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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat nummer: 5 Dato: 23-10-14 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Roshanie 

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. 19:40 - 19:43| INDLEDENDE BØN  

  Sognepræsten indleder mødet med en bøn  

2. 19:44 - 19:47| SUPPLERING AF DAGSORDEN  

  Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

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

  Referat godkendt.  

4. 19:47 - 19:52| PRÆSTERNE HAR ORDET  

  Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
p. Michael er nu hos søstrene på Strandvejen og synes at trives godt der. Helle og p. Theva 
har været hen og besøge ham og sender hilsener til menighedsrådet. 
p. Carroll er også kommet sig fra siden sidst 
Der er ikke kommet noget nyt post. Ellers går det godt, som det plejer. 
 
p. Theva: 
p. Theva og Patrick har sammen lavet en ny hjemmeside til den engelske menighed. Den ny 
hjemmeside kan linkes fra hjemmesiden eller  
http://englishministryvfkandsakdk.wordpress.com/  
Tak til Patrick. 

 

5. 19:52 - 19:55| SIDEN SIDST  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
- Bilag 1: 2014-09-25 Afregning kirkeskat 2014 3. kvartal 
  Det er godt at se, at også i 3. kvartal, at vores kirkeskatsbidrag er højere end foregående år. 
- Bilag 2: 2014-10-06 Afregning DinParkering Vor Frue Kirke 3. kvartal 2014 
  Der er kommet kr. 936 som sognets andel af udstede parkeringsafgifter. 

 

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

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke 
Indstilling fra bygningsudvalget omkring telefonomstillingsanlæg: 
Bygningsudvalgets indstilling er, at tage imod fra TDH - Net.  
De 3 firmaer skulle komme med et tilbud på: 
- Etablering af et telefonomstillingsanlæg. 
  - Der er fremover kun ét hovednummer: Man kan ved at taste et tal vælge den præst man 
vil tale med eller sogne/OMI kontoret. 
  - Hver linje/extension har en telefonsvarer tilknyttet så der kan indtales beskeder til den 
ønskede person. 
  - Mulighed for at omstille internt mellem linjer/extensions. 
- Oprettelse af trådløst internet i præsteboligen og i kirkebygningen. 
- Etablering og trækning af de nødvendige kabler samt oprydning af tidligere kabelløsninger. 
 
Indstilling baserer sig på følgende overvejelser: 
- At leverandøren kunne levere et telefonomstillingsanlægget og internetforbindelse. Derfor 
kunne vi se bort fra 1 af tilbuddene. 
- At de månedlige omkostninger eksklusive forbrug var relative lave. Det har ikke været et 
mål i sig selv at gøre det billigere end vores nuværende løsninger. Det har dog været svært at 
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gennemskue vores samlede forbug på telefonregninger og internet da disse tal ikke nemt 
kunne trækkes ud af hhv. Oblatfædrenes og vores regnskab. Anna Glynn har dog lavet en 
oversigt for sognets andel af telefonregninger. 
- At etableringsomkostningerne var lave. Det var dog ikke nødvendigvis den vigtigste 
parameter. 
 
I forhold til ovenstående har TDH-Net været det bedste bud fordi: 
- De kunne levere omstillingsanlægget næstbilligst. 
- Deres månedlige omkostninger var de laveste af de 3 indhentede tilbud. 
- Deres samlede etableringsomkostninger var den billigste. 
 
Vi er opmærksomme på, at etableringsomkostninger kan stige, hvis der opstår uforudsete 
udgifter. 
Firmaet sørger selv for afmelding af eksisterende telefonlinjer, hvor nødvendigt. Sikrer, at 
der ikke opstår et hul mellem afmelding af linjer og oprettelse af deres løsning. 
 
Bemærkninger: 
Patrick: 
Skal lige følges op: Eksisterende internet forbindelse anvendes. Min hastighed:2Mbps/2Mbps 
dedikeret. TDH-Net har ikke ansvaret for kundens internetforbindelse. 
 
Menighedsrådet godkender bygningsudvalgets indstilling. 
 
Helle: 
Der bør overvejes at skifte vinduerne i kælderen/kontoret og KUK lokalerne.  
 
Skt. Antoni 
De store regnmængder i de seneste uger har igen medført, at der drypper vand fra taget i 
kirken. Situationen er ikke længere holdbart, også selvom det sker relativt sjældent.  
Bygningsudvalget råder til at indkalde Sorin Nita fra Promana til at kigge på det og indhente 
en pris til reparation. 
Franz undersøger hvor meget det kostede sidste gang taget blev ordnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franz 

7. 20:21 - 20:28| CARITAS  

  Jette har været til årsmøde i Århus og den efterfølgende Caritas dag, som started med 
bispemesse og fællesspisning i skolen. Der var mange fra menigheden, som havde hjulpet. 
Det er 2. gang man har haft åbent hus.  
Der er blevet sat plakatter om PREP kurser op i kirkerne. Disse kurser har kørt i nogle år. 
PREP er et undervisningstilbud – ikke parterapi. PREP henvender sig altså IKKE kun til par i 
krise, men til ALLE par, der gerne vil have et endnu bedre samliv med færre konflikter. 
Læs mere om det her:  http://caritas.dk/undersektion/prep  
 
