
Vor Frue og Sankt Antoni Menighed 

Menighedsrådet 

Referat nummer: 

1 

Dato:  

12. maj 2014 

Tidspunkt: 

19.00 - 22.00 

Kommer med kage:  

Julietta 

Til stede 

p. Frederick Anton Thervaraj (Theva)  Helle Bjerre  Patrick Glynn 
p. Allen Courteau   Jette Svane Hansen Roshanie Andersen  

Franz Igwebuike   Julietta Nielsen Yvonne Heinemeier  

Ann Marie Vinter Fox Maule   Malee Larsen  Zdravko Katic 

Referent: Malee Larsen 

 

Ad: Punkt Ansvarlig 

1 Supplering af dagsorden (Beslutning)  

 Supplering af dagsorden og justering af tidsplan 

Franz bød velkommen og glæder sig til et godt samarbejde. Det lidt ændrede layout 

på dagsordenen blev drøftet. Det skal fremgå tydeligere at der er tale om 

”dagsorden”, når det sendes ud (der skal ikke stå ”referat”). Det skal også fremgå 

referatnummer, dato og tidspunkt samt hvem, der kommer med kage. 

Fremover lægges referatet på hjemmesiden når det har været til kommentering blandt 

menighedsrådets medlemmer. Personfølsomme drøftelser vil ikke fremgå af det 

referat, der kommer på hjemmesiden. 

 

2 Godkendelse af sidste referat (Drøftelse)  

 Godkendelse af referat  

3 Præsterne har ordet (Til orientering)  

 Orientering fra præsterne 

P. Allen 

Pederstrup sogn har været på besøg. Der var ca. 14 gæster og de havde en god 

oplevelse. 

Der blev diskuteret om en overgang fra provinssogn til bysogn. 

Det var en god tur til Rom. 

Karl Heinz har talt med biskoppen om firmelsen i vores sogn som finder sted 2. 

pinsedag. Biskoppen kan desværre ikke deltage den dag, så p. Allen har fået 

bemyndigelse af biskoppen til at forestå firmelsen i Vor Frue Kirke 

 

P. Theva 

Sagde tillykke med valget til os alle sammen.  

 

4 Siden sidst (Til orientering og evt. beslutning)  

 Franz har holdt møde med Aage om overdragelse af formandskabet. 

 

Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 

Der var et par mails fra bispekontoret om bl.a.: 

- Status på præstestuderende og kommende præster/diakonvielser og søndag den 11. 

maj - bededag for præstekald. 

Lukning og nedrivning af kirken i Hørsholm: Entreprenøren har bortskaffet 

bygningsaffaldet ulovligt, hvilket har medført at Bispedømmet har fået en bøde på 

omkring 200.000 kr. - 300.000 kr. På grund af dette har Bispedømmet opsagt 

kontrakten med entreprenøren og det videre forløb håndteres via advokaterne. 

- Åsebakkevalfarten den 25. maj 2014. 

- Hvordan man videregiver information til den engelske menighed. Der forslås, at 

valfartsplakaterne også kommer på engelsk. Vi skal også drøfte til næste år, om den 

engelske messe skal afholdes som hidtil, eller der bør i lighed med den danske 

messe blive aflyst så folk kan deltage på valfarten. 

 

5 Kirkebygninger og grunde (Til orientering og evt. beslutning)  

 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt. 

Vor Frue Kirke 

- Telefonsystem i Vor Frue Kirke præstegård: Franz overtager det videre forløb. 

- Ødelagte ruder i Vor Frue menighedssal: Der er indhentet tilbud hvor det koster ca. 

50000 kr., men Aage Vinter Christensen lægger op til, at der skal overvejes om 

 

 

Franz 

 

 



Ad: Punkt Ansvarlig 

hvorvidt det vil være mere hensigtsmæssigt at udskifte alle vinduer med noget 

tilsvarende de andre vinduer i kirken. Menighedsrådet har besluttet, at der skal 

indhentes et tilbud for udskiftning af samtlige vinduer i menighedssalen til noget 

tilsvarende de andre vinduer i kirken. Franz undersøger/indhenter tilbud. 

- Leje/lån af lokaler i Vor Frue kirke: Der skal være information om det både på 

dansk og engelsk. Vi leder efter en oversætter. P. Allen og Franz ser på kalenderen 

for lån af lokalet sammen og finder retningslinje og måder at administrere det. 

