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Referat for menighedsrådsmøde d. 10.10.2022, kl.19 
Mødested: Bredgade 64, 1. sal, Sankt Ansgar Kirke 

 
Fremmøde p. Marcos Romero, p. Daniel Steiner Ebert, Estrid Maria Ryom, Frandina Olivo, Petter 

Becker-Jostes, Nik Bredholt og Nora Palacios. 
Fravær med afbud Roch Rutondiye, Parminder Singh, Adam Schwarz. 
Omdelt materiale - Dagsorden for mødet modtaget den 01/10/2022 (elektronisk) 

- ”Overblik over kirkeskat, 27. september 2022” modtaget den 03/10/2022 
(elektronisk) 

 

Punkt Titel Beskrivelse 
1 Godkendelse af dagsorden Den blev godkendt. 

 
2 Godkendelse af referat fra 

mødet den 5. september 
Referatet blev godkendt via e-mail den 19. september.  
 
På mødet blev der aftalt, at fremover vil det være rart at svare med en ”ok” 
eller ”godkendt” til referenten, hvis man ikke har rettelser eller tilføjelser til 
referatet. 
Referenten e-mailer det referat at publicere til Rosa. 
 

3 Valg af referent Nora Palacios blev valgt. 
 

4 Sognepræsten orienterer a) Udstilling: ”Mom, I don’t want war” 
Den polske/ukrainsk udstilling på Domkirkens gitter har været en stor 
succes. Den blev indviet den 16. september og bliver taget ned i 
november måned, før adventstid. 
Det tog meget tid og flere personer at hænge det op. Men det har åbnet 
vores øjne, for at vise noget fra Kirkens side i fremtiden.  

 
b) Kommende udstilling 
Snart vil der komme en udstilling i menighedssalen, som handler om de 
eukaristiske mirakler. Det er baseret på den salige Carlos Acutis værker. 

 
c) Kunstværk 
Det kunstværk med navne på udvalgte menighedsmedlemmer i 
menighedens historie kommer snart tilbage. Listen skulle rettes. 
 
d) Mindetjeneste 
Sognepræsten deltog i den anglikanske mindetjeneste for den afdøde 
Dronning Elizabeth II.   
 
e) Familieretræte 
For et par uger siden blev det afholdt familieretræte fra fredag til søndag. 
Der var mellem 50-60 deltagere. 
 
f) Sant’Egidio-samfundet  
Samfundets repræsentanter har været på besøg for at præsentere sig og 
invitere vores menighed til deres aktiviteter. De er lægfolk, der passer på 
de fattige og beder for dem. Deres grundlæggende kerneværdier er 
”Prayer, Poor and Peace”, og målet er at samle mænd og kvinder i alle 
aldre og livsbetingelser til fællesskab og bøn. 
De har samarbejdet med Institut Sankt Joseph i København, og nu 
afholder aktiviteter sammen med Sakramentskirken.  
Flere frivillige hjælper dem med at lave og uddele gratis mad til de fattige, 
også i julefrokoststider. 
 
g) Firmelsesundervisning 
Der er 40 firmander i firmelsesundervisningen.  
Vi bruger undervisningen til at evangelisere. Det hjælper for disse 
firmander, fordi de får bl.a. at vide, at Kirken er altid åben for dem. 
Firmelsen vil finde sted i Marmorkirken Pinselørdag d. 27.05.2023. 
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h) 1. Kommunionsundervisning 
Der skal findes en frivillig, der kan hjælpe Frandina, når Kamil ikke kan give 
en undervisning. 
 
i) Kulturnatten 
Parminder: Der er ikke noget at drøfte. Alt er på plads til aktiviteten den 
14/10. 
 

5 Menighedsrådsformanden 
orienterer 

a) Kirkeskat  
 
MR-medlemmer har modtaget på forhånd et overblik over kirkeskat indtil 
september 2022, samt de kommentarer sendt af 
Forvaltningsrådsformanden. 
 
Kirkeskatsgruppen har mødt og planlægger at mødes igen. I den 
kommende tid vil det sættes i gang flere initiativer: 
 
a.1) Hjælp til tilmelding til kirkeskat i november måned 
Hver søndag i november måned vil der være et par personer i kirken, som 
kan hjælpe med udfyldning af fysiske tilmeldingsblanketter eller rettelse af 
nuværende kirkeskatteaftaler. På den måde kan man sikre at tilmeldingen 
går igennem. 
 
P. Marcos mener, at det er bedst at bruge et par bærbare computere. På 
den måde kan man udfylde og sende tilmeldingsblanketten med det 
samme. Der skal passe på GPDRs krav (*). 
Der er WIFI forbindelse, så man kan åbne katolsk.dk/kirkeskat. 
 
