvidovre februar 2015 

 

OK med sammenlægningen af Jesu Hjerte Kirke og Skt. Nikolaj Kirke 

 
 
Principielt ingen indvendinger mod sammenlægningen 
 

 Ønsker at skt. Nikolaj sogn forbliver et selvstændigt sogn 

 Bekymring for at miste p. Zdunek – både i det hele taget og hvis han også skal tage sig af Jesu 
Hjerte kirke 
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Herlev og Brønshøj, Vor Frue kirke og Skt. Antoni 

Høringssvar fra Vor Frue kirke og Skt. Antoni kirke 

13. marts 2015 

”Det nye Katolske Danmarkskort” er for kortsigtet 

Er imod en evt. lukning af skt. Antoni kirke 

 

Kortsigtet løsning 

 Ser den nuværende strukturreform som en løsning, som nok kun dækker de næste 5 - 10 år.  

 En fremtidssikret løsning bør tage udgangspunkt i den Kirke, vi gerne vil have i Danmark! 

 En fremtidssikret vision og plan vil få større opbakning 

o Vi skal mere konkret finde ud af hvor mange katolikker vi er, hvor de er henne og hvad 

behovet er 

o Derefter kan man finde ud af hvor der skal være kirker (evt. nye steder?) 

 

Imod en evt. lukning af Skt. Antoni og frasalg  

 Både Dansk og polsk messe i skt. Antoni 

 øvrige lokaler bruges af de 2 - 3 Neokatekumenale kommuniteter, som har hjemsted i kirken 

 Den polske messe, den frie menighed El – Shaddai, som lejer kirken om søndagen, samt udlejning af 

præsteboligen udgør en indtægt for sognet - i retning af 100.000 kr. om året. 

 Vor Frue kirke er for lille til både at huse skt. Antoni og vor frue menigheder til de store fejringer 

 Skt. Antoni har alle disse år ikke ligget til last for Bispedømmet økonomisk eller præsteligt.  
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Lyngby, Sankt Knud Lavard Kirke 

Høringssvar fra Sankt Knud Lavard kirke 

Lyngby 11/3 2015  
 

Planen er et positivt tiltag 

 

 Ser planen samlet set som et positivt tiltag 

 Gavnligt for en menighed, at medlemstallet ikke er for lille 

 Godt at alle de nye menigheder efter planen får en fast sognepræst tilknyttet menigheden 
o Dog bekymrende at de fleste sognepræster må bo alene  

 Man skal være opmærksom på transportvanskeligheder i nye sammenlagte storsogne og hvilken betydning 
det har for hver enkel 

 

 Skt. Lavard har en stor gruppe engelsk-talende (f.eks. au pair piger og studerende), som de gerne vil have at 
bispedømmet overvejer hvorledes der kan findes personalemæssige ressourcer til at dække, ud over en 
søndagsmesse (pt. Holdt af Allen Courteau) 
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Taastrup, Skt. Paul Kirke 

Spørgsmål til høringsmaterialet fra Menighedsrådsformand Eva Vinther 

Taastrup, 14. januar 2015 

Greve kommune bør høre under Taastrup 

 

Høringssvar fra menighedsrådet Skt. Pauls kirke 

Høje Tåstrup den 13. marts 2015 

Ok plan. 

Vil gerne have en andenpræst 

 

 Foreslår at når p. Roberto ikke mere skal hjælpe i Køge, kan han igen være andenpræst i Sankt 

Pauls i Tåstrup, samtidig med at han er præst for Missio ad Gentes. 
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Helsingør, Skt. Vincent kirke 
Intet Indkommet høringssvar vedr. Skt. Vincent kirke 

 

Hillerød, skt. Vilhelm kirke 

Høringssvar fra Sankt Vilhelms menighed  

Hillerød, 22. feb 2015 

Den overordnede plan peger ikke fremad 

Hillerød skal ikke Sammenlægges med Helsingør 

Frygter for den præstelige betjening af Hillerød i fremtiden 

 

Den overordnede plan 

 Planen er en feberredning og peger ikke i tilstrækkelig grad fremad 

 Nedlæggelse af yderligere 8 sogne vil være en åreladning der ender med forblødning 

 Man kan ikke umiddelbart forvente, at katolikker i Danmark magter, at transportere sig over lange 

afstande for at gå i kirke 

 Undren over at kun 38 ud af i alt 68 præster er beskæftiget med pastoralt arbejde i sognene 

 Menigheden foreslår, at der uddannes langt flere diakoner til at virke på deltid i sognene. 

