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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 27.9.2021 

 

 

 

Til stede: 

Marcos Romero, Ulla Elmquist, John Ludwigs Rosing, Stine Rørbæk Møller, Margarethe Stelsberg, 

Roch Rutondiye, Daniel Steiner Ebert. 

 

Afbud: 

Frandina Olivo 

 

 

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) Daniel Steiner Ebert er ankommet som diakon til sognet og er i fuld gang med at sætte sig 

ind i sognets aktiviteter – velkommen til ham. P. Jan er flyttet til Hillerød for en time siden 

(kl. 18.09) og nyordinerede p. Filip er pt. i Kroatien, hvor han fejres. Han flytter til 

Nykøbing F. når han kommer hjem. Vi ønsker dem begge god vind fremover og takker 

mange gange for indsatsen i sognet. 

b) Sognet er vokset en smule, da Rigshospitalet nu er en del af Skt. Ansgar Sogn. Det har p. 

Marcos bedt om, da Rigshospitalet som regel ringer til os, når der er brug for fx en nøddåb. 

Hidtil er Rigshospitalet tidligere faldet ind under Sakramentskirken og registreringer i 

kirkebøgerne skulle derfor foretages dér. Hermed bliver det nemmere at føre kirkebøgerne, 

fordi det kan gøres i Skt. Ansgar. Vi regner ikke med kirkeskatteindtægter fra Rigshospitalet, 

da der, så vidt vi ved, ikke er nogen fastboende katolikker. 

c) Alle de almindelige aktiviteter er startet op igen. Der er 22 børn på 1. kommunionsholdet og 

firmelsesholdet består også af 22 unge. Vi har startet ”Skt. Ansgars Venner”, som består af 

nogle af 1. kommunikanterne fra sidste år, der mødes en gang om måneden med Marcos. Vi 

har startet familielørdag 2. lørdag i måneden. Det var velbesøgt første gang. 

d) Marcos er blevet kontaktet af nogle medlemmer af menigheden, der er i gang med at lave en 

lille udstilling om Carlo Acutis, en ung italiener, der blev saligkåret i oktober 2020. Den vil 

blive udstillet i menighedssalen. 
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5) Andenpræsten orienterer 

a) Der er ikke i dag en andenpræst så punktet udgår. 

6) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) På opdagelse i troen er begyndt igen. Jørgen Boesens foredrag om gravridderne var 

velbesøgt. 

b) KÆK har haft første møde sidste onsdag med deltagelse af 12 personer. Fremover vil der 

være messe kl. 15 den 4. onsdag i måneden fulgt af kaffe i menighedssalen, for dem der 

ønsker det. 

c) For første gang siden julen 2019 var der i går d. 26. september mere end 200 personer til 

messen. Det bragte stor glæde. 

d) Der har været problemer med streaminganlægget. Det burde være på plads til næste søndag. 

e) Højtaleranlægget blev ved en fejl slukket lige før messen i går søndag, og blev først tændt 

igen midt i prædikenen. Vi vil prøve på at være opmærksomme på, at det ikke gentager sig. 

f) Pavens dag fejres d. 14. november i domkirken. Biskoppen kommer og Nuntius vil 

præsidere fejringen. 

7) Orientering fra forvaltningsrådet v. John og Ulla 

a) Da kabuffen blev istandsat for et par måneder siden, opdagede man nogle revner i muren 

ved kabuffen. Det skyldtes problemer i porten, som Designmuseet nu er ved at få repareret, 

da porten tilhører museet. 

b) Mod forventning modtager vi ikke støtte fra Tyskland via Bispekontoret til istandsættelse af 

præstegården. Forvaltningsrådet har møde med Bispekontoret om et par uger om den 

fremtidige finansiering af istandsættelsesarbejder. 

c) Udlejning af menighedssalen 

i) Marcos understreger, at menighedssalen og annekset i første omgang skal bruges til 

menighedsaktiviteter. 

ii) Der afholdes møder med Anonyme Alkoholikere næsten hver hverdagsaften i annekset.  

iii) Den store sal kan potentielt lejes ud på hverdage og nogle lørdage, men der skal tages 

stilling til: 

(1) Hvordan der skal reklameres for salen 

(2) Hvad skal det koste. Skal lejen for personer der ikke er fra menigheden sættes op? 

(3) Hvem der skal være kontaktperson for lejerne, således at beboerne i præstegården 

ikke behøver at være til stede, når salen lejes ud. 

(4) Hvem skal gøre rent. 

iv) Det besluttes, at Marcos forsøger at finde en frivillig, som kan koordinere udlejningen. 

Når det er gjort, arbejder vi videre med punktet. 

d) Opvaskemaskinen i menighedssalen er netop blevet hovedistandsat. 
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8) Kulturnatten 

a) Vi er glad for at der igen bliver kulturnat i år. Den finder sted d. 15. oktober fra kl. 18-23. 

Programmet vil kunne ses på sognets Facebook side, på Kulturnattens hjemmeside og bliver 

slået op i våbenhuset. 

b) Der er 14 personer som har meldt sig som frivillige til Kulturnatten – tak for det! 

9)  Eventuelt 

a) Fra Frandina var kommet to forslag til eventuelt 

i) At undersøge højtaleranlægget i kirken – der henvises til punkt 6 e. 

ii) At sætte en usynlig barriere op ved alarmområdet i kirken for at undgå at betale for, at 

vagtselskabet skal komme. Ulla mener ikke der kan opsættes en fast barriere, da den vil 

være i vejen når kirken bruges. Vi beslutter i stedet at sætte en seddel med teksten 

”alarm” ved snoren, der afgrænser alarmområdet i kirken. 

b) Stine gør opmærksom på, at der er frist d. 11. oktober for forslag til det kommende 

pastoralrådsmøde, d. 20.-21. november i år. 

c) Roch er blevet spurgt, hvorfor messen er på latin nogle gange. Det er for at bevare noget af 

kirkens tradition og sørge for at menighedens medlemmer kender de faste svar på latin. Vi 

vil forsøge at sørge for hæfter med oversættelse når der er større messer, fx med Nuntius, 

som foregår hovedsageligt på latin. 

10)  Datoer for kommende møder 

 D. 27. oktober, d. 30. november og 1. februar. Alle dage kl. 19. 


