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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Onsdag d. 27.10.2021 

 

Til stede: 

Marcos Romero, Kamil Brogowicz, Ulla Elmquist, John Ludwigs Rosing, Stine Rørbæk Møller, 

Margarethe Stelsberg, Daniel Steiner Ebert og Frandina Olivo 

 

Afbud: 

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 

Der er meget på programmet, så Marcos springer over. Alt går godt og der er rigeligt med 

arbejde 

5) Andenpræsten orienterer 

a) Velkommen til Kamil! 

b) Kamil er flyttet ind for nylig og har ikke så meget at sige endnu 

6) Diakonen orienterer 

Både 1. kommunions- og firmelsesforberedelse går godt. Børn og unge kommer til 

undervisningen og virker motiverede. Begge grupper er på ca. 20 børn/unge. 

7) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Ulla har orienteret på mail. Det drejer sig hovedsageligt om fejring af pavens dag d. 14. 

november kl. 16.30 og fejring af biskoppens 70-års dag d. 17. november kl. 17. Begge med 

efterfølgende reception. 

8) Orientering fra forvaltningsrådet v. John og Ulla 

a) Taget på præstegården er utæt, så det skal repareres. 

b) Der har været møde med bispekontoret vedr. finansiering af vedligehold af kirken. Der blev 



Referat af menighedsrådsmøde 2021-10-27  2/2 

drøftet flere modeller, som forvaltningsrådet skal overveje. 

9) Budgetjustering 3. kvartal v. Marcos og Frandina 

a) Budgettet holder ift. sidste revision. 

10) Kommende menighedsrådsvalg 

a) Der er udskrevet menighedsrådsvalg, som vil finde sted søndag d. 3. april 2022. 

b) Derfor skal det afgående menighedsråd nedsætte en valgstyrelse med 3-5 medlemmer. 

Menighedsrådsmedlemmerne er ikke udelukket fra deltagelse i valgstyrelsen. Valgstyrelsen 

vælger selv sin formand. 

c) Det afgående menighedsråd skal fastsætte, hvor mange valgte medlemmer det kommende 

menighedsråd skal bestå af. Vi beslutter, at 8 valgte medlemmer er en god størrelse. 

11) Evaluering af Kulturnatten 

a) Der er kommet et forslag om at opdatere skiltningen i kirken, bl.a. et skilt til Lucius 

b) Ulla foreslår at lave en workshop næste år, hvor Rolf lærer deltagerne at synge gregoriansk. 

c) Det fungerede fint kun at bruge stueetagen. Det var nemt, at de frivillige kunne spise på 1. 

sal og det lod ikke til at de besøgende savnede at gå på 1. sal. 

d) Det er vigtigt at holde de store døre åbne for det tiltrækker mange at kunne se koret ude fra 

gaden. 

e) Marcos foreslår, at sakristiet lukkes for besøg, når der er arrangementer i kirken, og man 

ikke kan komme ind i sakristiet direkte fra kirken. 

12) Orientering om synodalprocessen 

a) Stine er en del af arbejdsgruppen omkring synodalprocessen. Gruppen har første møde 

førstkommende fredag og vil efterfølgende melde mere ud om, hvordan processen skal 

foregå. 

13) Eventuelt 

a) John mangler frivillige til at arrangere kirkekaffen – interesserede kan kontakte ham. 

14)  Datoer for kommende møder 

 D. 30. november og 1. februar. Begge dage kl. 19. 