Sammenlægningen af Hillerød og Helsingør 

 Menigheden var overrasket over denne sammenlægning efter de foregående års sogne-

nedlæggelser i Nordsjælland 

 ”Sankt Vilhelms sogn i Hillerød er formentlig et af de mest velfungerende og harmoniske katolske 

sogne i Danmark […] og sognet hviler økonomisk i sig selv.” 

 Menigheden frygter, at når Hans Esmark stopper, vil der ikke komme en ny dansk præst og erstatte 

ham, hvilket vil nedbryde menigheden. 

 Specifikt frygter menigheden for at Hillerød-Helsingør skal betjenes af p. Papuga og p. Staszko 

 Menigheden foreslår at Kåre og Eva-Maria Nielsen flytter til Hillerød og overdrages det daglige 

ansvar for menigheden 
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Køge, Skt. Hans kirke 
Se samlet høringssvar fra Køge og Næstved menigheder 

Næstved, Vor Frue Kirke 
 

Samlet høringssvar fra Køge og Næstved menigheder 

12. marts 2015 

Køge og Næstved er for langt fra hinanden 

Ringsted og Næstved bør lægges sammen i stedet 

 

 

 Afstanden mellem de 2 sogne er for stor til at én præst kan betjene dem (især set i forhold til den 

nuværende sognepræst p. Bodnars høje alder) 

 Afstanden mellem de 2 sogne er for stor til at sognene kan gøre brug af hinandens ressourcer 

 Forslag om at Ringsted og Næstved lægges sammen i stedet for 

 Generelt håber Sydsjælland på nogle yngre pastorale kræfter når p. Bodnar stopper 
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Roskilde, Skt. Laurentii kirke 

Høringssvar fra menighedsrådet ved Skt. Laurentii kirke 

Roskilde 13. marts 2015 

 

OK med en sammenlægning mellem Roskilde og Holbæk 

 Frygter det bliver en stor pastoral enhed for én enkelt præst 

 Ser gerne at Greve kommune kommer til at høre under Taastrup 
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Holbæk, Skt. Elisabeth kirke 

Høringssvar Skt. Elisabeth Kirke 

 Holbæk 03.03.2015 
 

 
Det vigtigste for Skt. Elisabeths menighed er at bevare p. Bienkowski som sognepræst 
Hvis dette kan opnås, er det underordnet for menigheden om den skal høre sammen med menigheden i 
Roskilde eller i Slagelse. 

 
 

 

Vordingborg, Helligåndskirken 

Høringssvar fra Helligåndskirkens menighed 

 

Kirken i Vordingborg skal ikke lukkes. 

OK med Næstved-Vordingborg-Køge som pastoral enhed 

 

 Tilhørsforholdet og ansvarsfølelsen er til kirken i Vordingborg. Hvis denne forsvinder forsvinder det 

andet også. 
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Slagelse, Skt. Vor Frue Kirke 
Se samlet høringssvar fra Slagelse, Ringsted og Kalundborg 

 

Ringsted, Skt. Knuds Kirke 
Se samlet høringssvar fra Slagelse, Ringsted og Kalundborg 

 

Kalundborg, Skt. Mariæ Kirke 

Høringssvar Menighedsråd og menighed Skt. Mariæ Kirke 

Kalundborg 8. februar 2015 

 Imod at lukke kirken i Kalundborg 

Ønsker at fortsætte med den nuværende struktur på Vestsjælland.  

 

 Den nuværende sognepræst er villig til at fejre søndagsmesse 

 Menigheden ligger ikke bispedømmet økonomisk til last 

 Det er svært at sælge bygninger/grunde i Kalundborg og gevinsten vil være lille 

 Lukning vil resultere i mistede medlemmer 

 De tilbageværende medlemmer vil få over 40 km til kirke 

 Udsigt til nyt asylcenter i Kalundborg 
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Samlet høringssvar fra Slagelse, Ringsted, og Kalundborg 
 

Kirken i Kalundborg bevares 

Planen ellers ok 

 

 Faktuelle fejl i planen. Tallet på 804 medlemmer i den nye Slagelse-Ringsted-Kalundborg 

pastoralenhed synes i underkanten. Det rigtige antal bør nærmere være 900. 

