
Vor Frue kirke 

Herlevgårdsvej 14 

2730 Herlev 
 

 

Bestemmelser for benyttelse af Menighedssal og 

tilstødende lokaler.  

Menighedsmedlemmer, som ønsker at benytte Menighedssalen til private 

arrangementer i forbindelse med fejring af Sakramenter i kirken har mulighed for 

dette. Andre personer kræver særlig tilladelse fra Sognepræsten. 

Reservering af salen  

Reservering af salen kan KUN ske ved henvendelse til sognepræsten pater Allen 

Courteau, agc@katolsk.dk eller Julietta Nielsen, tann.nielsen@gmail.com   

I Våbenhuset findes en kalender, hvor en del arrangementer er anført.  

 

• Salen kan ikke reserveres på dage, hvor menigheden har arrangementer i salen.  

 Forhør jer hos sognepræsten eller Julietta Nielsen.  

• Salen kan almindeligvis tidligst reserveres 4 måneder før arrangementet.  

Efter bestilling af salen fremsendes en lejekontrakt. Her skal anføres:  

- Tidsrummet for lån af salen,  

- Navnet på menighedsmedlemmet som er ansvarlig for benyttelsen, samt adresse og 

 telefonnr. Vedkommende skal selv være tilstede under arrangementet.  

- Antal gæster  

Benyttelse af andre faciliteter  

I salen findes borde og stole. Efter benyttelse skal disse stilles tilbage på plads. 

Køkkenet, som kun er et anretterkøkken, findes et komfur, der kan bruges til 

opvarmning af mad, 2 kaffemaskiner til kaffebrygning. Et køleskab findes i kælderen.  

Der forefindes service; kopper, underkopper, kagetallerkener, flade tallerkener og 

bestik til ca. 80. Små brune glas og holdere til plastbægre. Man må ikke bruge kirkens 

engangsservice, men skal selv medbringe til eget forbrug. 

Betaling  

For benyttelse af salen er prisen kr. 750,00 og et depositum på kr. 500,00 som 

indbetales til regnskabsføreren senest 7 dage inden arrangementet. Sker dette ikke, 

annulleres lejeaftalen. 

Betaling for kirkelige handlinger (bryllup, barnedåb o. lign.) er ikke dækket af dette 

beløb.  
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Ordensregler for benyttelse af Menighedssalen 

 
Grundregler for brug af Menighedssalen 
Tidspunkter for leje Salen kan udlejes til formiddags-/eftermiddags- og aften 

arrangementer.  

Arrangementer skal afsluttes senest kl. 23:00 og salen 

ryddet senest kl. 23:00 

Der må ikke foregå rengøring eller oprydning efter dette 

tidspunkt.  

Brandvedtægter Ifølge aftale med brandvæsenet må der være max 100 

personer i salen ved siddende arrangementer. Max 150 ved 

stående. Ved brug af levende lys skal der altid være min. én 

person tilstede i salen.  

Musik & støj Menighedssalen er beliggende i forbindelse med kirken og 

præsteboligen, og dette forhold skal respekteres og de 

nødvendige hensyn vises.  

Larm skal undgås og evt. musik skal dæmpes af hensyn til 

naboer og stedets omdømme, og skal ophøre senest kl. 22:30. 

Service Der er service og borde/stole til 80 personer. 

Før/ under brug af Menighedssalen 
Nøgle afhentning Der skal udpeges en nøgle ansvarlig, der aftaler nærmere med 

Sognepræsten og kun ham! 

Lys Husk at slukke alt lys, når salen forlades. 

Efter brug af Menighedssalen 
Aflevering af salen Den ansvarlige person for arrangement er forpligtet til at aflever 

salen i samme stand som den blev modtaget i. Aflevering sker 

til Sognepræsten 

Rengøring og oprydning Lejeren/lejerne af salen SKAL selv sørge for at: 

• Al service, glas, porcelæn og gryder afleveres i opvasket 

stand og sættes plads i skabene. 

• Kaffe-, the- og vandkander vaskes og sættes på plads. 

• Køkkenbordene rengøres. 

• Borde i Menighedssalen rengøres og stilles tilbage i 

oprindelig position, se lamineret opstilling. 

• Gulvet i Menighedssalen SKAL fejes.  

• Al affald, inkl. flasker, pap, plastik skal I tage med jer og 

selv bortskaffe, da kirkens affaldsordning ikke omfatter 

dette. 

OBS: Oprydning skal være afsluttet efterfølgende dag kl. 10.00, 

søndage kl. 09.00 

 

Skader Ved ødelæggelse af kirkens inventar, service, glas og lign., SKAL 

dette meldes skriftligt ved aflevering til Sognepræsten. Hvis 

skaderne overstiger depositummet, vil kravet blive eftersendt.    

Glemte sager Sognet/kirken hæfter ikke for bortkomne effekter, hverken fra 

Våbenhuset, toiletter eller Menighedssalen. 

 