(*) Note om Tilmeldingsblanketten:  

 
 
Tilmeldingsblanketten omfatter både person- og følsomme oplysninger, 
samt en fortrolig oplysning (cpr-nr.) reguleret særskilt i 
databeskyttelsesloven. GPDR stiller større krav til dataopbevaring og -
behandling. Det indbefatter også regler om databeskyttelse gennem 
arbejdsgange, der sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til data, og at 
data ikke opbevares længere end nødvendigt. (Læst på 
katolsk.dk/bispedmmet/privatlivspolitik) 
 
a.2) Kampagne 
”Kirkeskat – Vi løfter sammen” kampagnen kommer på kirkens 
hjemmesiden og på Facebook-siden.  
 
a.3) Brev 
Der vil sendes snart en invitation til alle sognebørn, for at udfordre dem 
enten til at tilmelde sig til kirkeskat eller til at forhøje deres nuværende 
bidrag.  Det minimumsbeløb for bidraget til Kirkeskat bliver 200 kr. pr. 
md.  
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a.4) Telefonisk opkald 
Der overvejes at ringe rundt for at nå flere tilmeldinger. 
 
P. Marcos : De steder, hvor man har prøvet at få flere tilmeldinger via 
telefonisk opkald, ikke har været en stor succes. Det er en meget 
tidskrævende og udfordrende opgave. Hvis man ønsker at gøre det, skal 
der uddannes en person, som kan være god til at vende et ”nej” til et ”ja”. 
Der kræves også et samtykke (ja tak til at blive ringet op), som skal være 
opfyldt, inden man bliver ringet op. 
Desværre vil Rosa ikke kunne hjælpe med denne opgave pga. tidsmangel. 

 
b) Tur i 2023  
Formand: Turen til Assisi arrangeres i samarbejde med et 
menighedsmedlem. Der er planlagt et møde med ham den 12/10. 
 
P. Marcos og P. Daniel forslår en rejse til Florence i stedet for til Assisi, da 
Assisi er en lille by, som kan ses på en dag.  
De forslår også, at turen foregår i slutningen af september måned eller i 
efterårsferien. Sommerperioden (juni-august) er meget dyr at rejse til 
udlandet. 
 
P. Marcos mener, at det er vigtigt at fastlægge en dato, og at der skal 
tænkes godt om økonomien, varighed, opholdssted, osv.  
 

6 Kommunikationskanaler 
(faciliteret af Formanden) 

Der blev lavet en oversigt over de forskellige kommunikationskanaler 
anvendt i Sankt Ansgar Kirke. 
(Se Bilag 1). 
 
De følgende punkter kan gentages i et kommende opfølgningsarbejde: 
 
- Vi har en udfordring med at have et overblik over de informationer, 

der Kirken har/giver.  
 
- De forskellige kommunikationskanaler rammer forskellige 

aldersgrupper. Formålet er at have alle folk med. 
 
- Overblikket viser, at der skal arbejdes videre på følgende spørgsmål: 

o Hvordan når man bedst de forskellige aldersgrupper? 
o Hvor mange unge kommer til kirken? 
o Hvordan fanger man bedst de unges interesse via de 

forskellige medier, især de sociale medier (SoMe)?  
 
- Der skal identificeres de medlemmer, som ikke kan komme til Kirken 

og finde en løsning til at ramme dem med vores kirkens 
kommunikationskanaler. Rosa kunne hjælpe med lidt info på dette. 
 

- De enkelte kommunikationstiltag skal planlægges, så det rette budskab 
kommer ud til de rette interessenter på det rette tidspunkt og via de 
rette kanaler. 
 

- P. Daniel kan ikke bruges til at administrere en eller en anden 
mediekanal. 

 
 

7 Økonomi – opfølgning og 
status. Forslag til nyt 
budget 

Punkt et bortfalder, da punkt 6 krævede en del tid. 
En del af punktet 7 var allerede dækket i punkt 5. 
 
 

8 Eventuelt a) Caritas  
Caritas har en juleaktivitet den 27. november, og de mangler frivillige 
hænder til julepynt og aktiviteten. 
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b) Besøgstjeneste og samkørsel 
P. Daniel kender to pensionister fra Ishøj og Valby, der har svært ved at 
komme alene til kirke. De fejler ikke noget fysisk, men de spørger om hjælp 
i form af samkørsel.  
På søndagsmessen skal der spørges, om der er nogen, der frivilligt kan 
tilbyde gratis transport frem og/eller tilbage. 
 
P. Marcos forslår at evaluér Flextrafik, som en mulighed. Der skal huskes, 
at der ikke mange, der kommer med bil til Sankt Ansgar.  
Et fast køretilbud i Sankt Ansgar vil kræve en ansvarlig koordinator og 
nogle frivillige med bil.  

- Koordinatoren skal være tilgængelig om weekenden og have styr 
på navne, adresser, telefonnr., tilgængelighedsplaner, m.m. 

 
- De frivilliges rolle vil være at stå til rådighed med en bil og køre en 

person frem og/eller tilbage.  
 

- Kirken kan ikke hjælpe med transportudgifter eller bilrengøring 
forårsaget af samkørslen. 

 


