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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 31.08.2020 

 

 

 

Til stede: 

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

Stelsberg, Roch Rutondiye og Stine Rørbæk Møller. 

 

Afbud fra: 

Ingen 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

2) Godkendelse af referat fra mødet d. 22.06.2020 

Referatet er godkendt men endnu ikke udsendt 

 

3) Valg af referent 

Stine blev valgt 

 

4) Sognepræsten orienterer 

a) Der var 1. kommunion sidste lørdag d. 29.8.2020. Hvert barn havde mulighed for at have 4 

familiemedlemmer med og der var to fotografer, der tog sig af billederne. Det gik godt, det 

var festligt og børnene var glade. 

b) Sakramental tilbedelse starter igen i denne uge fra onsdag. Der vil blive mulighed for 

skriftemål. 

c) Filips diakonvielse er blevet flyttet til Lyngby, fordi der vil være mere plads til deltagere. 

Det er som planlagt d. 19. september. Det vil muligvis være nødvendigt at bestille billetter. 

 

5) Budgetopfølgning v. Marcos 

Det budgetterede underskud på ca. 218.000 kr. har ikke ændret sig. 

Vi lider pt. under mindre kollekt grundet coronasituationen. Til gengæld er nogle udgifter 

blevet lavere. Det drejer sig særligt om kultusudgifterne og pastorale udgifter. Vi har 

desuden sparet udgiften til ét sogneblad ud af fire. 

Kirkeskatten ser derimod ud til at stige en del i år, så vi kan ende med et mindre underskud 

end budgetteret. 

 

6) Andenpræsten orienterer 

Der er firmelse d. 26.9.2020 og det nye hold starter den 12. september. Der ser ikke ud til at 

være så mange tilmeldinger i år. Muligvis fordi vi beder personer fra andre sogne om at søge 

tilbage til deres egen menighed. 
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7) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Der har været sommercafe tre gange i haven, og der blev samlet penge ind til Caritas. 

b) Der har flere gange været et problem med, at personer der har bestilt billetter, kommer i 

sidste øjeblik eller for sent til messen, at deres plads i mellemtiden er givet til andre. Der har 

derfor nogle gange været mere end 70 deltagere til messen. 

Fremover vil vi derfor håndhæve, at hvis ikke man er mødt frem senest 10 minutter før 

messen kan den bestilte plads gives til en anden. Når der er 70 deltagere til messen, vil 

senere ankomne blive afvist ved døren. 

 

8) Genoptagelse af aktiviteter i menighedssalen 

a) Vi vil gerne genoptage kirkekaffe i det små. Der må være 50 personer i menighedssalen ad 

gangen som kan sidde ved borde med 4 personer ved hvert bord. Bordene vil blive stillet op 

på faste pladser og må ikke blive rykket rundt. De overflødige stole er fjernet fra salen. 

Man skal komme ind og sætte sig – det vil ikke være muligt at rykke rundt. 

Der vil blive serveret kaffe med emballeret sukker og mælk og man kan købe en emballeret 

”Corny bar”. 

Kirkekaffen slutter kl. 12. 

Der vil ikke være kirkekaffe de uger, hvor der er 1. kommunionsundervisning, fordi 

undervisningen også foregår i salen. Dvs. det er 1. og 3. (evt. 5.) søndag, der er kirkekaffe. 

Kirkekaffeholdet skal bestå af mindst 3 personer og en af de tre skal stå ved døren og tælle 

deltagere. Adgang efter først-til-mølle-princippet. 

b) Der vil være billetsalg til På opdagelse i troen. Første gang er d. 5. september. 

 

9) Orientering fra forvaltningsrådet 

Arbejdet på kabuffen skulle være gået i gang, men ved opstartsmødet blev det opdaget, at der 

var revner i muren. Vi har fundet ud af, at det skyldes, at en bjælke er tæret væk. Der er derfor 

en ny tidsplan på vej. Arbejdet burde gå i gang i næste uge og vare ca. 4 uger. 

 

10) Evt. 

Kulturnatten er aflyst af arrangørerne. 

 

11) Datoer for kommende møder 

D. 26. oktober kl. 19, hvor Grøn Kirke vil være på programmet, og d. 30. november kl. 19. 


