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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 25.05.2020 

 

 

 

Til stede: 

Marcos Romero, Ulla Elmquist, John Ludwigs Rosing, Jan Hansen, Frandina Olivo, Margarethe 

Stelsberg, Roch Rutondiye, Stine Rørbæk Møller og Filip Mikic. 

 

Afbud fra: 

Ingen 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

2) Godkendelse af referat fra mødet d. 24.2.2020 

Referat er godkendt 

 

3) Valg af referent 

Stine blev valgt 

 

4) Sognepræsten orienterer 

Det har været en stille tid. Vi har prøvet på at leve op til de forskellige krav. 

Vi havde første messe efter Corona-lockdown i torsdags, Kristi Himmelfart, hvor ca. 30 deltog. 

Lørdag aften var der ca. 10 personer til messen og i søndags deltog ca. 60. 

 

5) Andenpræsten orienterer 

Ikke noget særligt at rapportere 

 

6) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Marcos og Ulla har skrevet brev til alle 260 menighedsmedlemmer på 65 og derover. Alle 

har fået tilsendt en ”palmegren” fra 5. april. Fonden ”Jochums” til fordel for ældre betaler 

portoen. Vi har efterfølgende fået en del positiv respons. 

b) Torsdag 7. maj har biskoppen 25-års jubilæum, og han fejrede messen. Rolf spillede og hans 

sønnesøn spillede 2. sats af Mozarts klarinetkoncert. Ulla streamede, og Daniel Ebert 

overrakte biskoppen en tro kopi af biskop Absalons bispestav. 

c) Søndag 10. maj fik biskoppen overrakt Sankt Ansgars menigheds gave: 2 kobberstik, kort 

over Rom, det ene fra 1545, det andet fra 1742. Vi havde fundet kortene på mellemloftet og 

fik Anne Grethe fra Bredgade Kunsthandel til at indramme dem. 

 

7) Orientering fra forvaltningsrådet, samt forslag om budgetændring i forbindelse med 

renovering af kabuffen 

Vi har fået tilbud på renovering af kabuffen, der overskrider det budgetterede beløb på 348.000 

kr. med 175.000 kr. idet det billigste tilbud var på 523.000 kr. 
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Det skyldes 1. at Fredningsmyndigheder kræver, at der ikke bliver malet med plastmaling, men 

at pudsen bliver slået ned og der males med kalkmaling, 2, at murankrene skal udskiftes og at 3. 

tagrenderne skal udskiftes. Disse tre udgifter indgik ikke i budgettet 

Vi har fået lovning på 215.000 fra Fonden Hoffmanns minde. Dvs. vi skal selv dække ca. 

308.000 selv. 

Vi har muligheden for at trække beløbet ud af ejendommen Bredgade 67-69 (af opsparing der 

bruges til istandsættelse af lejligheder, der bliver ledige). Arbejderne kan begynde med det 

samme. 

Menighedsrådet stemmer enstemmigt for at overføre pengene fra ejendommen, da kabuffen 

trænger hårdt til istandsættelse. Hvis der ikke bliver gjort noget nu, nærmer vi os misligholdelse. 

 

8) Retningslinjer for genåbning af kirken samt afholdelse af messer 

a) Der må højst være 70 personer i kirken til messerne. Vi indfører online billetsystem til 

søndagsmesserne fra søndag d. 7. juni. Det vurderes ikke nødvendigt med billetter til messen 

lørdag aften, hvor Ulla benytter kliktællere til at tælle, hvor mange der går ind i kirken. Man 

kan fortsat ringe til Rosa tirsdag, torsdag og fredag fra 10-12 for at bestille billet. 

Det vil blive offentliggjort på hjemmesiden, hvordan man bestiller billetter. 

b) Kirkegængerne inviteres til ikke at forsamles ude på gaden foran kirken efter messen, da 

forsamlingsforbuddet på over 10 personer stadig gælder der (bøde på 2500 kr. pr. person). 

c) Der er ikke kollekt og gaverne bliver heller ikke båret frem under offertoriet. Vi inviteres til 

at benytte MobilePay (nr. 50296) eller lægge kontanter i kurven, der står ved indgangen til 

kirken.  

d) For at overholde hygiejneretningslinjerne er hver anden kirkebænk lukket af, og de 

forskellige grupper gør kirken rent efter hver messe jf. retningslinjerne. 

Der findes håndsprit ved indgangen til kirken. 

 

9) Ud over messer, hvilke andre aktiviteter kan igangsættes nu? 

a) Sognebladet er blevet forsinket grundet Corona. Ulla foreslår at udskyde sommerens 

sogneblad til slutningen af juli, så der bliver tid til at planlægge aktiviteterne, fx firmelse og 

1. kommunion, som vi skal finde nye datoer til. Derved kan de komme med i det nye 

sogneblad. Resten af sognebladene for året skubbes en smule, så vi til sidst i 2020 ender 

med at udsende et blad mindre end normalt. Fra foråret 2021 er vi tilbage på det gamle spor. 

Bente Lazare, der står for redigeringen, har mulighed for det, så det vedtages. 

b) Der kan ikke igangsættes kirkekaffe før efter sommerferien. Vi afventer myndighedernes 

retningslinjer, før vi planlægger startdato. 

c) 1. kommunion finder sted d. 29. august, som er en lørdag. Det skyldes, at vi endnu ikke 

kender begrænsningerne for, hvor mange vi kan være i kirken, og vi derfor ikke kan holde 

det en søndag. Familierne til 1. kommunikanterne bliver informeret. 

d) Der skal findes en ny dato for firmelse. Marcos og Jan planlægger det. 

e) Tilbedelse starter op igen onsdag d. 3. juni. 

f) Konvertitterne optages pinsemandag – vi ved endnu ikke præcist hvor mange det drejer sig 

om, og hvor mange gæster de har med, så menigheden er desværre ikke inviteret til messen, 

da vi højst må være 70 i kirken. 

g) Der er ikke faste tider for skriftemål endnu for at forhindre sammenstimling, så man 
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opfordres til at ringe til præsterne for at aftale et tidspunkt. Marcos: 28852517, Jan: 

22264723 

h) Morgenmessen, der i en periode har været kl. 8.30, bliver flyttet tilbage til kl. 8 fra d. 1. juni, 

som er det almindelige tidspunkt. Lige nu fortsætter vi streamingen af hverdagsmessen, men 

det bliver ikke en permanent ordning. Tilbedelse onsdage eftermiddage 16-17 begynder igen 

onsdag den 3. juni. 

i) Opdagelse i troen starter sandsynligvis til september, men afhænger af myndighedernes 

retningslinjer. 

j) Taizé gudstjenesterne bliver genoptaget efter sommerferien. 

 

10) Kulturnatten 9. oktober 

a) Vi tager beslutning om deltagelse til august, når vi kender forsamlingsretningslinjerne bedre. 

Deadline for tilmelding er d. 2. september 2020. 

 

11) Evt.  

Filip skal diakonvies d. 19. september kl. 11. Tillykke til Filip – vi glæder os! 

 

12) Datoer for kommende møder 

D. 22. juni og d. 31. august kl. 19. 


