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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Tirsdag d. 23.03.2022 

 

Til stede: 

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

Margarethe Stelsberg og John Ludwigs Rosing 

 

Afbud: 

Daniel Steiner Ebert og Frandina Olivo 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er ikke sendt ud. Vi fastholder den samme dagsorden som sidst, idet de fleste 

punkter er faste. 

2) Godkendelse af referat 

Det er godkendt på mail 

3) Valg af referent 

Stine vælges 

4) Sognepræsten orienterer 

a) Der er mange bryllupper og dåb for tiden – sikkert for at indhente dem der har udskudt 

under Coronatiden. 

b) Der er nogle der stadig ikke kommer i kirke, så vi er lidt færre end før 

coronanedlukningerne. 

c) Synodal proces: Der er lavet et materiale til at holde synodale møder i hjemmene, som bliver 

delt ud efter søndagsmessen. Det foregår lige nu. Der vil være et møde under kirkekaffen d. 

3. april. Kamil står for det. John, Margarethe og Stine hjælper til på dagen. Efterfølgende vil 

der være et møde i menighedssalen torsdag d. 21. april kl. 19, hvor der samles op på både 

det, der er kommet frem på mødet d. 3. april og i hjemmene. 

d) Det italienske kommunitet Comunione e Liberazione er begyndt at mødes i vores lokaler for 

at holde deres møder. De holder møde hver anden uge. 

5) Menighedsrådsformanden orienterer 

a) Vi har fået ny rengøringshjælp til menighedssalen. Hun hedder Laura. Det går godt. 

b) De, der bruger opvaskemaskinen, skal lære at bruge den rigtigt. Alt skal skylles af, før det 

sættes i maskinen, fordi det samme vand bruges igen og igen. 
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c) Ulla foreslår at søge om at få permanent tilladelse i Justitsministeriet til at flage med 

ukrainsk flag, da den ukrainske menighed på Sjælland holder til i Skt. Ansgar. Det vedtages, 

at Ulla ansøger om dette. 

6) Orientering fra forvaltningsrådet v. Ulla 

a) Stormskaden på taget (se sidste mødereferat) vil blive repareret, når man kan komme ind 

med en lift. Det har ikke været muligt indtil nu pga. vejarbejdet i Bredgade.  

7) Det kommende menighedsrådsvalg 

a) Der er fredsvalg, da 8 personer har meldt sig. Medlemmerne af det nye menighedsråd, vil 

blive offentliggjort snarest. 

8) Eventuelt 

a) Ulla siger tak til det afgående menighedsråd. Ulla har selv været formand i 8 år. Ulla 

fortsætter som sakristan, som leder af KÆK og bibelgruppen hver anden tirsdag. Ulla har 

netop planlagt forårs-/sommerudflugten for KÆK, der vil være en tur til bl.a. Haraldsted i 

juni måned.  

9) Datoer for kommende møder 

Det var menighedsrådets sidste møde. Første møde for det nye menighedsråd er ikke fastlagt 

endnu. 