- Indkøb af snefejningsmaskine: Har været i bero, men vi går i gang med indkøb igen. 

- Græsslåning: Vi har en benzinmaskine. Vi kan slå en annonce op om hvem der kan 

tænke sig at tage jobbet. Det kan være interessant som fritidsjob for en studerende 

eller andre der har tid og lyst. Det nye udvalg står for annoncen. 

 

Skt. Antoni 

Til orientering: Taget er utæt så det drypper ned når det regner. Det har stået på i lang 

tid.  

Hvem har nøglen til kirken: Yvonne og Franz for Skt. Antoni. For Vor Frue er det p. 

Allen.  

Og hvem skal have nøglen fremover? Det er en opgave til det nye udvalg om at tage 

beslutningen herom.  

 

Franz 

 

P. Allen / Franz 

 

 

Franz 

 

Det nye udvalg for 

bygninger og drift 

 

 

 

 

 

Det nye udvalg for 

bygninger og drift 

6 Undervisning (Til orientering, drøftelse og evt. beslutning)  

 Orientering fra undervisning. 

Der er en undervisningsgang d. 1/6-14 tilbage før sommerferien. Der skal findes ud af 

hvordan vi slutter af, for det kommer an på vejret om det bliver en udendørs aktivitet. 

Målet er selvfølgelig at børnene fortsætter med at komme i kirken.  

Til næste år skal der være klare retningslinjer om kommunionen og firmelsen samt 

forventninger og krav til forældrene både på dansk og engelsk. Det er vigtigt at 

biskoppen bistår firmelsen, om det vil betyde at kommunionen og firmelsen skal kun 

finde sted hvert andet år. Vi lægger vægt på selve sakramentet og ikke festen. Der er  

5 firmander i år.  

Vi starter altid med et orienteringsmøde til forældrene. 

I den uge hvor der er undervisning (1. søndag af måneden) er børn fra den engelske 

messe velkomne til at deltage i undervisningen.  

Der har været lidt for meget forstyrrelse af børn under messen især i den engelske 

messe. Julietta taler med en gruppe forældre om det og vender tilbage. 

 

Ann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julietta 

7 Caritas (Til orientering)  

 Orientering fra workshop om diakoni 10. maj 2014 

Ca. 30 personer fra region Sjælland deltog i workshoppen, der blev afholdt i 

Sakramentskirken. Der var et par oplæg vedr. frivilligt arbejde til inspiration. Én kom 

fra Asylcenter Kongelunden (i Røde Kors regi), én fra Mødested Amager 

(folkekirkeligt arbejde mellem 15 sogne) Vi hørte om endagsture for asylfamilierne, 

om arbejde med kvindegrupper, ferierejser for familier med børn, lektiehjælp, 

mentorer for unge m.m..  

Efterfølgende var der gruppearbejde, hvor man kunne spore sig ind på, hvad der 

kunne være en mulighed i sognene.  

For Vor Frue og Skt. Antoni valgte vi at fokusere på ældre f.eks. besøgsven, kørsel til 

kirken og på hvordan man formidler sådanne aktiviteter. Hjemmebesøg af præster og 

kommunionsuddelere finder jo sted men kan andre engageres? Det er en aktivitet, der 

kræver kontinuitet for at give mest mening. 

Yvonne og Jette vil informere om det ved kirkekaffen i begge kirker. Vi støtter  ideen 

og følger op til næste møde. 

 

 

Yvonne / Jette 

8 Kommende begivenheder (Til orientering, drøftelse og evt. beslutning)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter: 

- Søndag 25. maj 2014: Valfart til Åsebakken. P. Allen starter med menigheden ved 

Holte Station og går gennem skoven. Vi plejer at tilbyde folk samme kørsel. P. Allen 

tager vores faner med. Patrick  sørger for en besked på hjemmesiden og Ann sender 

en mail ud. 

- Torsdag 5. juni 2014 kl. 19:00: Økumenisk kirkevandring i Skt. Antoni. Jette tager 

sig af forløbet og forberedelsen. Det er en aktivitet sammen med Bellahøj kirke 

 

P. Allen 

 

Patrick/Ann 
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gennem årene.  
- Søndag 8. juni 2014: Pinsesøndag. Antoniusfest i Skt. Antoni. Samme procedure 

som sidst. I stedet for kirkekaffe er det en fælles spisning og hygge.  