 Bortset fra indvendingerne mod lukning af kirken i Kalundborg, er den nye opdeling i 

pastoralenheder i orden set fra vores synspunkt.  
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Maribo, Skt. Birgittas Kirke 

Nakskov, Sankt Franciscus kirke 

Nykøbing Falster, Hellig Kors kirke 

 

Fælles høringssvar fra sognene på Lolland-Falster 

Nykøbing F., 10. marts 2015 

 

Vil gerne afvente Maribos skæbne inden de tager endelig stilling til hvad der skal ske på Lolland-Falster. 

Beder om udskydelse til 1. juni 2016 med selve sammenlægningen af Menighederne på Lolland-Falster. 

 

Tre Mulige scenarier 

1) Tre kirker, tre menigheder og tre menighedsråd - Som hidtil! 

2) To kirker, et messested, en menighed, et menighedsråd og tre lokale aktivitetsudvalg - 

Bispedømmets forslag! 

3) Tre kirker, en menighed, et menighedsråd og tre lokale aktivitetsudvalg - Maribos forslag! 

Overvejelser 

 Kirkeretsligt skal penge, der er doneret til et af de hidtidige sogne bruges i det sogn, hvor de er 

doneret til og modtaget. De formuer, som de enkelte sogne måtte have ved en eventuel 

sammenlægning må altså ikke overføres til en fælleskasse og bruges i et andet sogn. 

 Spørgsmålet er, om folk efter en eventuel sammenlægning vil blive ved med at være lige så 

generøse med deres kirkeskatte og donationer, hvis ikke de ved, om pengene bliver brugt i deres 

lokale enhed.  

 Efter en eventuel sognesammenlægning skal indtægter fordeles til de tre enheder i forhold til, hvor 

de er samlet ind? Dette kan vel i så fald kun ske efter, at alle fællesudgifter til kontorer, 

administration, katekese, almindelig vedligehold og præstebiler med videre er betalt? 

 Hvordan skal ansvarsfordelingen være mellem et eventuelt fælles menighedsråd og de lokale 

aktivitetsudvalg? Hvem gør hvad? 

 Skal der være en bestemt fordeling af mandaterne i det fremtidige menighedsråd efter 

befolkningstal (for eksempel 1 fra Nakskov, 1 fra Maribo og 2 fra Nykøbing)? 
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Nyborg, Stella Maris Kirke 

Høringssvar fra Stella Maris Kirke 

Nyborg, d. 24. februar 2015 
 
Imod at lukke Stella Maris Kirke.  
Ressourcerne skal bruges på at ændre forholdene. Forholdene skal ikke ændres så de passer til 
ressourcerne 
 

 Kirken økonomisk selvbærende. I 2014 har vi registreret et mindre underskud på kr. 19.000, mens 
vi havde pr. d. 31.12.2014 i alt en bankopsparing på kr. 336.000.  

 Kirken er i meget pæn stand, og der forventes ikke nogen bygningsrelaterede udgifter udover dem 
til den almindelige vedligeholdelse; selve menighedshuset blev bygget for blot få år siden.  

 lille men aktive menighed, hvor alle bidrager frivilligt efter deres tid, evner og muligheder.  

 Præsterne i Odense, er og vil gerne være til rådighed, til at fejre messen i Nyborg. 

 Vil meget gerne stille kirken og menighedssalen til rådighed for fælles pastorale aktiviteter, nu hvor 
Nyborg ligger centralt mellem Sjælland og Fyn. 
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Odense, Sankt Albani kirke 
Intet indkommet 

 

Assens, Vor frelser Kirke 

Høringssvar fra menigheden i Assens, Vor frelser Kirke 

Assens, den 11. marts 2015 
 

Beder om lov til at prøve at skaffe økonomiske midler, så at ”Foreningen til bevarelse af den katolske 

kirke i Assens” kan købe kirken og den tilhørende ejendom af Ansgarstiftelsen til en rimelig pris 

og foretage de nødvendige udbedringer af bygningerne. 

