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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat nummer: 2 Dato: 17-06-2014 Tidspunkt 19:00 Kommer med kage Patrick 

Til stede:  

p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) 

p. Allen Courteau 

Franz Igwebuike 

Ann Vinter Fox Maule 

Helle Bjerre 

Jette Svane Hansen 

Julietta Nielsen 

Malee Larsen 

Patrick Glynn 

Roshanie Andersen 

Yvonne Heinemeier 

Zdravko Katic 

Referent: Franz Igwebuike 

Ad: Punkt Ansvarlig 

1. 19:00 - 19:10| SUPPLERING AF DAGSORDEN  

  Fremover sendes der en mail, som gør opmærksom på at der snart laves en ny dagsorden. 
Det er ikke nødvendigt med en foreløbig dagsorden, ej heller at påføre ”til drøftelse osv.”. 

 

2. 19:10 - 19:15| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT  

  Sidste referat godkendt. 
Ann: Tovholderliste + arbejdsgrupper: Udskudt til mødet i august. 
Franz:  
Ruder: Franz og Aage har haft møde med Sorin Nita fra Promana. Han kommer med et udspil 
til - udskiftning af vinduespartierne i menighedssalen og sikring af vinduer mod fremtidige 
skader. 
Omstillingsanlæg: Stadig i gang. 
Fejemaskine: bestilt og leveret. 
Franz og Allen: Udlånskalender - Allen tager imod bestillinger og skriver det på kalenderen 

- Bestemmelser for lån af lokaler sættes på hjemmesiden. 
Jette og Yvonne: Besøgstjeneste - følges op efter sommerferien. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Franz og 
Patrick 

3. 19:15 - 19:25| PRÆSTERNE HAR ORDET   

  Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Der har været elektriker til at ordne stikontakterne i køkkenet så sikringer ikke springer. 
Der har været VVS for at ordne toiletterne. 
 
p. Theva: 
Holder ferie fra 6. august - 6. september i Sri Lanka. p. Carroll overtager i denne periode 
(holder selv ferie i juli). 
Vil printe en tilpasset liturgisk kalender for de engelske messer. Kalenderen vil følge den 
amerikanske liturgiske kalender samt tage højde for de særlige liturgiske forhold i 
Bispedømmets liturgiske kalender. Den tilpassede kalender vil Theva sørge for bliver trykt. 
De vil blive solgt til et passende beløb.  
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4. 19:25 - 19:35| SIDEN SIDST   

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Brev fra Biskop om kollekt til Bonifatiuswerk  
Biskoppen har skrevet og opfordret til at støtte op om indsamlingen til Bonafatiuswerk den 
15. juni. 
Patrick foreslår, at indsamlingernes samlede størrelse udgives på hjemmesiden. 
Menighedsrådet støtter op om dette forslag.  
 
Brev fra Biskop om udnævnelse af ny generalvikar. 
Niels Engelbrecht er blevet generalvikar. Læs mere om dette i Katolsk orientering. 
 
Brev menighedsrådsformænd fra Sr. Anna Mirijam om en kontaktperson som: 
Denne kontaktperson er: 
- den, som kontaktes når der findes en konvertit/dåbskandidat på kurset, som vil komme til 
at høre til jeres menighed 
- den, som hjælper kandidaten til at få kontakt til sognepræsten 
- den, som hjælper kandidaten med at ”få en fod indenfor menigheden”, dvs. inviterer 
ham/hende til kirkekaffe og/eller andre menighedsaktiviteter og også er behjælpelig med at 
han/hun kan følge med i messen. 
 
Helle Bjerre vil gerne tilbyde sig som denne kontaktperson. Menighedsrådet støtter op om 
dette forslag. Helle kontakter sr. Anna Mirijam. 
 
Takkebrev fra Caritas vedrørende fasteindsamling:  
Vi har indsamlet 3080,50 kr. til bondefamilier i Uganda. 

 
 
 
 
Patrick 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helle 

5. 19:35 - 19:45| MENIGHEDEN   

  Opgavelister og kontaktpersoner: Udskudt til mødet i august. 
Gennemgang af kontrakter til ansatte i sognet: Udskudt til mødet i august. 
Nyindhentning af børneattester: Udskudt til mødet i august.  
Fortsat drøftelser om menighedsrådets arbejde - udskydes til august mødet 

 

6. 19:45 - 20:00| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE   

  Vor Frue Kirke 
Tilbud på orgelstemning i Vor Frue kirke.  
Der er indhentet tilbud på orgelstemning og almindelig vedligeholdelse. Menighedsrådet har 
besluttet at tage imod tilbuddet fra Frobenius og sønner. Franz aftaler nærmere med 
Malene Larsen om det videre forløb. 
 
