
Referat fra menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 
Onsdag d. 25.05.2022 
 
Til stede: 
P. Marcos Romero, Daniel Steiner Ebert, Nik Bredholt, Adam Schwartz, Petter Becker-Jostes, Roch 
Rutondiye, Frandina Olivo, Parminder Singh og Estrid Ryom 
 
Afbud: 
Nora Carolina Palacios og p.Kamil Brogowicz  
 

1) Velkomst 
 

En rundbordssamtale om arbejdsområderne for det nye menighedsråd med henblik på at 
indkredse fokusområderne. 

 
2) Godkendelse af referat 

 
Da forrige møde blot var et konstituerende møde, foreligger der ikke referat, men ingen 
havde invendinger mod konstitueringen. 
Fremtidige referater bliver offentliggjort på kirkens hjemmeside og kommer til at ligge som 
udprint bagerst i kirken. 
 

3) Vedtægter for menighedsrådet 
 
Samtale om vedtægterne for menighedsrådet. 
 
3a) Orientering om økonomi 

 
P.Marcos, formand for menighedsrådet Nik Bredholt og forvaltningsrådet er blevet inviteret 
til møde med Bispekontoret til samtale om Domkirkens økonomi. 
 
Hoffmandsmindefonden har tildelt Sankt Ansgars kirke kr. 1.000.000 til kommende VVS 
arbejde i bygningen. Sammen med kr. 720.000, som de gav sidste år og egne opsparede 
midler, er der nu godt kr. 2,7 mill. til dette formål. 
 

4) Pastoralråd 
 
Margarethe Stelsberg er fortsat menighedens repræsentant i Pastoralrådet og Frandina 
Olivo er suppleant.  
 

 
 
 
 



5) Kulturnat 
 
Sankt Ansgars Kirke deltager igen i år i det omfattende kulturnatsprogram fredag d. 
14.10.2022. 
Parminder Singh er tovholder på dette arrangement. 
 

6) Menighedens voksenkateketiske tilbud. 
 
P. Marcos laver en oversigt over de forskellige kateketiske tilbud til voksne, som 
menigheden tidligere har haft og punktet tages op igen på næste møde. 
 

7) Den Ukrainske menighed 
 
Siden krigens begyndelse i Ukraine i februar er deltagelsen i den ukrainske menigheds liturgi 
og arrangementer stærkt forøget. 
Menighedsrådet ønsker at høre, om der er noget vi kan gøre i den forbindelse. Nik Bredholt 
taler med p. Vasyl om dette. 

 
8) Kirkekaffe 

 
Der er ønske om, at det fortsat skal være muligt for menigheden at mødes efter 
søndagsmessen til uformelt samvær. 
Petter Becker-Jostes og Estrid Ryom mødes med John Rosing, der lægger et stort arbejde i 
at få kirkekaffen til at fungere. 

 
9) Forespørgsel om menighedsvalfart 

 
Der er fra menighedsmedlemmers side udtrykt ønske om en menighedsvalfart til fx. Assisi. 
 
Det er ikke en opgave, menighedsrådet ønsker at påtage sig. Hvis man som privatperson 
gerne vil stå for en valfart til Assisi, Rom, Det Hellige land eller andre relevante steder, er 
man meget velkommen til at gøre det. 
 

10)  Eventuelt 
 
Vincentgrupperne har henvendt sig til menighedsrådet med ønske om bidrag til deres 
karitative arbejde. Menighedsrådet tilbyder gratis annonceplads samt mulighed for omtale 
af projekterne i sognebladet, så menighedens medlemmer får mulighed for at støtte direkte. 
Nik Bredholt svarer Vincentgrupperne på deres henvendelse. 
 
Menighedsrådet har ønske om et højt informationsniveau om arrangementer for 
menigheden og vil fremover bestræbe sig på, at informationerne bliver givet i god tid under 
meddelelser sidst i messen. 
 