 

 I mangel af et menighedsråd som talerør er ”Foreningen til bevarelse af den katolske kirke i Assens” 
dannet. Pt. 65 medlemmer. 

 Foreningen forsøger at opdrive midler så kirken i Assens kan købes 

 Hvis det lykkes at fremskaffe midlerne, og kirken købes af foreningen, vil der fortsættes med 
messer/gudstjenester som hidtil. Præsterne i Odense har lovet, at de vil komme mindst to gange 
om måneden til Vor Frelsers Kirke i Assens. 

 Det bliver svært at sælge kirken og ejendommen (der er en matrikel) til anden side og på grund af 
ejendommens tilstand vil man ikke få mange penge for den. 

 Nedrivning vil koste endnu mere 
 

Når og hvis der melder sig en køber, beder Foreningen til bevarelse af den katolske kirke i Assens om at få 
førsteret til at købe til den pris, der bliver budt.  
 
Desuden vil de gerne have lov til at benytte kirken indtil den bliver solgt. 
 
Bilag: Budget og tidsplan 2015–2025 

 

 

Svendborg, Sankt Knuds kirke 
Intet indkommet  
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Tønder, Hellig kors kirke 
 

Der er indkommet adskillige personlige henvendelser i forbindelse med den planlagte lukning af kirken, 

som er blevet læst med stor interesse og som er indgået i de samlede overvejelser. 

Menigheden har indsamlet og indsendt 427 underskrifter imod lukningen, men er ikke kommet med et 

decideret høringssvar. 

 

Sønderborg, Sankt Pauls Kirke 
Intet Indkommet 

 

Aabenraa, Sankt Ansgars Kirke 

Høringssvar fra Menighedsrådet i Skt. Ansgars Kirke 

Aabenraa, marts 2015 

Præsten for Sønderjylland skal bo i Aabenraa 

Planen ser ud som om, den der har lavet dem, er fjernt fra det virkelige liv, særligt når man taler om livet 

i provinsen.  

Der bør tages større hensyn til den enkelte katolik. 

 

 Skt. Ansgars menighed i Aabenraa er den menighed, som har det største fremskridt med hensyn til 

betaling af kirkeskat og bør ”belønnes” for denne indsats. 

 Menigheden kan ikke klare sig økonomisk, hvis den skal betale for præstens kørsel fra Sønderborg 

til Aabenraa.  

 Forslaget ødelægger en levende og aktiv menigheds pastorale arbejde og menigheds-

medlemmernes religiøse liv.  

 Mange deltager i hverdagsmesserne (10 – 20 pers.) hvilket vil blive svært at holde med en præst i 

Sønderborg, ligesom forberedelse til Krybbespil ol. bliver meget svært. 

 Præsten i Sønderjylland bør bo centralt, hvis han skal dække området fra Sønderborg til Tønder (fra 

Tønder til Sønderborg er der ca. 70 km) 

 Sygehus Sønderjylland ligger i Aabenraa. Forventningen er at flere folk flytter dertil.  

 Mange har ikke bil og bruger den offentlige transport, som kører meget sjældent, især om 

søndagen  
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Haderslev, Skt. Marie Kirke 
Brev fra Sognepræst Jan Zalewski 

Haderslev, den 8. januar 2015 

Imod lukning af kirken i Haderslev.  

OK med sognesammenlægning med Kolding og én præst. 

 25 % af menigheden deltager i søndagsmesserne 

 Sund økonomi 

 Kirken har historisk værdi 

 

1. Brev fra Sognepræst Jan Zalewski og menighedsformand Luc Tan Le 

Haderslev 18.02.15 
 
Medlemstallet for Haderslev er nu oppe på 341 medlemmer.  
Det forventes derfor at Haderslev ikke lukkes. 
 

 

Svar på brev af 18. februar 2015 fra Niels Engelbrecht 

København, 21. februar 2015 

Medlemstallet er 341. Antallet af kirkeskattebetalere er 25 

 

 

2. Brev fra Sognepræst Jan Zalewski og menighedsformand Luc Tan Le 

Haderslev 10. marts 2015 

16 nye tilmeldt kirkeskatten 
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Høringssvar fra skt. Marie kirke, Haderslev 

Haderslev 10. marts 2015 

Kirken i Haderslev skal ikke lukkes.  
Ok med sammenlægning med Kolding 
 

 Medlemstallet for Haderslev er nu oppe på 341 medlemmer.  