Der er også mulighed for at få de unge brobyggere til at komme at holde foredrag om deres 
projekt i Uganda.  
Caritas sender i oktober måned to unge, Christa og Peter Andreas, til Zimbabwe for at få 
indsigt i landets situation og opnå et solidt kendskab til det arbejde Caritas udfører i landet. 
De vil besøge forskellige projekter om bæredygtig landbrugsudvikling, organisering af 
småbønder og fortalervirksomhed, det vil sige arbejdet med at søge indflydelse på 
beslutninger, der vedrører lokalbefolkningen 
Læs mere her:  http://caritas.dk/sektion/unge-brobyggere-0  
Jette tager kontakt til dem med henblik på at holde foredrag i januar.  

 

8. 20:28 - 20:32| UNDERVISNING  

  Der er lidt usikkerhed om antallet af unge til firmelsesundervisningen - der var 5 til at starte 
og lige nu er der 2. Karl-Heinz har skrevet til de unge.  
Ann: Der kan ikke forventes, at der kan være firmelse i et sogn som vores hvert år. 
Ann kontakter Karl-Heinz om det videre forløb. 
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9. 20:33 - 20:45| KOMMENDE BEGIVENHEDER  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
Lørdag 01-11 kl. 18:00 - næste dag: Alle Helgens arrangement for børn. 
Der er godt gang i planlægningen af arrangementet. 
Lørdag 01-11 kl. 10:00 - 18:00 Menighedsretræte i Vor Frue kirkes menighedssal. 
Der skal lige aftales nærmere omkring messen ved afslutningen. Allen snakker med Paul 
Marx. 
Ann undersøger omkring det praktiske. 
Lørdag 08-11 kl. 10:00 - 14:00 Havedag i Skt. Antoni  
Lørdag 08-11 kl. 18:00 Fælleskirkelig udvalg (spisning og fest) 
Der er kommet opslag omkring arrangementet - der er ikke så mange, der har skrevet sig på. 
Læs opslaget her: http://vfsanyheder.wordpress.com/2014/10/15/herlevs-faelleskirkelige-
udvalg-arrangerer-faellesspisning-3/  
Lørdag 15-11 KL. 9:00 - 14:00: Arbejdsdag i Vor Frue kirke 
Ann undersøger nærmere med Aage om dagen. 
Torsdag 27-11 (og hver torsdag i advent): kl. 19:00 Studiekreds i adventstiden "Emmanuel, 
Gud er med os" 
Lørdag 29-11 kl.. 15:00-18:00 Adventshygge i Vor Frue kirke for hele sognet  
Ann følger op på adventskrans. 

 
 
 
 
 
 
Ann 
 
 
 
 
 
Ann 

10. 20:45 - 21:15| MENIGHEDEN  

  Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
- Underskrivning: Rettelser Barfredslegat (Bilag 3: 2014-10-09 Tillæg til Legatfundats - 
Barfreds legat endelige rettelser) 
Tillægget blev underskrevet. 
Vor Frue Kirke 
Nye borde og stole til menighedssalen: I takt med, at det bliver sværere og sværere at få folk 
til at hjælpe med at hjælpe med at gøre klar til kirkekaffe, er det måske en overvejelse værd, 
at indkøbe lettere borde til menighedssalen - disse skulle blive stående og ryddes væk når 
der er arrangementer. 
Julietta undersøger om brugte borde hos den internationale skole. 
Helle undersøger om nye borde med udgangspunkt i bordene fra Aktivitetscentret V.O.C. 
Kirkekaffe 
Jonna gør opmærksom på, at der er flere, der har meldt fra til at arrangere kirkekaffen. 
Ann foreslår, at der laves en kampagne for at få flere til at hjælpe med at arrangere 
kirkekaffen. 
Skt. Antoni: 
Jette har været i kontakt med gruppen Viomis Aid i Syrien, som samler tøj og effekter ind til 
flygtningelejre i Syrien. De har været forbi og hente det tøj m.m., der var samlet sammen 
efter sommermarkedet. Man kan læse mere om deres arbejde her: 
https://www.facebook.com/ViomisiSyrien?fref=ts 
Arbejde i grupper: 
Vi har drøftet følgende grupper: 
Kommunikationsudvalg:  
Vi har drøftet at have indlæg på dansk i det engelske sogneblad (f.eks. formands beretning) 
og indlæg fra det engelske sogneblad i det danske sogneblad. 
Liturgi: Blev meget praktisk - gennemgang af sakristiet for papirer, messehagl m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julietta 
Helle 

11. 21:15 - 21:20| EVENTUELT  

  Orientering fra Theva om hans deltagelse i arrangementet Immigrant  

12. 21:20 - 21:56| NÆSTE MØDE  

  Torsdag den 20. november 19:30 - bemærk tidspunktet. 
Franz kommer kage. 
Næste møde planlægger vi møder fra 1. halvår 2015. 
Yvonne har meldt afbud til næste møde. 
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