- Mandag 9. juni 2014 kl. 10:30: 2. pinsedag. Firmelse i Vor Frue kirke. Karlsheinz 

og Ann får forældrene til at organisere og afholde receptionen efter messen. 

Malene tager ikke på ferie den dag alligevel så hun spiller til firmelsen. 

 

 

 

 

Ann 

9 Eventuelt (Til orientering, drøftelse og evt. beslutning)  

 En indsamling til afgået menighedsrådsformand er startet. Henning Fink-Jensen står 

for den og gaven og holder en lille tale til Aage søndag d. 1. juni 2014 lige når 

messen er slut. Jette orienterer om det og samler ind i Skt. Antoni og Julietta i den 

engelske menighed. 

Henning 

 

Jette / Julietta 

10 Næste møde (Til drøftelse)  

 Fastlæggelse af datoer til næste møder frem til august 2014: 
Juni: 17. juni 2014, kl. 19.00 

August: 20. august 2014, kl. 20.00 

Bemærk: Ingen møde i juli. 

 

11 Menigheden og menighedsrådets arbejde i denne valgperiode (Til orientering, 

drøftelse og evt. beslutning) 

 

 Opfølgning på menighedslivet og opfølgning på vores drøftelser til 

konstitueringsmøde den 16.04.2014. 

- Udarbejdelse af kontaktperson/tovholderliste med opgaver i kirken til Herlev 

(dansk og engelsk) og Brønshøj 

- Nedsættelse af stående udvalg med ansvar for forskellige områder? 

 

- Kommunikationsudvalg (omfatter information, hjemmeside, sogneblad og 

arbejdsgruppe): Patrick, Jette, Malee, Franz 

- Liturgiudvalg: Ann, Helle, p. Allen, Jette 

- Kirkeskatudvalg: Julietta, Ann, p. Allen, Franz, Patrick 

- Undervisningsudvalg (med repræsentanter fra menighedsrådet samt undervisere): 

Ann, Miriam Garde, Karl Heinz Löhrer, Elisabeth Garde, p. Allen 

- Bygninger og grunde Vor Frue kirke (med repræsentanter fra menighedsrådet samt 

Aage Vinter Christensen): Franz, Aage, p. Allen.  

Rengøringsgruppen: Helle er foreslået til at være kontaktperson til  

rengøringsfolkene. Der skal være en kontaktperson der har styr på arbejdsopgaver, 

udstyr, m.m. 

- Skt. Antoni arbejdsgruppe (koordinerer opgaver i Skt. Antoni):  Yvonne, Franz, Jette 

- Aktivitets og arrangement udvalg (koordinerer gennemførelse af arrangementer): Til 

senere drøftelse 

 

Ann færdiggør listen for udvalg og medlemmer og sætter processen i gang.  

 

Sognebladet skal være klar til udgivelse den 29. maj. Fristen for artikler er d. 20. maj. 

Ann følger op om Aage fortsætter med bladet.  

 

Status på overdragelsesforretning - ny formand og sognepræst: Aage færdiggør 

dokumenterne til bankerne, som skal underskrives af Franz og p. Allen. Franz følger 

op på det. 

Vikardækning - organist Malenes ferie. Det er ikke længere nødvendigt at finde en 

vikar for ferien bliver udsat.  

 

Børneattest: Vi skal opdatere børneattesterne i år. Blanketten hentes fra politiets 

hjemmeside, udfyldes med underskrift af alle undervisere og alle, der har med børn at 

gøre i kirken, gives til sognepræsten, som sender dem til politiet, der kvitterer med 

svar. Det gælder alle dem der har kontakt med børn i begge kirker. Franz iværksætter 

dette i samarbejde med Ann og Julietta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann  

 

 

Aage / Franz / p. 

Allen 

 

 

 

 

 

Franz / Ann / 

Julietta 

 

12 Evaluering af mødet (Til drøftelse)  

 Kort evaluering af mødets form og afvikling. 

Hvad fungerede godt?  
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Hvad skal vi forbedre? 

Dagsorden er god. 

Vi skal blive bedre til at holde tiden ved at vi forbereder os til mødet, holder os til 

rækkefølgen i dagsordenen og evt. har færre punkte i dagsorden.  

 

Næste møde: den17. juni, kl. 19.00.  Patrick tager kagen med.  

 


