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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referatnummer: 3 Dato: 20-08-14 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann 

Tilstede:  

p. Allen Courteau 

p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) (påferie) 

Franz Igwebuike 

Ann Vinter Fox Maule 

Patrick Glynn 

Julietta Nielsen 

Helle Bjerre 

Malee Larsen 

Roshanie Andersen 

Jette Svane Hansen 

Yvonne Heinemeier 

Zdravko Katic 

Referent: Franz Igwebuike 

Ad: Punkt Ansvarlig 

1. 19:40 - 19:45| INDLEDENDE BØN + VELKOMMEN TILBAGE FRA SOMMERFERIEN  

 Sognepræsten indleder mødet med en bøn.  
Sidensidst, sommerhistorierosv. 

 

2. 19:40 - 19:45| SUPPLERING AF DAGSORDEN  

 Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

3. 19:45 - 19:47| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT  

 Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde: 
- Status: Tovholderliste + arbejdsgrupper- tages under punkt 10. 

 

4. 19:47- 19:50| PRÆSTERNE HAR ORDET  

 Orientering fra præsterne 
p. Allen 
Ingen store problemer her i sommeren. Alt er gået som det skal. 
Helle tilbyder hjælp til ajourføring af kirkebøgerne. Allen og Helle aftaler nærmere. 
p. Theva (på ferie). p. Carroll vikarier. 

 
 
Allen og 
Helle 

5. 19:50 - 19:55| SIDEN SIDST  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
- Bilag 1: 2014-06-20 Afregning kirkeskat 2014 2. kvartal.Det er godt at se, at indbetalingen i 1. og 2. 

kvartal er højere end de foregående år.  

- Bilag 2: 2014-06-20 Brev fra Jann Sjursen Generalsekretær Caritas 

 

6. 19:55- 20:22| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE  

 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke 
- Bilag 3: 2014-06-24 Udspil fra Sorin Nita om vinduespartier. Aage og Franz har ikke drøftet 
forslagene endnu. Så dette bilag er mest til orientering indtil videre. 
Ann: Det er svært at tage stilling til en evt. udskiftning af hele vinduespartiet. 
Bygningsudvalget bør komme med et forslag. Menighedsrådet beder bygningsgruppen at 
arbejde videre og komme med et forslag.   
 
Gardiner: 
Hubert har sendt mail om forslag til udskiftning af gardiner + et par andre ting. Ann 
videresender mailen. 
 
Stativ/gelænder af trappen i kirken - til brug for p. Michael: 
Aage har været i kontakt med det samme snedkerfirma som lavede kirkebænkene, for at 
bygge ovenstående, og har fremlagt tegning. Menighedsrådet godkender dette.  
 
Telefonomstillingsanlæg i Vor Frue kirke: 
Franz, Allen og Poul Marx har holdt møde omkring omstillingsanlægget. Franz har været i 
kontakt med et firma, som kan levere omstillingsanlæg til præstegården, kirkekontoret samt 
levere trådløs internet i kirken/kælder og præstegården.  
Vi afventer stadig et tilbud fra firmaet. Franz følger op på det. 
Skt. Antoni 
Status: Nyt parkeringsselskab: Der er nu tegnet parkeringsbåse op. Der er begyndt at blive 
uddelt parkeringsafgifter - omend flere af disse har skulle annulleres efterfølgende. Der er 
stadig et par indkøringsudfordringer, men disse er der dialog med selskabet om. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann 
 
 
 
Ann, Aage 
+ Allen 
 
 
 
 
 
Franz 
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7. 20:22 - 20:29| UNDERVISNING  

 Der er planlagt møde for undervisningsgruppen søndag den 24. august. 
Der er også forslag om nye aktiviteter såsom Alle Helgens arrangement og ministrantdag. 
Familieundervisningen starter d. 7. september ved messen i Vor Frue. 

 

8. 20:29 - 20:34| CARITAS  

 Der er kommet en mail fra Caritas om indsamling til hjælp for flygtninge i Irak som 
konsekvens af Islamisk Stats aktiviteter. Følgende tekst er fra mailen: 
Caritas DK vil gerne støtte den indsats, som Caritas i Irak gør i forhold til hjælpe de mange 
familier, som er i nød. Derfor har vi igangsat en indsamling til formålet, som du kan læse 
mere om på http://caritas.dk/artikel/caritas-hjaelper-fordrevne-i-det-nordlige-irak 
Bidrag kan indsættes på konto nr. 3487254516 (reg. Nr. 2191) skriv "Irak" i 
meddelelsesfeltet. 
Vi opfordrer naturligvis også til forbøn for de nødlidende og for fred Irak.    
 
Jette ønsker notits fra Caritas hjemmeside om brilleindsamlingsprojektet printet i en 
passende størrelse til ophængning i våbenhusene. 
 
