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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat nummer: 9 Dato: 16-4-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Malee og Jette 

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. 19:45 - 19:50| SUPPLERING AF DAGSORDEN  

  Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

3. 19:50 - 19:55| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT  

  Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde  

4. 19:55 - 20:05| PRÆSTERNE HAR ORDET  

  Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
p. Michaels værelse: arbejdet med gulvet er nu færdigt. Arbejdet viste sig at være lidt 
billigere, da der skulle laves mindre. Han har fået en ny seng - doneret af Skt. Joseph 
søstrene. Tak til dem for dette! 
1. kommunion gik godt. Tak til underviserne. Der var 7 i Vor Frue kirkes danske messe,  
1 i Skt. Antoni og 2 til den engelske messe. 
p. Allen holder ferie fra 28-05 til 19-06-2015. 
 
p. Theva er på retræte i England. 

 

5. 20:05 - 20:10| SIDEN SIDST  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Bilag 01 - 2015-03-29 Mail fra Karin Friis Bach om Træsnit af sidste Nadver.pdf 
Menighedsrådet siger tak for det og tager imod gaven. Vi foreslår, at det sættes op i 
samtalerummet. P. Allen kontakter Karin Friis Bach. 

 
 
 
p. Allen 

6. 20:10 - 20:25| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE  

   Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
 Status diverse projekter: 

Telefonomstillingsanlæg til præstegården og kirkens kontor: Afsluttet - nogle 
småting mangler. Tilbud på fjernelse og oprydning af gamle kabler afventes. 
Der skal følges op med afmelding af de gamle numre og på tilbuddet om fjernelse af 
gamle kabler. 
Der er lidt vanskeligheder med at få fat i bestemte præster, da de ikke nødvendigvis 
opholder sig på deres værelse, hvor telefonen står. 

 Udskiftning af vinduer i menighedssalen, kældervinduer og kælderdør: Skulle være 
sat i gang omkring uge 15. Det er ikke sket. Franz følger op på dette. 

 Reparation af tag i Skt. Antoni kirke: Afsluttet. Har desværre ikke løst problemet med 
taglækket. Franz prøver at bruge en vandslange for at finde ud af, hvorfra vandet 
kommer ind. 

 Renovering af præstebolig (nyt gulv, nye gelændere m.m.) samt opsætning af 
gelænder og opretning af belægning foran kirken: Gulv og gelænder i huset er 
afsluttet.  
Per Vinter Christensen og hans firma har været behjælpelig med at lave belægningen 
og vil lave gelænderet udenfor kirken uden udgift for kirken! Mange tak til dem. 
Menighedsrådet afholder udgiften. Franz giver Anna Glynn besked. 

 Fældning af træ i Skt. Antoni kirke: Afsluttet. 
 Indkøb af nye, lettere borde til menighedssalen i Vor Frue kirke: Indkøbt. Tak til Helle 

og Patrick for deres arbejde i denne forbindelse 

 
 
Franz 
 
 
 
 
Franz 
 
 
Franz 
 
 
 
 
 
Franz 
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 Indkøb og fastmontering af projektor, højtalere i menighedssalen i Vor Frue kirke: 
Tilbud indhentes p.t. 

 Indkøb af nye stole til kirken (til præsterne) v/Helle: Helle har menighedsrådets 
accept til at gå videre med at finde egnede stole. Der afsættes en beløbsramme på 
10.000 kr. 

 Det trådløse mikrofon til præsten i Vor Frue kirke virker nu. 

 
 
Helle 
 

7. 20:25 - 20:30| CARITAS  

  Fasteindsamling er nu afsluttet og indleveret til Caritas.  

8. 20:30 - 20:35| UNDERVISNING  

  Status ministrantdragter: Disse er nu leveret og taget i brug. Tak til Ann og Julietta for deres 
arbejde i denne forbindelse. 
Der er ca. 6 til firmelse. Der er 2 undervisningsgange tilbage. 

 

9. 20:35 - 20:45| KOMMENDE BEGIVENHEDER  

  02-05-2015: Arbejdsdag i Vor Frue kl. 9:30. Ann kontakter Aage om dette. 
 01-05 til 03-05-2015: Familiekonferencen 
 15-05-2015: Firmelse i Vor Frue kirke kl. 11:00: Karl Heinz mødes med forældre 5-5-

2015. 
 21-05-2015: Kl. 19:00 Kirkevandring fra Brønshøj - Der skal følges op på dette. Jette: 

Peter Møller Jensen fra Bellahøj kirke står i deres sogneblad som værende ansvarlig. 
 31-05-2015: DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST - Valfart til Åsebakken. 

Franz sender biskoppens brev videre til resten af menigheden.  
Vi skal gøre mere reklame for valfarten. Forslag om kørselsmulighed. 

 Menighedsfest: Forslag: Menighedsfest 26-09-2015 kl. 17:00 med messe først. 

Ann 
 

10. 20:45 - 21:15| MENIGHEDEN  

 Strukturreform 2015: 
Bilag 02: Samlet oversigt over høringssvar. Patrick orienterede fra pastoralrådets 
ekstraordinære møde. Da der ikke er noget om Skt. Antoni, sender vi ikke et nyt høringssvar. 
 
Indkøb af køleskab til Vor Frue Kirke køkken: Vi smider det gamle køleskab nede i kælderen 
ud og indkøber et nyt. Helle kigger på det. 
 
Anvendelse af Mariapenge: 
Evt. støtte til Sankt Vincent Grupperne 
p. Allen: Forslag – at vi støtter forfulgte kristne i Irak. 
p. Allen, Ann finder et egnet formål og melder tilbage til menighedsrådet via mail. 

 
 
 
 
Helle 
 
 
 
p. Allen og 
Ann 

11. 21:15 - 21:20| EVENTUELT  

 Patrick: Politik vedrørende opslagstavlen. 
 
Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Onsdag 3-6-2015 kl. 19:30 Menighedsrådsmøde nr. 10. 
p. Allen er ikke til stede - Poul Marx. Vi skal være opmærksomme på tiden for messen. 
 
Kommer med kage: Patrick 
Punkter til næste møde:  
Opslagstavlen: Kommunikationsudvalget laver et udkast til en politik vedrørende 
opslagstavlen til næste møde. 
Malee: Antallet af trykte sogneblade reduceres. 
Ann: Reminder 2 uger før sognebladets deadline. 
 
Der er kommet henvendelse fra en eritreisk gruppe, som gerne vil låne Skt. Antoni kirke hver 
søndag. Vi har bedt dem om at henvende sig til biskoppen, og vi afventer det videre forløb. 
Fastlæggelse af møder 2. halvår 2015 - udskydes til næste møde, hvor vi er flere tilstede. 
Kirkeskatteudvalg: Møde onsdag den 13-05-2015 kl. 19:30 i Vor Frue kirke 

 


