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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 22.3.2021 

 

 

 

Til stede i præstegården: 

Marcos Romero, Ulla Elmquist, Filip 

 

På Zoom: 

Frandina Olivo, John Ludwigs Rosing, Stine Rørbæk Møller, Jan Hansen, Roch Rutondiye. 

 

Afbud: Margarethe Stelsberg 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

2) Godkendelse af referat 

Det er godkendt på mail 

3) Valg af referent 

4) Sognepræsten orienterer 

a) Vi har ikke fået retningslinjer for fejring af påsken endnu. Vi forventer at få nogle 

retningslinjer på fredag d. 26.3.2021. Det eneste der er kommet indtil nu, er at man må holde 

gudstjeneste udenfor for 50 personer. 

b) Søndagsmesserne er vel besøgt, men det har trods det ikke været nødvendigt at afvise nogen 

endnu. 

c) Indtil videre fastholdes 1. kommunion d. 8. maj, men afhængig af retningslinjerne kan den 

flyttes til efteråret. 

d) Menigheden i Sakramentskirken ønsker også at udtræde af samarbejdet omkring 

sognebladet (Jesu Hjerte menighed er allerede udtrådt). 

5) Andenpræsten orienterer 

a) Firmelsesundervisning fortsætter 

b) Firmelsen er flyttet til d. 14. august. 

6) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Ulla forbereder påskeliturgien som om den bliver holdt fuldt ud for lukkede døre med 

streaming. 

b) Der er stadig planlagt en KÆK udflugt d. 5. maj. Hvis det bliver nødvendigt, udsættes den 

til juni måned. 

c) Der er planer om at holde flere messer i påskeugen, fx en messe for ældre personer onsdag i 
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påskeugen, men vi afventer regeringens retningslinjer. 

d) Ulla får en hjælper i et par måneder fra i morgen, mens Paulius i højere grad vil være 

optaget af renovering af et par lejligheder i Bredgade 67-69. 

7) Orientering fra forvaltningsrådet v. John og Ulla 

a) John, Ulla og Marcos er i gang med at lave en prioriteret oversigt over arbejder, de mener 

bør udføres i præstegården. Listen vil blive forelagt forvaltningsrådet og menighedsrådet når 

den er klar. 

b) De tre skal mødes for at lave en ansøgning til Hofmannsminde (frist d. 14. april) til nogle af 

disse arbejder. 

c) Der er planlægges et møde mellem Bispekontoret og Forvaltningsrådet for at drøfte 

mulighederne for finansiering af kirkens renoveringsprojekter bl.a. ansøgning til fonde, som 

skal formidles gennem bispekontoret. 

8) Copenhagen Light Festival v. Frandina 

a) Frandina foreslår at deltage i Copenhagen Light Festival, som finder sted i København i 

februar måned. Det har stået på siden 2018 og bliver større. Bygninger, infrastruktur og 

monumenter rundt op i byen bliver oplyst i tre uger med lysinstallationer. Formålet skulle 

være at gøre kirken mere synlig i byen. Menighedsrådet synes det er en god ide, så Frandina 

går videre med at undersøge mulighederne. 

9) Evt. 

Intet 

10) Datoer for kommende møder 

D. 26. april og d. 7. juni. Begge dage kl. 19. D. 7. juni evt. med spisning, hvis vi må. 


