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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 26.10.2020 

 

 

 

Til stede: 

Marcos Romero, Ulla Elmquist, Jan Hansen, Filip Mikic, Frandina Olivo, Margarethe Stelsberg, 

Roch Rutondiye, John Ludwigs Rosing og Stine Rørbæk Møller 

 

Afbud fra: 

Ingen 

 

1) Valg af referent 

Stine vælges 

 

2) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

3) Godkendelse af referat fra mødet d. 21.08.2020 

Referatet er godkendt 

 

4) Sognepræsten orienterer 

a) Corona-situationen: i det store hele er der ikke ændringer i vores retningslinjer. Vi skal passe 

på efter messen, fordi vi ikke må forsamles mere end 10 personer hverken inde eller ude på 

gaden. Vi ved endnu ikke, om der skal bæres mundbind på vej ind i og af kirken – vi 

afventer Kirkeministeriets retningslinjer. 

I det store hele er det gået godt og menigheden overholder retningslinjerne. 

Vi har dog et problem med billetter til søndagsmessen, da de bliver ”udsolgt” meget hurtigt. 

Vi vil derfor sætte billetter til rådighed online lidt senere så dem, der ikke kan finde ud af at 

bruge computer får mulighed for at ringe til Rosa. 

Menighedsrådet drøfter forskellige ideer til, hvordan man kan holde fast i 

menighedsfællesskabet, når nu alle ikke kan få plads til messerne om søndagen, og der ikke 

er kirkekaffe. Der besluttes ikke noget, men Marcos er opmærksom på situationen og 

overvejer muligheder. 

b) Der har ikke været sommerskovtur med KÆK i år, og det vil heller ikke være muligt at 

holde den julemiddag der almindeligvis afholdes for KÆK. Derfor har vi ikke brugt årets 

del af Jochum legat, som vi har haft i en del år. Det foreslås derfor, at de enlige ældre i 

menigheden inviteres sammen på restaurant af menigheden i det omfang, det er muligt ift. 

Corona retningslinjerne. Menighedsrådet mener det er en god ide og det vedtages. 

 

5) Andenpræsten orienterer 

a) Firmandweekenden blev aflyst. Derudover fortsætter undervisningen som planlagt. 

b) Jan og Marcos er ved at undersøge mulige julegaver til menighedens børn. 
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6) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Der har været afholdt ”På opdagelse i troen” i både september og oktober. Det har fungeret 

fint og er velbesøgt. 

b) Det samme gælder årets konvertithold. Der er 20 tilmeldte i år. 

c) Ulla har fået en rengøringsvogn og nu går rengøringen efter messerne hurtigere. 

d) Vedligehold af kirkebænkene – Ulla har forhørt sig og har indkøbt voks til kirkebænkene. 

Hun har fået løfte om en person der kan udføre den opgave. 

e) Sanghæfter – Ulla laver sanghæfter til alle søndagsmesserne. Til de latinske messer er der nu 

oversættelse til dansk, så alle forstår. 

f) Når familier reserverer plads til søndagsmessen, udskriver Ulla navneseddel og sætter den 

på bænkene, så familien har en fast plads i kirken. Ellers kan det være svært for en familie at 

finde plads på samme bænk. 

 

7) Orientering fra forvaltningsrådet 

a) Kabuffen er snart færdig og burde være færdig senest d. 6. november. Det er forløbet fint og 

stilladset er nu taget ned. Som nævnt i et tidligere referat var der revner i muren. Det er nu 

udbedret, men det viste sig, at det muligvis skyldes, at porten til passagen skrider. Vi er ved 

at undersøge, hvem der ejer den, for evt. at iværksætte en forsikringssag. Toilettet er blevet 

malet, og der vil blive monteret noget på vandhanen så den åbner uden at man skal røre ved 

den. 

 

8) Grøn Kirke 

a) Vi er medlem af ordningen Grøn Kirke, som skal revideres en gang årligt. 

b) Menighedsrådet gennemgår listen og kan sætte kryds ved 34 punkter. Minimum er 25 

punkter, så John sender listen ind, så vi kan få Grøn Kirke certifikat igen i år. 

 

9) Planlægning af juletiden i Corona-sammenhæng 

a) Der er forslag om at afholde korte andagter med julesalmer og læsning af juleevangeliet, 

således at børnefamilier kan komme tre dage før og tre dage efter jul og deltage og på den 

måde besøge kirken og se julekrybben. Det vedtages 

b) Juleaftens eftermiddag vil der være to familiegudstjenester, begge med sang. Derudover 

midnatsmessen ved biskoppen. Juledag er der messe kl. 10 som sædvanligt. Alle disse 

messer/gudstjenester vil være med billetbestilling. Juledagseftermiddag er der hhv. ukrainsk 

og spansk messe. 

c) Vi fastholder messen d. 31. december kl. 16. 

 

10) Evt. 

Intet til eventuelt 

 

11) Datoer for kommende møder 

D. 30. november kl. 19 (budgetgennemgang) og d. 11. januar kl. 19. 


