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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 16.8.2021 

 

 

 

Til stede: 

Marcos Romero, Ulla Elmquist, Filip, Frandina Olivo, John Ludwigs Rosing, Stine Rørbæk Møller, 

Margarethe Stelsberg, Roch Rutondiye, Jan Hansen 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

2) Godkendelse af referat 

Det er godkendt på mail 

3) Valg af referent 

Stine vælges 

4) Budgetopfølgning v. Frandina 

a) Vi møder slet ikke budgettet ift. udlejning af menighedssalen. Marcos forbereder et oplæg til 

næste møde af hvilket det fremgår hvor ofte salen bruges af menigheden, så vi kan diskutere 

mulighederne. 

b) Da vi nu laver sogneblad for Skt. Ansgar sogn alene kommer vi til at overskride budgettet til 

sogneblad. MR beslutter at lave en indsamling til sognebladet for at forsøge at få en smule 

brugerbetaling 

5) Sognepræsten orienterer 

a) Nu da afstandskravene er ophævet, forventer vi at få flere kirkegængere, men Marcos 

oplever at der stadig er nogle der er nervøse for at komme 

b) Der var firmelse sidste lørdag. Det var festligt med MEGET røgelse! 

c) Der er begyndt at komme henvendelser vedr. vielser og barnedåb, så vi kan godt forvente at 

få barnedåb under søndagsmesserne i efteråret. 

d) Marcos overvejer at fortsætte med aktiviteter/undervisning fx en gang om måneden for de 

børn, der har været til 1. kommunion. 

e) Årets 1. kommunionshold mødes 2. og 4. søndag efter messen. 

f) Årets firmandhold kommer 2. og 4. lørdag eftermiddag og slutter af med messen kl. 17. 

g) Filip bliver præsteviet d. 18. september i Sankt Knud Lavard kl. 11. 

6) Andenpræsten orienterer 

a) Jan håber på at flytte i løbet af september måned. Menighedsrådet takker Jan for hans 

indsats i sognet og ønsker ham god vind i Hillerød. 
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7) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Ulla er glad for at have fjernet snorene ved hver anden bænkerække og har taget 

salmebøgerne frem igen. 

b) Niels Engelbrecht opfordrer til at deltage i en fyraftenskonference om overgreb i kirkeligt 

regi. Frandina og Stine deltager. 

c) Rosa og Marcos vil i de kommende uger stå for indhentelse af nye børneattester på de 

frivillige og medarbejdere, der har med børn at gøre. 

8) Orientering fra forvaltningsrådet v. John og Ulla 

a) Der skal laves nyt varme, vand og sanitet i præstegården, herunder varmeanlæg til kirken. 

Desuden skal præstegården renoveres. Det omfatter bl.a. nogle køkkener og badeværelser 

samt istandsættelse af vægge og lofter i præsteboligen på 3. sal. Det samlede budget for at 

lave det på én gang er knap 6 millioner. Det vil vi helst, men kan det ikke lykkes, at 

finansiere det hele starter vi med vand, varme og sanitet for 2.750.000 kr. Vi finansierer selv 

1.000.000 som vi trækker ud af ejendommen 67-69, og vi har fået bevilget 720.000 fra 

Fonden Hoffmanns Minde. Vi afventer pt. svar på mulig finansiering af resten fra tyske 

fonde via Bispekontoret. 

b) Vi har haft en vvs’er ude for at få skiftet blandingsbatteriet i toilettet ved våbenhuset til et 

batteri uden greb med automatisk åbning og lukning. Vvs’eren frarådede at skifte det gamle 

batteri ud, da det er af god kvalitet og omkostningerne ved udskiftningen hurtigt kan løbe op 

20-30.000 kr., samt at den trådløse mekanisme er sårbar. Vi beholder derfor det gamle og 

anbefaler at man i stedet fx bruger det papirs håndklæde, man tørrer hænder i, til at lukke for 

hanen. 

9) Kulturnatten 

a) Der er kulturnat d. 15. oktober. Vi holder kirken åben fra kl. 18 til kl. 23. Program vil blive 

annonceret på Facebook og i våbenhuset. Frivillige til Kulturnatten kan henvende sig til 

Stine på stinemollerdk@gmail.com. 

10)  Ikke noget til eventuelt. 

11)  Datoer for kommende møder 

 D. 27. september, d. 25. oktober og d. 29. november. Alle dage kl. 19. 

mailto:stinemollerdk@gmail.com

