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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann 

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  

  Godkendt.  

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

  Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Præsteudnævnelser: 
Pater Alren Soosaipillai OMI er pr. 1. september udnævnt til sognepræst for Sankt Knud 
Lavards menighed i Lyngby og ophører som konstitueret sognepræst for Sankt 
Laurentii menighed i Roskilde. 
 
Pastor Marcos Romero Bernus er pr. 1. september konstitueret som sognepræst for 
Sankt Hans menighed i Køge og Sankt Laurentii menighed i Roskilde og ophører 
samtidig som konstitueret sognepræst for Sankt Knud Lavards menighed i Lyngby 
 
p. Alren overtager sandsynligvis den engelske messe i Skt. Knud Lavard og dermed kan p. 
Allen tage flere messer i Skt. Antoni. 
 
p. Theva har holdt ferie og er kommet i hjem i dag 19-08-2015. p. Theva rejser tilbage i 
december når hans 3-årige kontrakt/udnævnelse er slut. En ny præst er udpeget og kommer 
når de nødvendige tilladelser er på plads. 
Vi skal huske at planlægge en afskedsfest. 
 
p. Michael fylder 90 år den 13-10-2015. Vi fejrer det i forbindelse med menighedens fest den 
26. september kl. 17:00 med messe først.  
  

 

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

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
- 2015-08-16 Takkemail fra Poul Skallerup fra Vincentgrupperne 
 
- 2015-08-19 Mail fra  Poul Skallerup fra Vincentgrupperne vedrørende  af Sankt Vincent 
Grupperne. 
 
Pastoralrådsmøde: Orientering fra Patrick 
Man kan læse om mødet på http://www.katolskorientering.dk/ desuden. 
Der var en diskussion om den Neokatekumenale vandring til mødet. Biskoppen holdt en tale 
omkring sin holdning og forklaring til den Neokatekumenale vandring. 
 
Der var kun ca. 300.000 kr. i minus i bispedømmets årsregnskab. 

 

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

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke 

 

http://www.katolskorientering.dk/
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Vi har pt. udlejet menighedslokalet i Vor Frue kirke til hhv. Ældresagen og FOF. 
 
Nyt mikrofonanlæg: Bilag 01 - Mail fra Erik Elnebo 6. juli 2015 - Løst i mellemtiden. 
Helle: Undersøgelse af lyd i Vor Frue Kirke.  
Helle, Aage og p. Allen forsøger at finde en passende løsning ved at kontakte firmaet og få 
teknikeren på besøg igen. 
 
Tilbud vedrørende projekt og opsætning Vor Frue kirke: Bilag 02  - Mail fra Nem IT solutions. 
Vi skyder opsætning af projektor til næste regnskabsår. 
 
Vi dropper desuden fjernelse af kabler fra murene på præsteboligen. TDH –Net er kommet 
med et tilbud på ca. 26.000 kr. eks. moms. Det er for dyrt. Vi undersøger muligheden for at 
bruge vores egen ”huselektrikker” til at fjerne de indvendige kabler. 

7. 20:20 - 20:25| MENIGHEDEN  

  Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
Kursus for lektorer: 
Helle kontakter p. Finn Arvé og aftaler nærmere om tid og dato. Lektorerne i Vor Frue kirke 
har givet positive tilbagemeldinger.  
Vi tager fat i lektorerne fra den engelske menighed. 
 
Fastholdelse af menighedsmedlemmer børn som voksne: 
Det er et voksende problem, at det kun er Tordenskjolds soldater, der er faste kirkegængere. 
Hvordan får vi familier, der kommer til undervisning, til også at deltage i menigheden? 
Findes der inspiration at hente i bispedømmet eller i udlandet? Flere folk til at engagere sig i 
denne opgave. Der skal tages ansvar for denne vigtige opgave. 
Drøftelse af problemstillingen. En mulighed er at fokusere mere på pleje af ministranter. 
Forslag: Invitere firmander fra de sidste 3 gange?  
Er der nogle, der gerne vil arbejde videre med dette? 
 
Et forsøg på at få flere passive katolikker til at komme til messe -- eller at få dem der 
kommer sjældent, at komme regelmæssigt. Et muligt tiltag kunne være en organiseret måde 
at formidle kørelejlighed 
 
Aktiviteter i respons til rundskrivelsen Laudato Si'. Der er mange idéer på grønkirke.dk. Og 
folk har nok nogle andre idéer. Måske kunne MR medlemmer forberede sig til en 
brainstorming på dette emne. 
 
Kirkeskatsudvalg - opfølgning 
Udvalget aftaler et møde. 