 Antallet af kirkeskattebetalere er øget fra 25 til 40 pers. 

 Umuligt at komme til Kolding med offentlig transport hvis man bor udenfor Haderslev 

 Svært for børne- og ungdomsarbejdet uden offentlig transport 

 Der er ikke plads i Kirken i Kolding (135 pers. til søndagsmesse fra Kolding + 80 pers. Til 
søndagsmesse fra Haderslev)  

 Restaurationen i 1988 gør at der ikke bruges mange penge på vedligeholdelse  

 

 Sambetjening med Kolding er i orden hvis 

o Der bør være fast søndagsmesse og undervisning i Haderslev 

o Der eksisterer 2 menighedsråd 

 

Brev fra Ole Irenæus Wierød og menighedsformand Luc Tan Le 

Haderslev 13.03.15 
Kirken i Haderslev skal ikke lukkes. 
 

 Første prioritet bør ikke være at eksisterende katolikker kan eksistere og ikke at vi skal fokusere på 
evangelisering. Der er rigeligt at gøre med at holde fast i egen tro. Derfor må eksisterende 
katolikker kunne komme til regelmæssig messe. Derfor skal kirken i Haderslev ikke lukkes 

 Der skal spares andre steder 
o Er det ikke vigtigere, at eksisterende katolikker kan komme til messe, end at der er 

evangeliserings-tjeneste, informations-tjeneste, kursuscentre, fine, på glittet papir trykte 
smarte udgivelser o.l? 

 Afstandene i Jylland er for store i forhold til den foreslåede plan 

 De unge vil miste det tætte tilhørsforhold til kirken = vi mister dem 
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Kolding, Skt. Michaels kirke 

Høringssvar, Skt. Michaels Kirke 

Kolding den 04. marts 2015  

OK med den nye plan.  

Usikkerhed omkring hvordan Kolding og Haderslev rent praktisk sammenlægges. 

 

 Haderslev er kirkebogsførende for Sønderjylland, skal dette overføres til Kolding? 

 Vil nedlæggelsen ske på en gang, således at såvel sognekartotek som økonomi overføres til 

Kolding?  

 Vil det, af pladshensyn, blive nødvendigt med 2 søndagsmesser i Kolding og vil Jan Zalewski således 

kunne forestå den ene messe? 

 Vil menighedsrådet i Haderslev blive nedlagt, så menighedsmedlemmerne i Haderslev først vil få 

indflydelse på menighedsrådet ved næste menighedsrådsvalg.  

 

Esbjerg, Skt. Nikolaj kirke 

Høringssvar Skt. Nikolaj Kirke menighedsråd 

Esbjerg 3. feb. 2015 

Ringkøbing-Skjern skal høre under Esbjerg.  

Silkeborg, Herning og Lemvig området have to præster pga. områdets størrelse. 

 

 Katolikkerne i dette område kommer allerede i Esbjerg.  

 Silkeborg, Herning, Lemvig området i forvejen så stort, at det vil kunne afhjælpe, hvis det er under 

Esbjerg. 

 Silkeborg, Herning og Lemvig området er så stort, at det skal betjenes af to præster.” 

 

Høringssvar p. Benny Blumensaat 

Esbjerg d. 7. marts 2015 

 Ringkøbing-Skjern skal høre under Esbjerg. 

 et par hundrede medlemmer kommer fra Ringkøbing-Skjern kommune men hører under Skt. 

Nikolaj menighed.   

o Disse skal søge sognebåndsløsning til Skt. Nikolaj menighed, hvis man ændrer grænsen. 

Meget administrativt arbejde 
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Fredericia, Skt. Knuds Kirke 

Høringssvar fra Skt. Knuds kirkes menighedsråd 

Fredericia, 13. marts 2015 

Ok med planen.  

Fredericia vil gerne have en fastboende præst. 