Verdens bedste nyhed 12. september 2014: Læs mere her 
http://caritas.dk/undersektion/verdens-bedste-nyheder 
 
Caritas årsmøde:  
Tekst fra mail fra Jann Sjursen: Sæt kryds i kalenderen ud for den 27. og 28. september! 
Lørdag afholdes Caritas’ Årsmøde på Danhostel i Århus med overnatning. Søndag finder den 
første Caritas Dag sted begyndende med messe i Vor Frue Kirke (med Biskop Czeslaw) og et 
efterfølgende spændende arrangement for alle på Sankt Knuds Skole. Vær med til at gøre det 
til nogle fantastiske dage. Kom og vær med! Mere information følger efter sommerferien. Og 
som nævnt: Alle kan være med på Caritas Dagen – såplanlæg at deltage fra omegnen. 
 
Læs mere om Caritas’ arbejde: http://caritas.dk/content/article 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jette? 

9. 20:34 - 20:55| KOMMENDE BEGIVENHEDER  

 Fredag 29-08 kl. 19:00 Fælleskirkeligt Udvalg: Aftenåben kirke i Herlev Festuge 
Patrick laver opslag om ovenstående til hjemmesiden. 
Søndag 31-08 kl. 10:00 - 15:00 Sommermarked Skt. Antoni 
Patrick laver opslag om at kunne levere effekter - dog ikke store møbler. 
Fredag 24-10 kl. 19:00 Bankospil i Skt. Antoni (starter med messe) 
Lørdag 01-11 kl. 10:00 - 14:00 Havedag i Skt. Antoni 
Lørdag 08-11 kl. 18:00 Fælleskirkelig udvalg (spisning og fest) 
Lørdag 15-11 KL. 9:00 - 14:00: Arbejdsdag i Vor Frue kirke 
Tirsdag 29-09 kl. 19:00 Neokat - første møde 
 
FASTLÆGGELSE AF EVT. MENIGHEDSRETRÆTE –nyt forslag:lørdag22-11 
Poul Marx ønsker at flytte retræten til 1. november. Det kan dog være en udfordring at 
gennemføre i Vor Frue kirke. Ann kontakter P. Poul Marx 
 
Lørdag 29-11 kl.. 15:00-18:00Adventshygge i Vor Frue kirke for hele sognet 
 
Studiekreds i adventstiden: ”Emmanuel, Gud er med os”. 
27. november kl. 19:00 
4. december kl. 19:00 
11. december kl. 19:00 
18. december kl. 19:00 
 
Menighedsfest: Aftales ved næste møde 
 
 

 
Patrick 
 
Patrick 
 
Franz + 
Patrick 
 
Ann 

http://caritas.dk/artikel/caritas-hjaelper-fordrevne-i-det-nordlige-irak
http://caritas.dk/undersektion/verdens-bedste-nyheder
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10. 20:55 - 21:17| MENIGHEDEN  

 Menighedsrådets arbejde og visioner 
- Indsatsområder i det kommende år 

- Kirkeskatsudvalg 
o Aftaler en dato efter mødet. 

- Nyt sogneblad 
o Aage har sendt en skitse til sognebladet. Se mail fra Ann. Aage har tilbudt at 

gøre denne gang.  
o Jette vil gerne stå for at samle sognebladet næste gang. 

- Tovholderliste 
o Ann har udsendt første udgave til en tovholderliste/Håndbog for aktiviteter i 

sognet 
 Den er opdelt efter de udvalg menighedsrådet har besluttet at 

oprette.  
 Udvalgene bedes definere deres opgaver ved førstkommende møde, 

så disse kan tilføjes. 
 Husk at tjekke om dit navn står korrekt. Ved rettelser, send mail til 

Ann. 
o Tovholdere bedes indsamle navne og numre til deres områder og sende disse 

til Ann. 
Mange tak til Ann for det store arbejde. 

 

11. 21:17 - 21:23| EVENTUELT  

 Julietta: Har været i Malaysia og fulgt op på ministrantdragterne. Der kommer eksemplarer 
til november. Mange tak til Julietta. 
 
Patrick: Vedrørende sognesammenlægninger - det kan være en ide at samle vores erfaringer 
fra vores sognesammenlægning med henblik på den varslede sognesammenlægning fra 
Bispedømmet. 
 
Ann: Indsamling af børneattester foregår via Vor Frue kirke og Skt. Antoni lokalforening. 
Lokalforeningsformanden Miriam Garde er ansvarlig for indsendelse af disse. 
 

 

12. 21:23 - 21:25| NÆSTE MØDE  

 Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Kontrakter til ansatte: 
Ann spørger Aage om han ved hvor disse ligger. 
 
Hvem kommer med kage: 
Næste møder: 
Onsdag 17. september 19:30Yvonne 
Torsdag 23. oktober 19:00 
Torsdag 20. november 19:00 

 
 
Ann 
 
 
 
Yvonne 

13. 21:25 - 21:30| EVALUERING AF MØDET  

 Kort evaluering af mødets form og afvikling. 
Hvad fungerede godt? Flot at mødet blev holdt indenfor tidsrammen 
 

 