 

8. 20:25 - 20:35| KOMMENDE BEGIVENHEDER  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
30-08-2015 Sommermarked i Skt. Antoni kl. 10:00 - 15:00 
Ann kommer forbi og henter nogle sække tøj til projekt i Gambia. 
 
26-09-2015 Menighedsfest kl. 17:00 og fejring af p. Michael med messe først: 
Arbejdsgruppe: p. Allen, Helle, Julietta. 
 
23-10-2015 Bankospil i Skt. Antoni med messe kl. 19:00 

 

9. 20:35 - 20:45| CARITAS  

  Årsmøde 3. oktober 2015 
Caritas dag 4. oktober 2015 i Skt. Annæ, Amager. 
Kollekt til Caritas 31. oktober 2015. 
Fasteindsamlingen gav ?800.000 kr.? 

 

10. 20:45 - 21:15| UNDERVISNING  

  Der er lidt udfordring i år. Miriam rejser til USA i ca. 1 måned (september og stor del af  
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oktober). Alternative tanker omkring 1. kommunionsgruppen og undervisningen i det hele 
taget. Miriams søster fortsætter. 
Information om 1. kommunion 30. august 2015 efter den danske messe.  
 
Nikolaj Noval overtager firmelsesundervisningen fra Karl Heinz. Nikolaj vil gerne undervise 1 
gang om måneden i stedet for over flere søndage. 
 
Informationsmøde om firmelse 13. september 2015.  
Datoer for firmelsesforberedelse. 
25-10-2015 
15-11-2015 
06-12-2015 

11. 21:15 - 21:20| EVENTUELT  

    

12. 21:20 - 21:25| NÆSTE MØDE  

  Punkter: 
24-09-2015: 

- Fastholdelse af menighedsmedlemmer børn som voksne: 
- Aktiviteter i respons til rundskrivelsen Laudato Si' 

Ann kommer med kage. 

 

13. 21:25 - 21:30| EVALUERING AF MØDET  
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Helles noter om lyden i Vor Frue Kirke: 

 

generelt 

Jeg sidder ”normalt” på den inderste bænkerække , cirka midtvejs og mod midtergangen. 

 

Jeg har INGEN problemer med lyden. Fra prædikestol og alteret er lyden god. 

 

Lørdage sidder jeg undertiden på forreste række på midterrækken. Her er lyden god. 

 

Søndagsmesse 19. juli 

jeg sidder på midterrækken, næstsidste bænk, ud mod midtergangen. 

 

Lyden er ”mudret”, det er som om de høje toner mangler. Dårligst lyd fra alteret, bedst fra prædikestolen (hvor Jonnas klare,  høje 

stemme går fint igennem, men stadig med en ”mudret” lyd) 

 

 

 

søndag 26. juli 

jeg sidder på vinduesrækken, 6. bænkerække. 

 

Lyden er ikke særlig god fra alteret. Den virker ”mudret”. Det bliver bedre fra prædikestolen, hvor både Aage og Allen går fint 

igennem. 

 

Lørdag 8. august 

jeg sidder på midterrækken, 2. bænkerække. 

Lyden er fin og klar. Ingen problemer overhovedet. 

 

Konklusion: 

lyden er absolut bedst i den inderste række og mellemste række foran. 

 

Jeg mangler at  sidde 

-      bagerst på inderste række 

 og op mod midten i midterrækken 

 

Nu får I mellemresultatet, da emnet skal op på menighedsrådsmøde onsdag 19. august 2015 

 

 

Helle Bjerre, 

17. august 2015.  
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Præsentation af Sankt Vincent Grupperne 
Poul Skallerup [poul.skallerup@gmail.com] 

Sendt: 18. august 2015 16:13 

Til: Franz Igwebuike; agcomi@mail.dk 

Cc: Poul Skallerup [poul.skallerup@gmail.com]  

 
 

Kære Franz og Allen, 
  
Sankt Vincent Grupperne har her i foråret kørt en medlemskampagne, som har resulteret i ca. 270 medlemmer. Målet er mindst 300. 
  
Mon det er muligt at vi kunne få lov at præsentere menigheden for Sankt Vincent Gruppernes arbejde, f.eks. i forbindelse med kirkekaffe? 
Præsentationen vil tage 20-25 minutter – eller kortere hvis det ønskes. 
Formålet er at skaffe flere bidragydere og medlemmer. 
  
Venlig hilsen 
Poul Skallerup 

 

https://outlook.tdcwebmore.dk/owa/?ae=PreFormAction&t=IPM.Note&a=Del
https://outlook.tdcwebmore.dk/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=agcomi%40mail.dk&nm=agcomi%40mail.dk
https://outlook.tdcwebmore.dk/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&a=New&to=poul.skallerup%40gmail.com&nm=Poul+Skallerup