 

Vejle, Skt. Noberts Kirke 
Intet Indkommet 
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Horsens, Skt Josef kirke 
Intet indkommet 
 

Herning, Sankt Peters Kirke 
Intet Indkommet 

 

Silkeborg, Vor Frue Kirke 
Intet Indkommet 

 

Viborg, Skt. Kjelds kirke 

1. Høringssvar, Skt. Kjelds Kirke 

Viborg, 25. januar 2015 

Imod Viborg-Randers-Thisted som enhed 

Foreslår Viborg, Silkeborg og Herning bliver en enhed som bliver betjent af 2 præster 

 

2. Høringssvar, Skt. Kjelds Kirke 

Viborg, 12. marts 2015 

Indsigelse mod enheden Viborg-Randers-Thisted 

Hvis enheden opretholdes bør den betjenes af to præster.  

Alternativt kan 3 præster betjene de to enheder Viborg-Randers og Herning-Silkeborg 

 

 Meget lange afstande.  

 Ingen motorveje øst-vest og meget dårlig offentlig transport 

o En præst i Viborg skal køre ca. 2 timer t/rt mellem Viborg og Randers, og tilsvarende 

mellem Viborg og evt. Nykøbing Mors 

o Ikke muligt at afvikle 2 søndagsmesser om formiddagen (Viborg og Randers), selv om 

messen det ene sted begynder kl. 9.00.   

o Muligheden for skrifte eller kirkekaffe og andre møder opleves som indskrænkede.  

o Undervisning, andagter mv vil i høj grad skulle gennemføres uden præstens medvirken 

 Overvejelser over besværet med et messested i Nordvestjylland. Leje, materialer der skal fragtes 

frem og tilbage etc. 

 Økonomisk bruger menigheden i Viborg alle sognets midler på at vedligeholde sognets gamle 

bevaringsværdige hus. Det er svært at finde penge til leje af messested, øgede kørselsudgifter mm. 
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 Hvis enheden fastholdes bør den bemandes af 2 præster 

 Hvis enheden fastholdes bør den bestå af mindst 2 selvstændige menighedsråd (Randers og Viborg)  

 Alternativt kan enheden sammen med naboenheden (Silkeborg, Herning + messested) få en præst 

til at støtte de to præster med meget store enheder, dels i det daglige, men især også ved højtider 

mv.  

 Området rummer 3 meget store etniske grupper: Tamiler, vietnamesere og polakker. 
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Randers, Jesu Hjerte Kirke 

Høringssvar, Menighedsrådet ved Jesu Hjerte Kirke 

 

Indsigelse mod ikke at have en fastboende præst i Randers.  

Foreslår Randers-Grenå med fastboende præst og Viborg-Thisted med fastboende præst.  

Foreslår at man venter med at effektuere planen og ser om truslen om lukning ændrer på økonomien. 

 

Indsigelse mod ikke at have en fastboende præst i Randers 

1. menighedsliv opbygges, og fastholdes ikke særligt nemt uden en fastboende præst. 

2. Randers menighed er nu en menighed i vækst, både i forhold til kirkegængere, kirkeskattebetalere, 

ungdomsarbejde og flere andre ting. Fjernes den fastboende præst vil disse ting dø ud igen.  

3. De store afstande i den planlagte enhed, Randers-Viborg-Thisted er så store at præsten skal bruge 

mest tid på transport og planlægning af samme og ikke på at fokusere kræfterne 

4. Randers og Viborg har erfaringer med at dele præst og de var ikke just positive – stresset præst, og 

menighederne ligger for langt fra hinanden til at kunne bruge hinandens ressourcer positivt. 

5. Præstegården er renoveret for få år siden, hvilket synes meget ærgerligt, hvis der ikke skal bo en 

præst der.  

6. Randers har en god økonomi og forventer at kunne blive økonomisk selvbærende. 

7. Registrering af kirkelige handlinger for både Grenå, Viborg og Randers, føres desuden i kirkebøgerne 

i Randers. 

8. p. Ambroziu læser messe på rumænsk og spansk i Århus 2 gange om ugen. Langt fra Viborg hvis 

dette skal fortsætte. 

 

Forslag til andre løsningsmodeller: 

 2 enheder: Randers-Grenå og Viborg-Thisted (som nu). Begge med fastboende præst. 

