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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 22.06.2020 

 

 

 

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) Valg af referent 

Stine blev valgt 

 

3) Godkendelse af referat fra mødet d. 25.5.2020 

Referatet er godkendt men endnu ikke udsendt 

 

4) Sognepræsten orienterer 

a) Messen er stadig begrænset til 70 personer. Vi bruger Billetto-løsningen, med online 

bestilling. Det er lidt generende, at der måske er nogle der kommer til messen hver søndag, 

og nogle der ikke når at få bestilt. Vi beholder systemet bortset fra, at i juli måned vil vi ikke 

bruge det – se næste punkt 

b) I juli måned hvor Rolf holder ferie, og der derfor ikke er hverken kor eller orgel, beslutter vi 

at have ikke sungen messe. Det betyder, at vi kan have flere mennesker i kirken fordi man så 

kun skal holde 1 meters afstand, og fordi man nu må være 1 person pr. 2 m2. Vi kan ikke 

helt være 140 personer pga. afstandsrestriktionerne. Vi beslutter at lade være med at bruge 

billetsystemet i juli måned, men blot at tælle deltagerne ved indgangen. 

c) Pastor Simon Peter er begyndt at fejre offentlig messe på dansk. Fremover vil han fejre 

messen om onsdagen. 

d) Marcos roser menigheden, fordi alle har været gode til at holde afstand… 

e) Første kommunion bliver lørdag d. 29. august kl. 10. Messen er reserveret 1. 

kommunikanterne og deres familier. 

f) Jytte og Eva fortsætter som kateketer for 1. kommunionsholdet endnu et år – tusind tak for 

det! Vi søger flere kateketer, så hvis nogen ønsker at prøve kræfter med det kan de henvende 

sig til Marcos. 

g) 1. kommunionsforberedelse vil i det nye år være to gange om måneden efter 

søndagsmessen. De kommende 1. kommunikanter vil modtage et brev med information. 

h) Kontoret i stueetagen er blevet malet og vil forhåbentligt blive funktionsdygtigt i løbet af 

juli-måned. Der er købt nogle møbler, men gulvet bliver ikke renoveret lige nu. 

i) 2. pinsedag blev tre voksne konvertitter døbt og to andre blev optaget i kirken. Årets 
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konvertithold mødes d. 2. juli til aftensmad. 

 

5) Andenpræsten orienterer 

a) Firmanderne for indeværende år bliver firmet d. 26. september kl. 10 og kl. 13. Messerne er 

reserveret firmanderne og deres familier. Vi vil forsøge at streame dem. 

b) Det nye firmandhold starter d. 12. september. Vi har bedt om at låne Marmorkirken til 

firmelsen d. 22. maj. Kateketerne er Jan og Filip, Peter Andreas Munch Nielsen, Pil 

Gauguin, Anastasia Ryom og Martha Ryom. 

 

6) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Kirkebænkene bliver vasket ofte indimellem messerne. 

b) Vi har fået nyt skab ude på gaden til meddelelser. 

c) David Noval skal diakonvies d. 16. august i domkirken. 

 

7) Orientering fra forvaltningsrådet 

a) Arbejdet på kabuffen bliver sat i gang efter sommerferien i starten af august. Der skal nyt 

tag på, murværket bliver renoveret og toilettet bliver malet. Vi forventer, at det bliver færdig 

slut august. Det betyder, at menighedens toilet ikke vil være tilgængeligt i perioden. I stedet 

kan man benytte toilettet i stueetagen i præstegården. 

b) Menighedssalen har fået slebet gulvet af, og der er kommet nye stole. 

 

8) Kirkekaffe, receptioner, sommerkirkekaffe 

a) Efter sommerferien kan vi starte kirkekaffe igen, dog med visse restriktioner og forudsat at 

vi stadig holder 1 meters afstand. John, Margaretha og Stine mødes i starten af august for at 

aftale, hvordan man bedst muligt kan lave kirkekaffen, når der er kommet nogle nye 

retningslinjer. 

b) Hvis vejret er godt, vil Ulla og Estrid holde ”sommerkirkekaffe” til fordel for Caritas i 

haven i juli måned. 

 

9) Kulturnatten 9. oktober 

Vi melder os til, men forbereder mindst muligt, da vi ikke kan være sikre på, om Kulturnatten 

bliver afholdt. Af samme årsag vil vi ikke bede koret synge i år. 

 

10) Evt. 

 

11) Datoer for kommende møder 

D. 31. august kl. 19, på dagsordenen er budgetrevision og kulturnatten, og d. 26. oktober kl. 19. 


