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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Tirsdag d. 30.11.2021 

 

Til stede: 

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

Margarethe Stelsberg, Roch Rutondiye, Daniel Steiner Ebert og Frandina Olivo 

 

Ingen afbud 

 

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) I forbindelse med kommunalvalget har vi fundet ud af, at to personer har 

folkeregisteradresse i Bredgade 64. Marcos har henvendt sig i Borgerservice for at få fjernet 

personerne fra adressen. De skal først parthøres om det af Kommunen, men efterfølgende vil 

de blive fjernet. 

5) Andenpræsten orienterer 

a) Kamil er flyttet godt ind. 

6) Diakonen orienterer 

a) Daniel har været i Esbjerg i et par uger, men er nu kommet hjem 

7) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Vi har modtaget instruktion om, at der skal forevises coronapas i kirken, når vi er mere end 

100 personer i kirken. Sidste søndag var der 154 personer til messen, hvilket betyder, at der 

skal vises pas ved søndagsmessen og at der derfor det sidste kvarter før messen og under 

messen skal være to personer for at tjekke dem. Lørdag aften vil det ikke være nødvendigt at 

bede om coronapas. Der er kviktestcenter på Ofelia Plads (ved Skuespilhuset). 

b) Vi har fundet 4 personer til sognets valgstyrelse ifm. menighedsrådsvalg. Det er Niels 

Tiedemann, Anne Bache Andersen, Andreas Rude og Janne Rude. Det vil blive 

kommunikeret til bispekontoret. 
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8) Orientering fra forvaltningsrådet v. John og Ulla 

a) Taget er utæt, men der er lavet en mindre reparation af nogle af de personer der sidst lagde 

tag for 20 år siden og det ser umiddelbart ud til at det har hjulpet. Vi melder det alligevel til 

forsikringen for en sikkerheds skyld. 

b) Der har været 1-års syn på kabuffen – det ser fint ud. 

9) Budgetjustering for 2022. Godkendelse og justeringer 

a) Vi budgetterer med indtægter på i alt 2.295.000 kr. og udgifter på 2.267.040 kr. Det betyder, 

at vi budgetterer med et positivt resultat på ca. 30.000 kr. 

10) Den synodale proces v. Stine 

a) Menighederne vil modtage materiale til at arbejde med nogle spørgsmål i januar, februar og 

marts måned. 

11) Julens gudstjenester 

a) Foreløbig lader det til, at det ikke vil være nødvendigt at have billetter til julens 

gudstjenester. Vi regner derfor med at have de sædvanlige messer i juletiden. Programmet 

vil blive offentliggjort på hjemmesiden. 

12) Eventuelt 

a) Lene, der har gjort rent i menighedssalen, køkkenet og toiletterne i mange år, holder op til 

jul. Vi skal finde en ny person til at gøre rent – gode ideer er velkomne. 

13)  Datoer for kommende møder 

 D. 31. januar og d. 28. februar.  Begge dage kl. 19. 


