
Referat fra menighedsrådsmøde d. 5. september 2022 
 
Tilstede: Frandina Olivo, Nora Palacios, Nik Bredholt, Roch Rutondiye, Petter Becker-Jostes, Estrid 
Ryom, p. Marcos Romero, p. Daniel Ebert og p. Kamil Brogowicz. 
Fraværende: Adam Schwarz og Parminder Singh. 
 
Ad 4: Sognepræsten orienterer. 
 
P. Marcos er udnævnt til sognepræst for kirken i Hvidovre. Samtidig er p. Daniel og p. Kamil 
udnævnt til andenpræster samme sted. 
 
Der har været afholdt orienteringsmøder for familier til børn og unge, der ønsker at modtage hhv. 
første kommunion og firmelse. På begge møder blev det meddelt, at både barnet/den unge og 
familie skal være tilmeldt menigheden, hvis man ønsker at modtage sakramenterne i menigheden. 
Der er tilmeldt 15 børn til første kommunionsundervisning, der kommer til at foregå 2. og 4. 
søndag. 
Der er tilmeldt 30 unge til firmelsesforberedelse, der kommer til at foregå fredag kl. 16.30-19. 
 
Den polske ambassadør har henvendt sig angående et kunstprojekt med børnetegninger lavet af 
hhv. ukrainske børn på baggrund af den igangværende krig og af polske børn umiddelbart efter 2. 
verdenskrig. Ønsket er at få lov at udstille tegningerne på Sct. Ansgar kirkes gitter ud mod 
Bredgade. Såfremt budskabet i udstillingen er politisk afdæmpet, gives der grønt lys for projektet. 
 
Der har været øvet hærværk på kirkens forskellige indsamlingsbøsser, både den ved sct. Antonius, 
ved lyssalg og ved kortsalg. Det besluttes derfor, at der fremover kun vil kunne betales med 
mobilepay, undtaget i umiddelbar forbindelse med højmesserne, hvor der sættes en kurv frem ved 
lysbordet. 
 
Ad 5: Menighedsrådsformanden orienterer. 
 
Ideen om en menighedstur til Assisi er stadig på bordet, men der mangler en tovholder, så læg 
venligst hovederne i blød, for at finde én. 
 
Ad 6: økonomi 
 
Johannes Noval og Niels Tidemann fra forvaltningsrådet deltager under dette punkt. 
 
Menighedsrådet blev forelagt en budgetanalyse, som blev gennemgået. 
 
Kirkens indtægter er faldet med kr. 210.000. Det skyldes fire faktorer: 

• En forventet stigning i kirkeskattebidrag er udeblevet. 

• Midler indsamlet via kollekt er faldet drastisk. 

• Udlejning af menighedssalen er faldet meget. 

• Manglende lejeindtægter fra bispekontoret vedrørende lejligheden på 4.sal. 
 



På udgiftssiden gør følgende sig gældende: 

• Stigning i udgifter til forsikringer kr. 10.000 

• Stigning i udgifter til varme kr. 30.000 

• Stigning i udgifter til el kr. 10.000 
 
Nyanskaffelser er sat på nul. 
 
Der er et underskud på kr. 150.000 mod et forventet overskud på kr. 28.000. 
Det er derfor bydende nødvendigt at finde besparelser på kirkens budget. 
 
Det er en bunden opgave at finde de manglende penge på budgettet for i år, så der skal ses på alt. 
Det er dog på indtægtssiden den er gal. 
Målet er at få løftet kirkeskattebidraget med kr. 500.000. 
I oktober/november bliver der laver en kampagne fra Bispekontoret m.h.p. at få øget 
kirkeskatteindtægterne på landsplan. 
 
Medmindre en anden løsning dukker op, besluttes det at spare det sidste nummer af sognebladet 
væk i år. 
På næste møde skal det drøftes, hvordan kommunikationen angående sognets aktiviteter så skal 
være. 
Med hensyn til de stigende varmeudgifter skal p. Marcos tale med Paulius om muligheden for at 
skrue ned for varmen i kirken. Hvis dette gøres, skal det ske på en sådan måde, at kirkens orgel 
ikke tager skade. 
 
Der tales også om følgende indsatsområder på indtægtssiden: 

• Kirkeskat 

• Kollekt – mobilepay nummeret skal formidles synligt 

• Udlejning af menighedssalen. Der skal findes en fra menigheden, der vil påtage sig opgaven 
med at stå for promovering og udlejning af menighedssalen. 

• Skal der være betaling for brug af toilettet ved kirken, hvis man kommer udefra og ikke har 
andet ærinde ved kirken? 

 
Ad 7: Menighedsfest. 
 
 Der planlægges en fest lørdag den 14.januar 2023 kl. 18. 
Festudvalg: Nik, Nora og p. Daniel 
 
Ad 9: Kulturnatten. 
 
Parminder kom med en opdatering via telefon. Der er lagt et varieret program. Der er også i år 
brug for frivillige fra menigheden til at vise rundt m.m. 
 
Ad 10: Tilbagemelding om på opdagelse i troen / voksenkatekese. 
 



Første mødegang måtte aflyses pga. manglende program, men Petter, Parminder, Roch og p. 
Daniel har meldt sig til at planlægge et program, så det begynder 1. oktober. 
Estrid kommer og hjælper med det praktiske. 
 
Ad 11: Tilbagemelding om kirkekaffe. 
 
Jytte Hansen og Anne Bache Andersen har tilbudt at stå for kirkekaffen hver anden søndag.  
De deltager søndag d. 11.sep. i et møde med Petter, John Rosing og Estrid om organiseringen af 
kirkekaffe. 
 
 


