
Side 1 af 3 

 

Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referatnummer: 4 Dato: 17-09-14 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Yvonne 

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. 20:06 - 20:07| INDLEDENDE BØN  

  Sognepræsten indleder mødet med en bøn  

2. 20:07 - 20:10| SUPPLERING AF DAGSORDEN  

  Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

3. 20:10 - 20:10| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT  

  Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde. Referatet godkendt.  

4. 20:10 - 20:22| PRÆSTERNE HAR ORDET  

  Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
p. Michael er kommet på sygehuset på grund af en brækket hofte. Han har fået ny hofte og 
er i godt humør. 
Neokatekumenatgruppe i Brønshøj samler penge ind til fattige og efterspørger trængende 
fattige. Halvdelen af de indsamlede penge gives til Biskoppen som han kan disponere over. 
Den anden halvdel deles ud til trængende efter et besøg (fra NK). Pt. har vi ikke egnede 
kandidater at foreslå. 
 
Kapusta (Polsk præst) beklager sig over, at mikrofonstativerne i Skt. Antoni bliver flyttet og 
ikke sat på plads så de ikke kan findes og bruges under messerne. Franz tager kontakt til den 
afrikanske menighed om denne problematik. 
Der drypper også vand fra taget. Vi er opmærksomme på problematikken, men kan ikke løse 
det. 
 
p. Theva 
Har nydt ferien i Sri Lanka sammen med 2 af sine søstre og Oblatfædrene.  
Tak til p. Parker, som har holdt messerne i sit fravær. Desuden tak til p. Michael og p. Allen.  
Liturgisk kalender er indkøbt i 200 eksemplarer - 100 til Vor Frue og 100 til 
Sakramentskirken. Oblatfædrene har lagt ud for indkøbet og et evt. overskud ved salg af 
kalenderne vil drøftet efterfølgende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Franz 

5. 20:22 - 20:24| SIDEN SIDST  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Bilag\2014-09-10 Takkebrev og kort fra Katolsk Menighedspleje.pdf: Takkebrev fra Katolsk 
Menighedspleje for de kr. 3.367,00, der blev indsamlet sidste år. 
Menighedsplejen har også et årligt loppemarked Mikkelsmarkedet, som i år finder sted 
søndag den 28. september fra kl. 12 til 17 i Skt. Ansgar Kirkes menighedssal, Bredgade 69 i 
København. 

 

6. 20:24 - 20:30| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE  

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke:  
Status på telefonomstillingsanlæg: Bygningsudvalget (Aage, Franz og Allen) har holdt møde 
den 2. september og besluttet en opgavebeskrivelse, som er sendt til de 3 firmaer, som har 
indsendt tilbud før. De har deadline senest den 30. september med at komme med et nyt 
tilbud med udgangspunkt i den nye opgavebeskrivelse. 
 
Status på vinduespartier: Opgavebeskrivelsen er defineret til at være - udskiftning af hele 
vinduespartiet samt beskyttelsesfilm. Aage har kontaktet et firma og efter en tilbagemelding 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/Bilag/2014-09-10%20Takkebrev%20og%20kort%20fra%20Katolsk%20Menighedspleje.pdf
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fra dette firma tages der stilling til det videre forløb. 
 
Skt. Antoni: 

7. 20:31 - 20:38| CARITAS  

  Orientering fra Caritas repræsentant: 
Verdens bedste nyhed: Over 200 mennesker deltog fra Caritas. P. Michael var også med ved 
Københavns Hovedbanegården. Læs mere her: http://caritas.dk/artikel/jeg-ville-bare-have-
det-glade-budskab-ud  
 
Caritasdag: Søndag 28. september 2014. Se programmet på: http://caritas.dk/artikel/caritas-
dagen  
 
Unge brobyggere: Caritas sender 2 unge mennesker, Christa Kranich og Peter Andreas Munk 
- Nielsen, til Zimbabwe. De skal møde Caritas’ partnere og besøge Caritas’ projektaktiviteter. 
 
p. Theva spørger til om Caritas har projekter i forbindelse med Ebola epidemien. Læs mere 
om Caritas’ arbejde i denne forbindelse: http://caritas.dk/artikel/caritas-bekaemper-ebola  

 

8. 20:38 - 20:43| UNDERVISNING  

  Undervisningsstart gik rigtigt godt. Messen var fin med velsignelse af kateketer og børn (og 
forældre). Der var forældremøde - Miriam Garde havde børnene imens.  
Der er omkring 5 til firmelsesforberedelse.  
 