Skt. Antoni 
Tilbud fra DinParkering om at overtage overvågning af parkeringsplads i Skt Antoni: 
Tilbuddet betyder, at vi får 50% af udstedte parkeringsafgifter. Der er mulighed for fjernelse 
af grafitti, snerydning, optegning af parkeringsbåse (disse services mod betaling). 
Menighedsrådet bakker om, at der skiftes selskab. Franz tager kontakt til det nuværende 
selskab og opsiger kontrakten samt indgår kontrakt med det nye selskab. 
Vi skal dog være opmærksomhed på, at forbrug af andre services ikke skal ende med at være 
mere omkostningsfuld end eventuelle indtægter. 

 
 
Franz 
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7. 20:00 - 20:10| UNDERVISNING   

  Undervisningen er slut på den side af sommerferien.  Afslutningsarrangementet gik godt. 
Undervisning starter igen den 7. september 2014. Første gang starter med velsignelse af 
kateketer og forældrearrangement. 
Der holdes et evalueringsmøde snarest. Undervisningsgruppen udarbejder et forslag 
omkring undervisning og forventninger til forældre og børn, der skal til undervisning. 
 
Firmelse 9. juni 2014: 
Det var en flot firmelse. Det var dog beklageligt, at Biskoppen ikke kunne være med i år. Vi 
kontakter Biskoppen vedrørende dato for næste år. Det er dog ikke en selvfølge, at der vil 
være firmelse hvert år i Vor Frue kirke.  
Menighedsrådet takker især Miriam og Karl Heinz for det store arbejde omkring 
undervisningen! 
 
Anna Hoyos har udarbejdet materialer og CD’er til katekese/undervisning. Ann undersøger 
dette nærmere. 
 
Vi skal også være opmærksomme på at følge med udviklingen omkring undervisningen for 
både at fastholde og tiltrække børn og unge til undervisningen.  

 

8. 20:10 - 20:15| CARITAS   

  Brev vedrørende fasteindsamling - Se punkt 4. 
Kollekt til Caritas 31. august 2014.  
”Verdens bedste nyheder” kampagnen afholdes i år fredag den 12. september 2014. Der 
uddeles Verdens Bedste Nyheder-aviser., hvor man kan læse, hvor langt man er kommet i 
forhold til FNs 2015 - mål. Man kan læse mere om det i sidste nummer af Caritas Nyt og på 
http://www.caritas.dk/artikel/bliv-ambassadoer-det-gode-budskab  
Caritas vil gerne opfordre flere til at deltage som frivillige hjælpere ved uddelingen af juice 
og  Verdens Bedste Nyheder-aviser.. Har du lyst til at blive frivillig uddeler så skriv en mail til 
Josefine Sochacka-Ebbesen på jse@caritas.dk    

 

9. 20:15 - 20:20| KOMMENDE BEGIVENHEDER   

  Skt. Hans i Præstebo kirke - opslaget er kommet op i Vor Frue kirke. 
Helle: Ingen har meldt sig til at bage kage. Ann sender en mail omkring arrangementet - 
efterlyser flere til at bage kage. 
 
Sommermarked Skt. Antoni: Planlægningen og indsamling af effekter er i gang. Vi skal låne 
de grønne borde fra Vor Frue kirke. 

 

10. 20:20 - 20:35| VEDTÆGTSÆNDRING BARFREDSLEGAT   

  Vedtægtsændring Barfeds legat til at omfatte Vor Frue kirke og Skt. Antoni: Bilag 3 
Motivation/beskrivelse fra Ole Førster:  
Barfredslegatettet er et næsten 50 år gammelt legat, som altid er blevet administreret af Skt. 
Antoni Kirke. Kapitalen er nu på ca. 75.000 kr., anbragt i obligationer, som geninvesteres ved 
udtrækning. Afkastet, som i øjeblikket svinger mellem 2.000 og 3.000 kr. pr. år, skal bruges 
til "at yde økonomisk hjælp til vanskeligt stillede invalide- eller folkepensionister i det 
katolske Skt. Antoni sogn, specielt til behov, der ikke kan dækkes via omsorgsloven."  
I de sidste 2 år har der ikke været sådanne ansøgere i det tidligere Skt. Antoni sogn. Det er 
menighedsrådet, der beslutter, hvem der skal komme i betragtning til legatet. Der står 8.070 
kr. til udlodning  på legatets bankkonto pr. 31.12.13. 
Legatbestyrelsen består af 
Allen Courteau, formand (Sognepræsten er "født" formand) 
Zdravko Katic, revisor 
Ole Førster Petersen, tegningsberettiget og fuldmagtshaver 
 