 

Principiel stillingtagen til hele planen 

 Vent med at effektuér planen. Se om truslen om kirkelukning ændrer noget ved økonomien. 

 Sognenes økonomi burde også være en faktor for ”Det nye katolske Danmarkskort” og ikke kun 

størrelserne. 

 Man sikrer ikke nødvendigvis bedre økonomi ved at slå menigheder sammen. Mange vil falde fra 
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Grenå, Skt. Clemens Kirke 

Høringssvar fra Menighedsrådet ved Sct. Clemens Kirke 

Grenå, Marts 2015 

Skt. Clemens kirke skal ikke lukkes 

Kirken skal sambetjenes med Randers.  

 

Kirken skal ikke lukkes 

 Ingen økonomisk gevinst ved at lukke kirken. 

 Over 75 % af menigheden bor i Grenå og ikke i områder tættere på Århus eller Randers. 

 Messedeltagelsen er steget fra 18,8 % i 2005 til 25,7 % i 2014. Dette vil falde drastisk, hvis der ikke 

er fast søndagsmesse. 

 Øget kirkeskattebidrag og kollektindkomst. Årligt underskud vendt til overskud 

 Dyrt og svært at finde et messested til lejlighedsvise messer 

 Dyrt og tager lang tid med offentlig transport til både Randers og Århus 

 Stor afstand fra Grenå til både Randers og Århus 

 Svært at se, hvem der gerne vil købe kirken i Grenå. Dyrt at rive den ned. 

 Menigheden har en formue til fremtidig renovering (200.000,-) 

 Stærkt økumenisk fællesskab i Grenå vil forsvinde 

 ”Det nye Katolske Danmarkskort” er med til at udsulte Udkantsdanmark. 

Menigheden skal betjenes af Randers 

 Skiftede for 5 år siden fra Århus til Randers og har brugt tiden på at opbygge samarbejdet der. 

 Menigheden i Grenå vil udgøre en forsvindende lille del i Århus frem for i Randers 

 Mindske bøvl med kirkebøgerne 
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Århus, Vor Frue Kirke 

Høringssvar fra Menighedsrådsformand Michael A. D. Møller og sognepræst p. Herbert 

Krawczyk 

Århus, 10. marts 2015 

Ønsker anderledes grænsedragning i den nye plan 

 Foreslår at grænsen mellem Horsens- og Århus drages ved Skanderborg og så trækkes vestover, 

således at grænsen trækkes nord om Mossø, over til Ry 

 Dette giver bedre offentlig transport til kirke, end med den foreslåede struktur. 

Bilag: Rejsetider med offentlig transport til Silkeborg, Horsens og Århus  
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Nordjyllands Sogn 
 
Høringen i Nordjyllands sogn er delt op i 3 dele. Først og fremmest er der blevet foretaget en høring af 
menigheden i Thisted kirke. Derpå er der taget telefonisk kontakt til alle de berørte medlemmer i Hobro, 
Arden, Hadsund området, og endelig er menighedsrådet blevet hørt. De 3 høringer er refereret i det 
følgende.  
 

Høringssvar fra medlemmer i Hobro, Arden, Hadsund og Mariager  

Februar og marts 2015  
 

Opbakning til planen.  
Det ændrer intet.  
Flere vil uanset hvad stadig hellere komme i kirke i Ålborg hvor familie og venner bor. 
 

Høringssvar fra menighedsrådet Nordjyllands sogn  

03.03.15  
 
Opbakning til planen 
 

 Er planen for forsigtig? Hvis man ikke kommer i mål nu, skal man igennem samme manøvre om 20 
år 

 Passer præstebetjeningen med behovene ude i sognene? 

 Hvis man skal ud til de 100.000 potentielle medlemmer bør man nok snarere oprette endnu mindre 
enheder, så der er et lokalt tilhørsforhold for disse. Kan ikke klares centralt 
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Thisted, Skt. Thøgers kirke 

Høringssvar fra Thisted, Sankt Thøgers kirke 

Thisted, 21. februar 2015 

 
Kirken i Thisted skal ikke lukkes.  
Der bør i stedet skrues op for initiativer til at styrke kirken i Udkantsdanmark.  
Giv Thisted 3 år til at se om de kan blive økonomisk selvforsynende. 
 

