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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 13. januar 2020 

 

 

Til stede: Marcos Romero, Ulla Elmquist, Frandina Olivo, Margarethe Stelsberg, Roch 

Rutondiye, John Ludwigs Rosing, Bo Emrik Pepke, Stine Rørbæk Møller.  

 

Afbud fra: Jan Hansen og Filip Mikic 

 

1) Valg af referent 

• Stine blev valgt 

 

2) Godkendelse af dagsorden 

• Dagsordenen er godkendt 

 

3) Godkendelse af referat 

• Referatet af mødet 4. november 2019 er godkendt via mail. 

Der er blevet bedt om en forklaring på, hvorfor der ikke længere må drikkes vin ifm. 

kirkekaffen. Menighedsrådet har tage den beslutning for at understrege, at fællesskabet under 

kirkekaffen også handler om, at vi alle spiser og drikker det samme, dvs. det der bliver serveret.  

 

4) Sognepræsten orienterer 

• Siden sidste møde har det været jul. Marcos har betjent Åsebakken i juletiden fordi 

biskoppen har været her. 

• Der kommer mange besøg fra skoler, som vil opleve den katolske kirke. Marcos og Jan 

tager imod dem. 

• Det er snart fastetid, men lige nu er der et par uger med forholdsvis ro. Derfor rydder 

Marcos op på kontoret i stuen. 

• Der er kirkevandring d. 23. januar. 

• Den 5. februar bliver der afholdt Taizé-gudstjeneste kl. 19 i samarbejde med St. Alban’s 

Church og Gustavskyrkan. 

• Der er kommet 1.500.000 kr. ind i kirkeskat i 2019. Det er 100.000 kr. mere i 2018 ’- 

flot resultat 

 

5) Andenpræsten orienterer 

• Der er afbud fra Jan, fordi han er i Maribo for at hjælpe Mariano, som har været alene i 

et stykke tid. 

 

6) Menighedsrådsformand orienterer 

• Ulla meddeler at der d. 24. december om eftermiddag var over 500 i kirken, men til 

hverken midnatsmessen eller d. 25. var der særligt mange mennesker. Det samme gjaldt 

d. 31. december til taksigelsesmessen kl. 16. 

• Der bliver ikke et særligt kor til firmelsen i Marmorkirken i år (til Pinse), så i stedet 
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sørger Rolf for instrumentalmusik ved et lille orkester. 

• Russisk koncert i kirken d. 22. januar kl. Entré 100 kr. 

• D. 23. januar er der et foredrag ved Kardinal Anders Arborelius arrangeret af 

Accademicum Catholicum. Det starter med messe kl. 18 i Skt. Augustin Kirke. 

7) Orientering fra Forvaltningsrådet 

• Udbudsmaterialet til reparation af kabuffen er parat. Det er blevet udskudt, fordi vi ikke 

var klar til at starte arbejdet inden vinteren (jf. kalender), og de materialer, der skal 

bruges, ikke tåler frost. 

• Brandsikring af rum i kælderen og i klokketårnet: der er nu fundet en tømrer, der kan 

lave det, så det går snart i gang. 

• Vi har søgt om 5,5 millioner kr. i forskellige fonde. Vi afventer svar. 

• Rolf har bedt os undersøge om det er muligt at installere et kamera, så han kan følge 

med i hvad der foregår under koret og ved døbefonten under messerne. John har startet 

en undersøgelse, og har indtil videre fundet ud af, at der ikke er erfaring for at 

hjemmelavede løsninger fungere i det lange løb. Derfor vil John indhente et tilbud fra et 

professionelt firma, så MR kan vurdere om det er en investering, der kan blive råd til i 

år.  

 

8) Forårets fester og glæder: 

• Sankt Ansgars fest d. 26. januar 

Højmesse kl. 10 med biskoppen og festvesper kl. 16.30, hvor der er procession med 

relikvierne. Derefter reception i menighedssalen. Præsterne er inviteret til middag i 

præstegården efterfølgende. 

• Der vil være en fastelavnsfest for voksne fredag d. 21. februar kl. 18. Pris ca. 100 kr. pr. 

person. Billetter sælges ved søndagsmesserne op til d. 21. februar eller pr. mail. 

• Fastelavn søndag d. 23. – tøndeslagning, pølser og brød til børnene under kirkekaffen. 

• Påskenatsreception – menighedsrådet melder sig til at hjælpe til. 

• Maj-andagt – der vil være maj-andagt i kirken d. 1. maj kl. 19. 

• D. 7. maj er det biskoppens 25-års jubilæum som biskop. Vi ved endnu ikke, hvordan det 

vil blive fejret. 

9) Evt. 

• Marcos er blevet opmærksom på, at nogle menighedsmedlemmer spørger hvad 

menighedsrådet laver. Vi inviterer til at læse referaterne af menighedsrådsmøderne og er 

i den forbindelse blevet opmærksomme på, at der er nogle referater, som ikke er lagt ud 

på hjemmesiden. Det vil vi sørge for fremover. Vi kunne også holde et 

menighedsarrangement i forbindelse med kirkekaffen, hvor menighedsrådet kunne 

præsentere sig og regnskabet kan blive præsenteret. Det vil blive drøftet på et senere 

møde. 
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10) Datoer for kommende møder 

• Næste møde bliver i februar, når regnskabet for 2019 er færdigt. Ulla indkalder via mail. 

• 23. marts kl. 19 

 

 

 


