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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat  nummer: 6 Dato: 20-11-14 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Franz 

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. 19:30 - 19:45| INDLEDENDE BØN  

  Sognepræsten indleder mødet med en bøn  

2. 19:46 - 19:54 | SUPPLERING AF DAGSORDEN  

  Velkommen til Zdravko! 
Kort præsentationsrunde. 

 

3. 19:55 - 19:56| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT  

  Referatet er godkendt uden yderligere bemærkninger.  

4. 19:56 - 20:00| PRÆSTERNE HAR ORDET  

  Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
TDH - Net er gået i gang med at trække kabler til vores omstillingsanlæg. Det støver lidt. 
Det går bedre med p. Michael, men han er ikke klar til at komme hjem. Der bør også komme 
en visitator for til at se på huset mht. forberedelse til en hjemkomst. 
Helle og p. Allen snakker sammen om det videre forløb - vi trækker på Helles viden på 
området. 
p. Theva: 
Det går godt. Intet nyt at berette. 

 
 
 
 
 
p.Allen & 
Helle 

5. 20:01 - 20:05| SIDEN SIDST  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
- Bilag 01 2014-10-30 Glostrup Sangforenings Mandskor Julekoncert i Vor Frue Kirke, Herlev: 
Ansøgning om støtte til julekoncert: 2/3 af 8.000 kr. 
Som udgangspunkt kan menighedsrådet ikke støtte dette arrangement af følgende grunde: 
- Økonomien: Vi har ikke budgetteret med sådanne arrangementer. 
- Der er i praksis ikke så mange fra vores sogn, der deltager i arrangementet. 
- Vores egne arrangementer hviler som udgangspunkt i sig selv, hvorfor det ikke vil være i tråd med 
vores generelle holdning til gennemførelse af arrangementer. 
Vi kan tilbyde vores faciliteter uden vederlag samt foreslå, at der opkræves entré. 
 

Partshøring Brønshøj - Husum Københavns Kommune: 
Vi tager brevet til efterretning. 
 

- Tilbagemelding Pastoralrådsmøde (Patrick) 
Det var et ualmindeligt interessant møde.  
Man kan læse mere om p. Niels Engelbrechts oplæg om strukturreform her: 
http://www.katolsk.dk/fileadmin/katolsk/User_oploads/dokumenter_pastoral_raad/Hvorfra
_-_hvortil__1_.pdf og om Pastoralrådets møde her: 
http://www.katolsk.dk/579/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=13987&cHash=67e74eee076f18d7
3fca9f17da23336c  
Der er ikke kommet en klar udmelding om, hvilke kirker, der kan/skal lukkes. Der er nogle 
forhold, som stadig er uafklaret.  
 
Afholdte arrangementer:  
Menighedsretræte:  
Menighedsretræten blev aflyst/flyttes til den 31. januar 2015. Der skal mere og bedre 
reklame og info denne gang! 
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Alle Helgens arrangement 29.-30/11 Vor Frue kirke: 
Der var 10 børn og 3 voksne. Der var et løb om helgener. Efterfølgende deltog alle i messen. 
Der var pizza til aftensmad og overnatning på luftmadrasser. En af forældrene kom med 
morgenmad. Der var en god blanding af aldersgrupper og fra de 3 messegrupper. Det er et 
arrangement, der bør gentages, da børn og forældre lærer hinanden bedre at kende.  
 
Havedag Skt. Antoni: 
Det gik godt. Der var 8, der deltog. 
 
Fælleskirkelig Udvalg: Fællesspisning og fest: 
p.Allen deltog og 3 andre fra sognet. Der var ca. 30 deltagere i alt.  
 
Havedag Vor Frue kirke: 
Der var ca. 25, der deltog. Der var også et par stykker, som havde været der forleden dag. 
Der skal gøres opmærksom på, at kirkegængere ikke skal sætte deres tyggegummi under 
kirkebænkene. 