 Den katolske identitet i Thisted vil gå tabt 

 Det er imod kirkens ånd at opgive dem, længst væk fordi de er besværlige 

 Thisted nu er én af de fire menigheder i Bispedømmet der kan tilbyde Den Gode Hyrde Katekese 

 Der er sket en tilgang af børnefamilier. Flere af disse har ikke bil 

 Det har en stor betydning at have et fast tilhørsforhold og ikke blot et messested. Både åndeligt, 
praktisk og økonomisk 

 Menigheden er villig til selv at tage vare på kirkebygningen og beder om 3 år til at prøve at opnå 
dette 

 Asylcenteret i Hanstholm er tæt på Thisted 

 Savner specifikke årsager til hvorfor kirken skal lukkes 
 
 
Menigheden beder om følgende: 

1) messe hver søndag  
2) Fast tilknyttet præst. (Dette taler for 2 præster til Viborg sogn).  
3) En aftale med Bispedømmet om at menigheden selv varetager udgifterne til kirkebygningernes 

vedligeholdelse.  

4) En prøvetid på 3 år til at få en levedygtig menighed organiseret  

5) En katolsk kirke som en fysisk ramme omkring vor katolske aktiviteter.  
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Bornholm, Grønland 

og Færøerne 
 

 

Intet indkommet 
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Øvrige 
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DUK 

Høringssvar fra Danmarks Unge Katolikkers hovedbestyrelse 

København, Marts 2015 

Støtter planen 

 Håber på en fuldtids ungdomspræst 

 De større enheder kan styrke børne- og ungdomsarbejdet og give stærke lokalforeninger, der sikrer 

DUKs tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd. 
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Assens, Vor Frelser Kirke  

Budget og tidsplan 2015–2025 

 

Budget 

Køb og reparationer af ejendommen Nørregade 3, 5610 Assens (et bolighus, en kirke) 

 

Tidsplan for nødvendige udgifter  

 
Ejendomsværdi 2013 ifølge BBR: 910.000 kr. Grundværdi 2013 ifølge BBR: 226.800 kr. 

 

Skønnet reparationer 2015–2016:  

Ukendte reparationer 2015–2016: 

Forudsete udbedringer 2020–2025: 

Uforudsete udgifter 2015–2025: 

i alt 

 

500.000 

200.000 

500.000 

300.000 

1.500.000 

 

Skønnet udgifter for nedrivning af 2 bygninger 

og 1 skur og fyldning af 2 kælder: 250.000 kr.  

 

 

Bevarelse (køb, reparationer, vedligeholdese) 

 

Tidspunkt Udgifter (kr.) Beskrivelse Information 

  

[ukendt] 

 

køb af ejendommen  

ejendomsværdi  

minus nødvendige 

omkostninger 

 

snarest 30.000 i alt 4 boringer under 

sydgavl af huset og under 

kirkens torn for 

undersøgelse af grunde til 

sænkning 

GeoDania, Odense, 

v. Kim Bendixen 

 

snarest derefter 

 

[ukendt] 

 

stop af sænkning 

 

 

 

snarest  

 

80.000 

huset, 

1. sal til gaden: 5 vinduer 

stue til gaarden: 2 vinduer 

 

6 x 12.000 og 1 x 8.000 

evt. samtidig 48.000 stue til gaarden: 4 vinduer  

længerfristig / samtidig 12.000 1. sal til gaarden: 1 vindu  

    

 

2016 

 

10.000 

huset, 

renovation af væge og 

loft, indgang og 1 værelse 

 

 

2016 20.000 

 

renovation af væge og loft 

i trappe opgang 

 

 

2016 

 

300.000 

huset, 

tag mod gaarden 

 

 

kendt 2015–2016 i alt: 

ukendt 2015–2016: 

 

500.000 

max. 200.000 
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2020  kirken, 

tag udskiftning, nordside 

 

 

2021–2025 

  

kirken, varmanlæg 

 

 

2021–2025 

  

kirken, isolering 

 

    
Stand:  6. marts 2015 
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Århus, Vor Frue Kirke 

Rejsetider med offentlig transport til Silkeborg, Horsens og Århus 

 

 


