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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Tirsdag d. 31.01.2022 

 

Til stede: 

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

Roch Rutondiye, Daniel Steiner Ebert og Frandina Olivo. 

 

Afbud: 

Margarethe Stelsberg 

 

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) Julen er gået godt, men med meget begrænset fremmøde 

b) Fra i morgen, d. 1. februar, ophæves de fleste restriktioner. Vi afventer dog fortsat 

retningslinjer for vievand, offerprocession, kollekt mm. fra bispekontoret. 

c) Rengøring af menighedssalen (Lene stopper): Marcos har fundet en person, som bliver ansat 

på timeløn 3 timer om ugen. 

d) Bjarne vil gerne stoppe i sin tjeneste som regnskabsfører for menigheden. Vi leder efter en 

afløser. Tak til Bjarne for mange års uvurderlig tjeneste. 

e) Marcos skulle have været i Grønland men var desværre nærkontakt op til afrejsen og kunne 

derfor ikke rejse. 

5) Andenpræsten orienterer 

a) Kamil og Marcos tager sig sammen af en del henvendelser vedr. sakramenter, begravelser 

mm. og han har deltaget i firmelsesundervisningen. 

b) Kamil har været i Kalundborg for at fejre messe et par gange. 

6) Diakonen orienterer 

a) Daniel har været i Esbjerg for at hjælpe p. Benny. 
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b) Firmelsesundervisningen er godt i gang hver 2. og 4. weekend med Daniel, Kamil, Pil og 

Peter Andreas. 

c) Daniel står for tilbedelse om onsdagen. 

7) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Der var ikke så mange til jul, så det blev ikke nødvendigt at vise Coronapas. 

b) Der var kirketælling i går til Skt. Ansgars fest; der var 84 til messen. 

c) Ulla og Marcos har sendt CMB-labels (fra Helligtrekonger) ud til alle 

menighedsmedlemmer på 75+ år sammen med en nytårshilsen. 

d) Konvertitundervisningen er siden jul foregået på Zoom, men sidste torsdag mødtes de. Der 

var ca. 10 fremmødte. 

e) Ulla kan ikke forestå fastelavnsfesten i år, så der skal findes nogle andre personer. Det er 

søndag d. 27. februar, hvor der også er 1. kommunionsundervisning. 

8) Orientering fra forvaltningsrådet v. John og Ulla 

a) Der skal findes finansiering til bl.a. reparation af taget i præstegården. 

9) Det kommende menighedsrådsvalg 

a) Valgstyrelsen er i gang (den består af Niels Tiedemann, Anne Backe Andersen, Andreas 

Rude og Janne Rude). 

b) Der vil være et menighedsmøde d. 6. februar om menighedsrådsvalget. 

10) Den synodale proces 

a) Menighedsrådet skriver sammen indtil næste MR-møde om, hvordan præcist det skal foregå 

i Skt. Ansgar. 

11) Eventuelt 

a) Frandina fortæller, at fem børn fra menigheden deltager i 1. kommunionsweekend med 

DUK, som finder sted førstkommende weekend. 

b) Kirkekaffe vil fremover være 1., 3, og evt. 5. søndag i måneden. De andre uger fylder 1. 

kommunionsbørnene for meget til, at der også kan være kirkekaffe. 

12)  Datoer for kommende møder 

 D. 28. februar og d. 23. marts. Begge dage kl. 19. 