6. 20:05 - 20:20| NÆSTE MØDE  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Mødedatoer 1. halvår 2015 
Onsdag 21-01-2015 kl. 19:30 Helle kommer med kage 
Onsdag 25-02-2015 kl. 19:30 Allen kommer med kage. Det er desuden p. Allens fødselsdag 
den uge. 
Torsdag 16-04-2015 kl. 19:30 
Onsdag 03-06-2016 kl. 19:30 

 

7. 20:20 - 20:25| KOMMENDE BEGIVENHEDER  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
Bilag 03 2014-11-13 Forslag til arrangement planlægningsark 
Denne drøftelse udskydes til en anden gang. 
 
p. Allen spørger Kristian Andersen om at stille julekrybben op. Aage har sagt ja til at sætte 
adventskrans op. Ann aftaler nærmere med Aage om indkøb af juletræ og gran. 
 

Torsdag 27-11-2014 (og 3 torsdage frem): kl. 19:00 Studiekreds i "Adventsreflektioner - 

Forventninger til Kristi komme" 

Lørdag 29-11-2014: kl. 15:00 Adventshygge i Vor Frue 

Søndag 14-12-2014: Skt. Nikolausfejring i Skt. Antoni 

Søndag 14-12-2014: kl. 15:00 Glostrup Sangforenings Mandskor julekoncert i Vor Frue 

Kirke 

 

Julefejringer: 
Messer i Vor Frue kirke 

Juleaftensdag vigiliemesse: kl. 15:00 

Juledag 9:30 11:30 

Ann: Er det muligt at gøre noget mere ud af denne messe på grund af de mange børn og 

forældre i kirke den dag? Det kunne være et lysbilledshow over evangeliet. 

p. Allen og Ann drøfter videre om det. 

2. juledag 9:30 

Nytårsaftensdag takkegudstjeneste kl. 15:00 

Nytårsdag dansk messe 9:30 & engelsk messe 11:30 

2. januar kl. 19:00 engelsk  messe 

 

Fredag 23-01-2015: Kl. 19:00 Messe og Pakkefest i Skt. Antoni til fordel for p. Tantholdt-

Hansens arbejde i Peru. Allen kan fejre messe. 

 

 
 
 
 
p. Allen 
Ann 
 
p. Allen 
 
Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann, 
undervisnings
gruppen og 
Allen 
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8. 20:25 - 20:55| MENIGHEDEN  

  Budgetopfølgning: Bilag 04 2014-10-25 Budgetopfølgning 
Denne drøftelse udgår. Det kunne ikke nås og næste møde er i januar, hvor det er for sent. 

Gruppearbejdet kunne ikke nås til dette møde - udskydes til næste møde. 

 

9. 20:55 - 21:15| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE  

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke 
Status telefonomstillingsanlæg + forslag til fordeling af udgifter:  
Processen er nu sat i gang. Torsdag 20-11-2014 gik TDH – net i gang med at gøre klar ved at 
trække kabler osv. Når det er gjort bestiller de nummerflytning osv. samt afmelder de linjer 
vi ikke længere skal bruge. 
Bilag 06 - Forslag til fordeling af udgifter ved telefonomstillingsanlæg. 
Menighedsrådet godkender fordelingsnøglen 
Fordelingen ser sådan ud: 

 Betalingsandel i % 

 Sognet OMI 

Oprettelse omstillingsanlæg 45 55 

Oprettelse af trådløst internet 50 50 

Etablering af Data kabling: 45 55 

Månedsudgifter (ekskl. Forbrug) 25 75 

Internetforbindese (pr. måned) 25 75 

Fast IP adresse (pr. måned) 25 75 

 
Status vinduer i menighedssal: 
Franz har bedt Promana om at indhente konkrete tilbud.  
Specifikationerne er:  
(1) Udskiftning af hele vinduespartiet med energirigtige vinduer.  
(2) Sikkerhedsfilm eller polycarbonat beskyttelse.  
Der er også udbedt en pris ved udskiftning af vinduerne i kælderen. 
Der er ikke indkommet tilbud fra Promana endnu. 
Der var også en drøftelse om det var nødvendigt at udskifte vinduerne i kælderen.  
Aftalen er, at Promana sætter udgiften til kældervinduerne som en særskilt udgift. 
Desuden vil honoraret til Promana fremgå af tilbuddet. 
  
