Vedtægt
for
samarbejde mellem menighedsrådene i Vor Frue-Vesterbro Provsti
om
KIRKELIGT MUSIKPÆDAGOGISK OG ANDET ARBEJDE ISÆR FOR BØRN OG UNGE
i medfør af § 43 a i lov om menighedsråd.
§ 1. Samarbejdet omfatter alle menighedsråd (6) i Vor Frue-Vesterbro Provsti: Fredens-Nazaret, Helligaands,
Sydhavn, Trinitatis, Vesterbro og Vor Frue.
§2. Samarbejdet har til formål at understøtte driften af menighedsrådenes kirkelige musikpædagogiske satsning
blandt børn og unge.
§ 3. Der anvendes årligt et beløb fra provstiudvalgskassen, som fastsættes på det forudgående års budgetsamråd, til
understøttelse af driften af menighedsrådenes musikpædagogiske arbejde for børn og unge.
§ 4. Ved samarbejdets indgåelse anvendes midler til bl.a. følgende nye aktiviteter:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Etablering af spirekor i en af citykirkerne
Udbygning af børne- og ungdomskor med base i Enghave Kirke
Rytmisk leg som holdes på skift i kirker i provstiet
Styrkelse af babysalmesangstilbud i provstiet med en ekstra musikpædagog
Tumlingehold og -gudstjenester i Frederiksholm Kirke
Børnehavebesøg i kirkerne med deltagelse af præst og musikpædagog
Musikgudstjenester for børnehavebørn i Mariakirken
Enkeltstående musikpædagogiske arrangementer i kirker i provstiet
Koordinering og ekstern kommunikation af provstiets samlede indsats på området

§ 5. Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra hvert menighedsråd i provstiet, de involverede præster
og musikpædagoger. Følgegruppen kan løbende justere de i § 4 nævnte indsatser. Følgegruppen aflægger årlig
beretning til budgetsamrådet, som på den baggrund fastsætter det følgende års budget. Det er aftalt, at
følgegruppen udover de i § 4 nævnte aktiviteter blandt andet skal arbejde med
-

Udvikling og etablering af tilbud målrettet drenge
Samarbejde om styrket dåbsoplæring (fælles minikonfirmandforløb og sommerkirke for børn)
Etablering af fælles webplatform med sammenhæng til de enkelte kirkers web til information om
aktiviteterne

§ 6. Det gejstlige tilsyn med arbejdet varetages af den stedlige sognepræst, som af sit menighedsråd er valgt til
opgaven og til følgegruppen.
§ 7. Samarbejdet administreres af Vesterbro Sogn, som ansætter musikpædagoger og afholder udgifter hertil og
øvrige udgifter vedr. de nævnte aktiviteter. Ved stillingsledighed skal ansættelse ske i dialog med de øvrige
menighedsråd ved, at følgegruppen nedsætter ansættelsesudvalg.
§ 8. Enhver tvist om forståelse, fortolkning eller udfyldning af vedtægten, eller om forholdet mellem de deltagende i
samarbejdet indbyrdes, kan indbringes for biskoppen.
§ 9. Samarbejdet gælder for indeværende menighedsrådsperiode og skal vedtages med 2/3 flertal (minimum 4
menighedsråd skal stemme for). Den finansielle ramme for samarbejdet, som er til beslutning på det årlige

budgetsamråd, forudsætter almindelig flertalsbeslutning. Såfremt der på et budgetsamråd efter nyvalg til
menighedsråd ikke er 2/3 tilslutning til at fortsætte samarbejdet, ophører det med virkning fra årets udgang.
§ 10. Vedtægten træder i kraft ved godkendelse på provstiets budgetsamråd den 9. september 2015.
§ 11. Vedtægten er tilgængelig på Københavns Stifts hjemmeside.

Vedtaget enstemmigt på Vor Frue-Vesterbro Provstis Budgetsamråd onsdag den 9. september 2015.

