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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Tirsdag d. 28.02.2022 

 

Til stede: 

Marcos Romero, Kamil Brogowicz, Ulla Elmquist, Stine Rørbæk Møller, Roch Rutondiye, Daniel 

Steiner Ebert og Margarethe Stelsberg. 

 

Afbud: 

Frandina Olivo og John Ludwigs Rosing 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

2) Godkendelse af referat 

Det er godkendt på mail 

3) Valg af referent 

Stine vælges 

4) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) I torsdags, da vores ukrainske præst Vasyl som sædvanlig fejrede morgenmessen, blev han 

efter messen i kirken og modtog sine menighedsmedlemmer hele dagen. Den ukrainske 

menighed mødes nu i menighedssalen hver aften for at bede sammen. Vi opfordrer alle til at 

støtte Caritas’ indsamling til støtte for Ukraine. 

5) Orientering fra forvaltningsrådet v. Ulla 

a) Der er en stormskade på præstegården. Ulla har indhentet tilbud på ca. 25000 kr. og sendt 

det til forsikringsselskab. 

6) Det kommende menighedsrådsvalg 

a) Der har været afholdt menighedsmøde for at informere om menighedsrådsvalget. Det lader 

til, at der er nok, der stiller op til menighedsrådsvalget til, at der bliver kampvalg. 

b) Den spanske menighed har spurgt, om det i Skt. Ansgar er som i Sakramentskirken og i Skt. 

Annæ på Amager, at der er faste pladser i menighedsrådet til sproggrupperne. Det er der 

ikke. 

7) Den synodale proces 

a) Vi afholder processen i menigheden i tre etaper: 

i) Først inviterer Marcos alle i menigheden til at invitere venner til hjemmemøder. Marcos 



 

Referat af menighedsrådsmøde 2022-02-28  2/2 

laver en folder med oplæg til det. 

ii) Derefter afholdes et fælles møde for dem der har holdt hjemmemøde, hvor de kan give 

feedback. 

iii) Til sidst afholdes et fælles menighedsmøde en søndag, hvor der arbejdes med det oplæg, 

menigheden har modtaget. 

8) Eventuelt 

a) Der er ikke noget til eventuelt 

9) Datoer for kommende møder 

D. 23. marts, kl. 18. Vi spiser sammen efterfølgende da det er sidste møde for det nuværende 

menighedsråd 


