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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 26.4.2021 

 

 

 

Til stede i præstegården: 

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

Rørbæk Møller, Margarethe Stelsberg, Roch Rutondiye. 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

2) Godkendelse af referat 

Det er godkendt på mail 

3) Valg af referent 

Stine vælges 

4) Sognepræsten orienterer 

a) Marcos var meget glad for at fejre almindelig søndagsmesse for første gang i går, d. 

25.4.2021. Fremover vil man derfor kunne bestille billet til søndagsmessen på billetto.dk fra 

tirsdag aften. Der er 70 pladser til messen. Hvis ikke man ønsker at benytte billetto.dk kan 

man ringe til kontoret fra tirsdag morgen. Hverdagsmesserne inkl. laudes er genoptaget som 

normalt. For at komme til skrifte, skal man ringe til en af præsterne for at lave en aftale. Det 

er for at sikre, at skriftestolen kan udluftes og rengøres. 

b) 1. kommunion finder sted d. 28. august (flyttet fra Kristi Himmelfart). 

c) Sakramentskirken har ligesom Jesu Hjerte menighed meldt sig ud af fællesskabet omkring 

sognebladet. Marcos har talt med de ansvarlige for sognebladet, og det er blevet aftalt, at 

sognebladet fremover bliver kortere, dvs. på 12 eller max 16 sider. Både den spanske og den 

ukrainske menighed har fået tilbudt at få en fast side i sognebladet, men kun den spanske 

menighed har ønsket at tage imod tilbuddet. Vi forsøger at bevare 4 blade om året, men må 

nok forvente en større udgift. 

5) Andenpræsten orienterer 

a) Firmelsesundervisning har været online siden december måned. Den fortsætter nu fysisk d. 

1., 8., og 22. maj. 

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

c) Jan tager til Grønland 17. maj – 14. juli. 

6) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Afspærringen af bænke er nu ændret, så vi respekterer det nye afstandskrav på 1 m. når der 

ikke synges, og 2 m. når der synges.  
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b) Fra d. 1. juni hæves forsamlingsforbuddet indendørs til 50 personer, hvilket medfører, at vi 

kan starte nogle indendørs aktiviteter. 

c) 5. juni vil der være På opdagelse i troen ved Andreas Rude, som præsenterer sin nye bog 

”Liv, død og mirakler” om Napoli. 

d) Søndag d. 6. juni (Kristi Legems- og Blods fest) vil der blive afholdt reception, hvor vi  

lykønsker organist Rolf Tönshoff på 75-års dagen og fejrer hans 40 år som dom organist. 

e) Onsdag d. 9. juni skal KÆK på sommerudflugt til Hornsherred. 

f) Vi overvejer at holde en jubilæumsfest for generalvikar Niels Engelbrecht (25-års 

præstejubilæum) og for biskoppen (25-års jubilæum d. 7. maj 2020) søndag d. 5. september, 

som også er festen for domkirkens konsekration. Det vil desuden være en lejlighed, hvor 

menigheden vil kunne mødes igen efter lang tids adskillelse. 

7) Orientering fra forvaltningsrådet v. John og Ulla 

a) Vi har undersøgt muligheden for få støtte fra bispedømmet til renoveringsarbejdet i 

Bredgade 64. Det viser sig, at det via nogle tyske kirkefonde er muligt at få en del støtte til 

renovering af præsteboliger med egenbetaling på 15 %, så John, Ulla og Marcos vil 

forberede et projekt til ansøgning.  

8) Evt. 

Menighedsrådet glæder sig over at mødes fysisk igen. 

9) Datoer for kommende møder 

D. 7. juni og d. 16. august. Begge dage kl. 19. D. 7. juni vil der være aftensmad kl. 18. 