Principiel diskussion om brugen af Promana (eller andre) som mellemled ved indhentning af 
tilbud. Der var flere drøftelser og holdninger i den forbindelse.  Det er en yderligere udgift til 
sognet, når man bruger sådanne mellemled, derfor er det nødvendigt at stille spørgsmålet 
om de penge ikke kunne spares ved, at menighedsrådet selv tog kontakt til håndværkere 
osv. for at indhente tilbud. 
I forbindelse med vinduerne bliver udgiften til Promana oplyst, hvorefter der vil være et 
bedre grundlag til at tage denne drøftelse.  
 
Opfølgning: Priser på borde til menighedssalen.  
Julietta har undersøgt med sine kontakter - det vil ikke være muligt at købe/overtage deres 
borde. Franz har undersøgt priser også. Drøftelsen og evt. beslutning udskydes til et andet 
møde. Drøftelse evt. over mail (under evaluering af mødet vil vi forsøge at tage nogle 
drøftelser over e-mail og træffe endelige beslutninger ved møder).  
 
Status på drøftelse over e-mail: Franz foreslår, at Patrick, Helle, Ann og Julietta snakker 
sammen og kommer med oplæg til borde 
 

 
 
 
Franz & 
p.Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franz 
 
 
 
 
Patrick, Helle, 
Ann, Julietta 
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Tilbud fra Inital omkring hygieneløsninger til toiletter: Udskydes til næste møde. Eller tages 
over mailen (under evaluering af mødet vil vi forsøge at tage nogle drøftelser over e-mail og 
træffe endelige beslutninger ved møder).? 
Skt. Antoni 
Status tag i Skt. Antoni: Franz har kontaktet Promana med henblik på at finde ud hvad det vil 
koste at udbedre skaderne. Der afventes en tilbagemelding fra Promana.  
Forslag til havevedligholdelsesaftaler: Udskydes til et andet møde. 
 
 

 
Franz 

10. 21:15 - 21:20| CARITAS  

  Jette spørger brobyggerne om at komme og holde foredrag I Vor Frue og Skt. Antoni. 
Der har været strukturændringer i Caritas. Der er bl.a. blevet ansat en administrationschef 
(denne stilling er ny i organisationen). Læs mere her: http://caritas.dk/artikel/ny-
administrationschef-og-bogholder-i-caritas  

Jette 

11. 21:20 - 21:25| UNDERVISNING  

  Efter lidt op og ned i antal firmander er der nu 5 - 6 til firmelsesundervisning. Allen spørger 
Biskoppen om en dato. 
Der er ca. 11 til 1. kommunionsundervisning. 

p.Allen 

12. 21:25 - 21:30| EVENTUELT  

  Julietta: Ministrantdragterne skulle være klar til gennemsyn næste møde.  
Dansk Sogneblad på vej, trykkes i kirken fredag 
Julietta: Mariano er interesseret i at printe det danske sogneblad. Det er dog en 
forudsætning, at det skal være klart og kun skal sendes til tryk. 

Julietta 
Jette & Patrick 
 

13. ? - 22:04| EVALUERING AF MØDET  

  Kort evaluering af mødets form og afvikling. 
Ann: For mange punkter på dagsordenen - der skal måske være flere møder med færre 
punkter. 
Patrick: Hvad med brug af online diskussioner? Der har ikke været meget opbakning til dette 
indtil videre. 
Franz: Det er måske en bedre ide at sende nogle af drøftelserne under punkterne ud på e-
mail - her kan holdninger indsamles. Den, der er tovholder for en drøftelse er også ansvarlig 
for at konkludere drøftelsen. Endelige beslutninger træffes i forbindelse med møderne, hvor 
det er nødvendigt. 
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