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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 11.1.2021 

 

 

 

Til stede i præstegården: 

Marcos Romero, Ulla Elmquist, Jan Hansen, Filip Mikic 

 

På Zoom: 

Frandina Olivo, Margarethe Stelsberg, John Ludwigs Rosing, Roch Rutondiye og Stine Rørbæk 

Møller 

 

Ingen afbud 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes 

2) Godkendelse af referat 

Er sket på mail 

3) Valg af referent 

Stine vælges 

4) Budget godkendelse ved Johannes von Zastrow 

a) Der mangler afregning for kirkeskat 4. kvartal – vi regner med ca. ½ million, således at vi 

budgetterer med samme indtægter som i 2020. 

b) Vi regner med et højere beløb i indtægter til udleje af menighedssal end i 2020. 

c) Vi har i 2020 haft en betydelig nedgang i kollekter og budgetterer i 2021 med samme beløb 

som der er kommet ind i 2020. 

d) Vi budgetterer ikke med arv. 

e) Vi har budgetteret i 2020 med høje fondsindtægter – vi søgte til diverse 

vedligeholdelsesarbejder i nr. 64 – men fik kun 215.000 kr. fra Hoffmandsminde som er 

brugt til reparation af kabuffen. 

f) På udgiftssiden har vi en del omkostninger til vand, varme, el, forsikring etc. og budgetterer 

stort set med det samme som i 2020. 

g) Kultusudgifterne ændrer sig heller ikke væsentligt. 

h) Vi budgetterer ikke pt. med større vedligeholdelsesudgifter i 2021. Der har i 2020 været 

hovedstemning af orgelet der koster en del – det skal kun udføres hver andet år og derfor 

ikke i år. John vil søge Hofmannsminde igen i år – til hvad skal afklares. Hvis vi får 

pengene, vil vi lave budget for det til den tid. 

i) Der har været en budgetoverskridelse i 2020 til køb af inventar, hovedsageligt til 
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præstekontoret. Der regner vi ikke med særlige indkøb i 2021. 

j) Ift. udgifter til løn mm. er der ikke væsentlige ændringer. 

k) Det er lidt uklart lige nu, hvordan der skal budgetteres ift. sogneblad, da Jesu Hjerte 

menighed ikke længere ønsker at være en del af det. Det er et punkt senere på dagens 

dagsorden. 

l) Vi budgetterer i 2021 med højere pastorale udgifter end dem vi reelt har haft i 2020, da vi 

håber på et forhøjet aktivitetsniveau. 

m) Vi budgetterer ikke med henlæggelser 

n) Afregning til bispekontoret afhænger af indtægterne, så det kan vi ikke lave om på. 

o) Vi budgetterer pt. med et overskud på 38.500 kr. 

5) Sognepræsten orienterer 

a) Som alle ved er der en del restriktioner, og derfor foregår menighedsrådsmødet også på 

Zoom. 

b) Vi fastholder hverdagsmesserne efter gældende retningslinjer, dvs. uden menighedssang og 

max 30 minutter. 

c) Der er messe lørdag aften efter samme retningslinjer. Der er fri adgang til messen, da der 

ikke kommer så mange. 

d) Sogneblad 

Menighedsrådet i Jesu Hjerte kirke har meddelt d. 31.12.2020 at de træder ud af samarbejdet 

om menighedsbladet med øjeblikkelig virkning. Det betyder, at bladet for februar måned, 

som allerede er ved at blive lavet, hviler udelukkende på Sakramentskirken og Skt. Ansgars 

Kirke. 

Vi skal beslutte, hvad vi ønsker at gøre fremover. Vi ønsker fortsat at lave et trykt sogneblad, 

da en del personer, der ikke ellers kan komme i kirken, modtager det. Marcos undersøger 

om det er muligt at lave et mindre blad, da vi pt. er på 24 sider og taler med 

Sakramentskirken om det. 

e) Vi har i sognet tre konti til velgørenhed, der ikke er en del af budgettet. Vi har Jochums 

legat, som vi har modtaget for nogle år siden og som skal bruges på ældre 

menighedsmedlemmer. Derudover har vi en velgørenhedskonto og en meget mindre konto 

med præstens legat. Det besluttes at de to sidste lægges sammen, og at sognepræsten frit kan 

disponere over 10.000 kr. til velgørenhed og op til 20.000 kr. sammen med 

menighedsrådsformanden. Større beløb skal besluttes med menighedsrådet. 

6) Andenpræsten orienterer 

Der er online undervisning med firmanderne pt. 

7) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Julemesserne blev aflyst fra d. 24. og frem. 

b) Sidste fredag kom der nye retningslinjer. Der må pt. være max 40 personer i kirken. 
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c) Vi fastholder en almindelig højmesse uden menighed om søndagen, da rigtig mange følger 

den i livestreaming. 

d) Der bliver sendt CMB-labels ud til menighedens ældre medlemmer. Resten ligger i kirken 

hvor man selv kan købe dem for 20 kr., da kirken heldigvis er åben i dagtimerne. 

8) Orientering fra forvaltningsrådet 

Der er ikke noget 

9) Latin i kirken v. Stine 

Stine spørger om det er ønskeligt fortsat at have messen på latin hver anden uge. Der er ikke 

stemning for at lave om på det, men vi vil forsøge at få lavet nogle hæfter med messens faste led 

på latin og dansk, så det giver alle en mulighed for at følge med. 

10) Evt. 

a) Frandina foreslår at lave en fælles kalender, som menighedsrådet kan skrive deres arbejde 

ind i og følge op på dem med jævne mellemrum. 

b) John spørger om linket til livestreaming kan lægges ind på forsiden af hjemmesiden. Det 

sørger Jan for. 

11) Datoer for kommende møder 

D. 15. februar (gennemgang af regnskab) og d. 15. marts. Begge dage kl. 19. 


