
Forvaltningsrådet  

Skt. Annæ Kirke, Amager 

Dato: Den 19.november 2016 kl. 18:30   

________________________________________________________________________________ 

 

Referat  
1. Bøn og velkomst. 

 
2. Godkendelse af dagsorden for dagens møde. 

Godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat fra mødet d.29. august 2016. 
Godkendt. 
 

4. Nyt fra sognepræsten. 
Pilgrimstur til Malmö gik fint. 220 personer fra vores sogn deltog i messen.  
 

5. Nyt fra formanden. 
Bobby vil gerne være repræsentant for den engelske gruppe.  
 

6. Økonomi. 
o Fundraising Gruppe 

Indsamling 2016: 
Totalt beløb: kr.80.000 

 
Arrangementer: 
Feb: Fastelavnsfest 
Maj: Loppemarked 
Juni: Loppemarked 
Juli: Banko 
Sept: Skt Annæ Weekend 
Hele året: Genbrugsbutikken 

 
Projekter: 
Udskiftning af vinduer i Skt Ligouri Salen 
Renovering af side alter 

o Kirkeskat 
- antallet af personer, der betaler kirkeskat stiger på landsplanen, men 

kollekter er blevet lavere.  
- Carsten og sognepræsten kigger på kirkeskat i vores sogn 

o Kollekter 
- Vi diskuterede, hvordan der kan indsamles kollekter i vores sogn. 

Mange mennesker har mobiltelefon under messen. Derfor kunne man 
også bruge mobiltelefonen til at betale penge til sognet via MobilePay. 
Præsterne skal informere kirkegængere, at der er mulighed for at give 
kollekt via MobilePay.  

- Skiltet med MobilePay skal forstørres og sættes op på begge sider af 
døren (mellem våbenhuset og kirken). P. Wieslaw beder sr. Dorota om 
at gøre dette. 

 
 



 
 
 
 

7. Administration og kommunikation. 
o Sognets hjemmeside: den kører, selv om der stadig er meget arbejde, der skal 

gøres. Ansvarlige: Piotr, Bjarne og sr. Dorota. 
o Der er tre personer: Bjarne, Daniella og Ilona, der gerne vil assistere kontoret 

med at ajourføre sognets kartotek. 
 

8. Kalender. 
o Fundraising Gruppe: der blev indsamlet 80.000 kr. i løbet af hele året.  
o 1. kommunion dato ændring – det bliver 3.søndag efter påske 
o KoolKirke – der er kommet flere ledere 
o Caritas /Flygtninge projekt – Møde i Skt. Ansgars den 19.nov. kl. 11-15 
o Juleprojekt – i våbenhuset kommer der en kasse, hvor man kan lægge gaver til 

udsatte børn. Kassen skal tømmes efter hver messe.  
o Adventsfest  
o Ordenskald projekt – emnet for næste års projekt: ”Kald” 
o Fasteretræte – vi diskuterede, hvordan vi kunne gøre det bedst muligt. 

 
9. Lokaler. 

o Toiletter og rengøring: der mangler toiletpapir og rene håndklæder, men hvem 
har ansvaret for toiletterne? Piotr bestiller toiletpapirholdere og 
sæbedispensere  

o Relikvier - sognepræsten laver en liste over relikvierne til næste gang. 
o Konserveringsprojekt - overstået 
o Køkkener – der arbejdes på det. 
o Opbevaring – firmelsesgruppe – der arbejdes på det. 
o Beskæring af træer – John Paul beder en ekspert om at kontakte Carsten 
o Skt. Annæ Hjem – ordensejendom, men det har været udlejet af kommunen 

som beskyttelsesbolig for bl.a. alkoholikere i behandling, men de har opsagt 
lejemålet 
 

10. Punkter og dato for næste møde. 
- Fasteretræte. 
- Listen over relikvier 
-  

11. Eventuelt. 

Dato til næste møde: mandag den 6.februar kl. 18:30. 