Der er foretaget rettelser i vedtægtsændringen. Franz drøfter disse med Ole Førster. 
Vedtægtsændringerne underskrives ved næste møde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franz 

http://www.caritas.dk/artikel/bliv-ambassadoer-det-gode-budskab
mailto:jse@caritas.dk
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11. 20:35 - 20:45| ORIENTERING FRA PASTORALRÅDET   

  Der er valgt et nyt forretningsudvalg: 
Maria Truelsen (formand) 
Patrick Glynn (næstformand) (Tillykke med valget fra menighedsrådet) 
Hanne Roj-Larsen 
Eva Maria Linnemann 
Leo Roed 
Som repræsentant for præsterne er valgt pastor Samuele Lando, mens sr. Hildegard Doods 
er repræsentant for ordenssøstrene. 
 
Der skal formentlig være nye sogne sammenlægninger - der kommer nærmere besked ved 
næste pastoralråds møde. 
Læs mere om Bispedømmets økonomi: Ansgarstiftelsens årsresultat for 2013 
Der er et stigende antal verdenspræster, som Bispedømmet har økonomiske ansvar for - 
derfor stiger udgifterne til præsterne årligt. Antallet af ordenspræster er faldende - disse 
understøttes normalt af deres ordener. 
Kirkeskatsindtægterne var mindre end det budgetteret - som forventede. 

 

12. 20:45 - 20:50| EVENTUELT   

  Bøger til børn under messen: 
Bøgerne i kassen er ved at slidt op. Der bør anskaffes flere/nye. Der skal opfordres til, at folk 
kommer med religiøse bøger til kassen - Julietta sørger for dette. Der skal også laves en 
indsats for at smide de mest slidte bøger væk. Kassen med DUK sangbøger ryddes op og 
stilles i saksristiet - Ann sørger for det.  
 
Kirkeskatskampagne - status og hvordan kommer vi videre? 
Kirkeskatsgruppen aftaler et møde. Franz indkalder til møde hurtigst muligt. 
 
Helle udbeder sig en liturgisk kalender, hvor de liturgiske farver fremgår tydeligere. Franz 
sørger for dette. 
 
Økumenisk kirkevandring 5. juni i Skt. Antoni kirke til Brønshøj kirke og Bellahøj kirke.  
Gik godt. Der var ca. 8 katolikker med og omkring 37 personer ved starten som var i Skt. 
Antoni. Vandringen sluttede med kage og kaffe i Bellahøj kirke. Allen og Karen Marie fra 
Bellahøj kirke var ny til arrangementet, men har nu etableret et samarbejde med henblik på 
næste år. 
 
Herlev uge: Fælles kirkelig afslutning fredag den 29. august 2014 - Helle opfordrer os til at 
komme. 

 
 
Julietta 
Ann 
 
 
Franz, Patrick, 
Julietta, Allen. 
 
Franz og Helle 

13. 20:50 - 20:55| NÆSTE MØDE |Til drøftelse  

  Onsdag 20. august 19:30 - Ann kommer med kage 
Onsdag 17. september 19:30 
Torsdag 23. oktober 19:00 
Torsdag 20. november 19:00 
 
Bemærk de forskellige dage og tidspunkter! De møder, som afholdes om onsdagen 
indledes med onsdagsmessen. Vi skal gøre os umage for at kunne starte mødet 
umiddelbart efter samt afslutte møder senest kl. 21:30. 

Ann 

14. 20:55 - 21:00| EVALUERING AF MØDET |Til drøftelse  

  Fastlæggelse af nye mødedatoer tog lang tid. 
Ellers gik mødet godt. 

 

http://www.katolsk.dk/579/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13837&cHash=ad2e784065b8c2e1728b10d789cbe823

