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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 30.11.2020 

 

 

 

Til stede: 

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

John Ludwigs Rosing og Stine Rørbæk Møller 

 

Afbud fra: 

Roch Rutondiye 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

 

2) Godkendelse af referat fra mødet d. 26.10.2020 

Referatet er godkendt 

 

3) Valg af referent 

Stine vælges 

 

4) Sognepræsten orienterer 

a) Der er ofte klager fra personer der ikke kommer til messen, som Marcos forsøger at løse så 

godt som muligt. 

 

5) Andenpræsten orienterer 

a) Ok firmander 

 

6) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Der har været problemer med streamingen, men det burde være kommet på plads nu. 

b) Det er ofte de samme, der bestiller plads til messen. I går, 1. søndag i advent, dukkede 14 af 

dem, der havde bestilt plads, ikke op, med det resultat at der kun var 64 deltagere til messen. 

Vi har ikke en løsning på problemet, men Menighedsrådet henstiller til at bruge pladsen, 

hvis man har bestilt plads, eller at man sørger for at andre får den. 

c) Ulla har en hjælper i et stykke tid, som bl.a. hjælper til med havearbejdet og lidt rengøring. 

 

7) Orientering fra forvaltningsrådet v. Ulla og John 

a) Kabuffen er færdig, og der er aflevering i morgen. Der er lavet et flot stykke arbejde, og 

budgettet er overholdt trods en uforudset udgift til forsikring. Vi mangler installation af en 

håndfri vandhane, som kommer efterfølgende. 

b) Paulius er i gang med at reetablere en del af loftet i kælderen med brandsikre plader. 
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8) Budget v. Frandina og Marcos 

a) Vi gennemgår budgettet overfladisk, da der stadig mangler nogle vigtige tal. Marcos 

eftersender det endelige budget, som vi vil godkende på mødet i januar. 

b) Det ser ud til at der er en stigning i kirkeskatten på ca. 150.000 kr. i forhold til 2019 – vi 

havde budgetteret med en stigning på 100.000 kr. Til gengæld er kollekten gået betydeligt 

tilbage grundet Coronasituationen, og vi regner med allerhøjest at nå 200.000 kr. ud af de 

300.000 kr., som vi budgetterede med. 

c) På udgiftssiden holder vi budgettet ganske godt. Visse udgifter er betydeligt lavere end 

budgetteret – særligt de pastorale udgifter. Dette skyldes igen Coronasituationen, da det ikke 

har været muligt at afholde så mange arrangementer. 

 

9) Planlægning af juletiden i Corona-sammenhæng, fortsat fra sidst 

a) Der vil være begrænset adgang til julemesserne, man vil derfor kun kunne komme til én af 

følgende messer: lillejuleaften kl. 16, juleaften kl. 14, midnatsmessen kl. 24 med 

forudgående korsang kl. 23, 1. juledag kl. 10, 2. juledag kl. 10, søndag d. 27. december kl. 

10. Adgangskort kan afhentes og evt. bestilles ved at ringe til kontoret. Se hjemmesiden for 

detaljer. Til vigiliemessen d. 26. december kl. 17 vil der ikke være behov for adgangskort. 

b) Derudover bliver der d. 21. og d. 22. samt d. 28., 29. og 30. december fra 16-17 afholdt små 

juleandagter for børnefamilier med julesange og mulighed for at se julekrybben. Det er ikke 

nødvendigt at tilmelde sig disse andagter på forhånd. 

c) Onsdag d. 9.12.2020 kl. 11, vil der være en festmesse arrangeret af KÆK for menighedens 

ældre medlemmer. Den planlagte middag/frokost vil ikke kunne afholdes grundet 

Coronasituationen. 

d) Der er messe nytårsaften kl. 16. 

e) Ceciliakorene v. Susanne Hartmann Stæger synger julekoncerter i kirken d. 14. og d. 15. 

december kl. 17 begge dage. Det er ikke muligt at deltage fysisk, men koncerterne vil blive 

streamet. 

 

10) Evt. 

Der er ikke noget til eventuelt 

 

11) Datoer for kommende møder 

D. 11. januar og d. 15. februar kl. 19. 


