
Skt. Antoni Kirke 

Brønshøj 

 
Bestemmelser for benyttelse af Menighedssal, Kirken og kælderen. 

 
Menighedsmedlemmer som ønsker at benytte menighedssalen eller kælderen til private 

arrangementer i forbindelse med fejring af Sakramenter i kirken har mulighed for dette. 

 
Reservering af sale 

 

Reservering af salen sker ved henvendelse til Franz Igwebuike på 26 15 00 13 eller 

Franz@privat.dk. 

I Menighedssalen findes en kalender hvor arrangementer er anført. 

 Salen kan ikke reserveres på dage hvor menigheden har arrangementer i salen. Forhør jer 

hos Franz Igwebuike. 

 Salen kan almindeligvis tidligst reserveres 6 måneder før arrangementet. 

Når aftale om lån af salen er truffet vil arrangementet blive påført kalenderen. 

 
Benyttelse af andre faciliteter 

 

I salene findes borde og stole. Efter benyttelse skal disse stilles tilbage som de stod ved 

modtagelsen. 

I køkkenet, som kun er et anretterkøkken, findes et komfur som kan bruges til opvarmning af 

mad, kaffemaskine til kaffebrygning og et køleskab. 

Der forefindes service; kopper, underkopper, kagetallerkener, flade tallerkener og bestik til ca. 

30. Små brune glas og holdere til plastbægre. 

 
Betingelser for brug af menighedssal m.v. 

 

Menighedssalen og kælderen er beliggende i forbindelse med kirken og præsteboligen, som er 

udlejet til private og dette forhold skal respekteres og de nødvendige hensyn vises. 

Larm skal undgås og evt. musik skal dæmpes af hensyn til naboer og stedets omdømme og skal 

ophøre senest kl. 23.00. 

Efter arrangementet skal lokalerne ryddes, stole og borde stilles på plads. Gulvet i salen 

støvsuges. 

Service afvaskes og stilles på plads og affald bortskaffes. Mindre mængder i affaldsbeholderne 

udenfor. Flasker o. lign. fjernes. Evt. glas og pap tages med og bortskaffes da der ikke er glas 

containere o.l. ved kirken 

Eventuelle skader skal meddeles til Franz Igwebuike. 

Oprydning skal være afsluttet efterfølgende dag kl. 10, søndage kl. 10.00. 

 
Andre arrangementer 

 

Hvis sale ønskes anvendt til private fester som f. eks. fødselsdage, skal henvendelse ske til 

Franz Igwebuike, som undtagelsesvis kan give tilladelse hertil eventuelt efter drøftelse med 

sognepræsten/menighedsrådet. 
 

På samme måde kan Kirken også lejes, dog kun til kirkelige handlinger. Ved leje af Kirken kan 

man også benytte menighedssalen efterfølgende. 
 

Betaling 
 

For benyttelse af sale er prisen kr. 500,00, som indbetales til regnskabsføreren senest dagen før 

arrangementet. Beløbet overføres til følgende konto: Danske Bank - Reg. Nr. 4420 Kontonr. 

4420089864. Husk at påføre eget navn. 
 

Betaling for kirkelige handlinger (bryllup, barnedåb o. lign.) er ikke dækket af dette beløb. 
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