Miriam Garde har også oprettet en Facebookside - der er 15 medlemmer. Se mere her: 
https://www.facebook.com/groups/1589615807932748/?ref=ts&fref=ts  

 

9. 20:45 - 20:52| KOMMENDE BEGIVENHEDER  

  Tirsdag 29-09 kl. 19:00 Neokat - første møde 
Fredag 17-10 kl. 19:00 Bankospil i Skt. Antoni (starter med messe) - NY DATO! 
Lørdag 01-11 kl. 18:00 - næste dag: Halloween arrangement for børn. 
Lørdag 01-11 kl. 10:00 - 18:00 Menighedsretræte i Vor Frue kirkes menighedssal. 
Bemærk: Fejl i datoen og tidspunktet for retræten i det engelske sogneblad - der står 22. 
november.  
Læs mere om dette i sognebladet. 
 
Lørdag 01-11 kl. 10:00 - 14:00 Havedag i Skt. Antoni - skal flyttes! 
Lørdag 08-11 kl. 18:00 Fælleskirkelig udvalg (spisning og fest) 
Lørdag 15-11 KL. 9:00 - 14:00: Arbejdsdag i Vor Frue kirke 
Lørdag 29-11 kl.. 15:00-18:00 Adventshygge i Vor Frue kirke for hele sognet  

 
 
 
 
Theva 

10. 20:53 - 21:24| MENIGHEDEN  

  Patrick: Orientering om strukturreformen 
Tidsplanen: Forslag ud til menighederne til høring slutning af oktober. Præsenteres til 
Pastoral Rådsmødet i november. Reformen er sat til at virke omkring august 2015. 
 
Opfølgning: Kontrakter til ansatte. Ann spørger Aage om han ved hvor evt. kontrakter 
befinder sig. 
Helle undersøger hvor mange timer, der aflønnes for i hhv. Skt. Antoni og Vor Frue kirke. 
Allen: Oblatfædrene betaler for rengøring af præsteboligen. Helle undersøger desuden 
hvordan aftalen med Oblatfædrene ser ud. 
 
Kirkeskatudvalg: Møde måtte flyttes - afholder møde 1. oktober. 
 
Tovholderliste: Er langsomt ved at blive udfyldt. 
 
Vor Frue Kirke: 
Helle har været i gang med at hjælpe p. Allen med kirkebøgerne. Der mangler ikke så meget. 
 

 
 
 
 
Ann 
 
Helle 

http://caritas.dk/artikel/jeg-ville-bare-have-det-glade-budskab-ud
http://caritas.dk/artikel/jeg-ville-bare-have-det-glade-budskab-ud
http://caritas.dk/artikel/caritas-dagen
http://caritas.dk/artikel/caritas-dagen
http://caritas.dk/artikel/caritas-bekaemper-ebola
https://www.facebook.com/groups/1589615807932748/?ref=ts&fref=ts
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Skt. Antoni: Sommermarked gik godt. Et overskud på 17.757,75 kr. efter udgifter. Beløbet 
deles ligeligt mellem Caritas og p. Tantholdt Hansens arbejde i Peru. 
Besøg og præsentation af Vincentrguppens arbejde den 14. september - Poul Skallerup og 
Knud Kluge holdt oplæg om Vincentgruppens arbejde og p. Tantholdt - Hansens arbejde. 
 
Opfølgning ”Nedsættelse af arbejdsudvalg” og tovholdeliste afsættes der tid til at drøfte 
grundigere til næste møde. 

- Ideer: 
Udvalg: Opgavebeskrivelser, uddelegering af opgaver. 

Til næste går vi i grupper og drøfter enkelte arbejdsgrupper. 

11. 21:24 - 21:24| EVENTUELT  

  Punkter til evt. bedes oplyst forud for mødet eller senest ved supplering af dagsordenen. Det 
bedes gjort klar om det er til orientering, drøftelse og/eller beslutning. 

 

12. 21:25 - 21:26| NÆSTE MØDE  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Torsdag 23. oktober 2014 kl. 19:30 (bemærk ændring af tidspunkt) 

- Underskrift Rettelse til Barfoeds legat 
- Roshanie tager kage med 

 

13. 21:26 - 21:30| EVALUERING AF MØDET  

  Kort evaluering af mødets form og afvikling. 
Ingen kommentarer - gik godt. 

 


