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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Dagsorden nummer: 13 Dato: 28.10.15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann 

Tilstede:  

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  

 Referatet er godkendt.  

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

 Orientering fra præsterne 
p. Allen 
Der er ikke kommet noget nyt omkring p. Joy (p. Thevas efterfølger). 
p. Paul Marx og p. Carroll er på ferie. 

 

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

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
- 2015-10-23 Mail fra Niels Engelbrecht vedrørende betaling ved kirkelige handlinger. 
- Biskoppens brev om Pavens dag 2015 
- JUBELÅRSVALFART TIL ODENSE _ny version 
Menighedsrådet støtter op om valfarten.  

- Vi må leje en bus og evt. invitere andre menigheder at være med.  
- Vi afsætter et passende beløb i budget 2016 til dette. 
- Ann kontakter Bispekontoret: 

o Vi skal høre Bispekontoret om brevet også er skrevet på engelsk. 
o Bispekontoret bedes lave en plakat.  
o Evt. en ”reservere datoen” plakat. 

- Skal i sognebladet. 

 

6. 20:20 - 20:30| MENIGHEDEN  

 Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
- Oplæg til Brug af MobilePay i sognet. 
Menighedsrådet støtter op om oprettelse af MobilePay hurtigst muligt.  

- Franz påtager sig opgaven med at rapportere indsamlinger på kollekt til Anna. 
- Franz kontakter Anna med hensyn til det videre forløb omkring oprettelse af konti. 

 
- Fastholdelse af menighedsmedlemmer børn som voksne: Evt. oplæg ved Patrick 
Der er ikke et færdigt oplæg til dette, men påregnes færdigt til sognebladet. 
 
Laudato Si – det videre forløb: 
Grøn kirke: Evt. oplæg ved Patrick 
Patrick præsenterede sine overvejelser omkring Grøn kirke.  
Det er ikke et projekt, som ikke kan bæres alene af menighedsrådet. Vi har brug for nogen, 
der interesserer for det og som kunne danne, med andre, et udvalg. 
 
I forbindelse med budget 2016, skal vi afsætte penge til investering/køb af bedre/ mere 
energivenlige løsninger – udskiftning af toiletter, vandhaner, opvaskemaskine i 
præsteboligen. 
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7. 20:30 - 20:35| KOMMENDE OG AFHOLDTE BEGIVENHEDER  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
 
Afholdte arrangementer: 
- lø26.09.2015 Menighedsfest kl. 17:00 med messe først 
- sø 11.10.201528. ALM. SØNDAG Kirkekaffe/Høstmesse Skt. Antoni: Der blev indsamlet 
2300 kr. ved auktionen. 
 
- fr 23.10.2015 kl. 19:00 Bankospil i Skt. Antoni - starter med messe. Der blev indsamlet 2050 
kr.  
- lø 24.10.2015 kl. 10:00 - 18:00 Lektorkursus i Vor Frue Kirke v/ p. F. Arvé: Gik godt. Meget 
lærerigt. 
 
Kommende arrangementer: 
- sø 01.11.2015Allehelgens andagt d. 1. nov. Det er en tradition i sognet, at vi mindes vores 
afdøde med en lille andagt i kirkegården. Menighedsmedlemmer fra Vor Frue mødes 
kl. 15.00 i den katolske afdeling af Gladsaxe kirkegård. Og menighedsmedlemmer fra Skt. 
Antoni mødes kl. 16.00 på Vestre kirkegård. 
- lø07.11.2015 Kl. 10:00 Havedag i Skt. Antoni 
- lø 07.11.2015 Kl. 18:00 Fælleskirkelig Udvalg: Fællesspisning og fest 
- lø 14.11.2015 Kl. 9:00 Arbejdsdag i Vor Frue Kirke. Aage har tilbudt at være koordinator. 
- lø 28.11.2015 Forslag: Kl. 15.00 Adventshygge i Herlev. Ann: Afholdes som sædvanligt. 
 
- to 03.12.2015 Forslag: kl. 19:00 Studiekreds i adventstiden (og 3 efterfølgende torsdage): 
Allen: Kommer med et oplæg. 
 
- Helbredsmesse placeres i januar 2016, hvor det også har været placeret i 2015. 
 
 
Datoer for næste møde: 

- Møde 14: Januar [Uge 3 - Torsdag - 21-01-2016] 
- Møde 15: Februar [Uge 6 - Onsdag - 10-02-2016] 
- Møde 16: Marts [Uge 10 - Torsdag - 10-03-2016] 
- Møde 17: April [Uge 15 - Onsdag - 13-04-2016] 
- Møde 18: Maj [Uge 20 - Torsdag - 19-05-2016] 
- Møde 19: Juni [Uge 24 - Torsdag - 16-06-2016] 

 

8. 20:35 - 20:45| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE  

 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke: 
- Gelænderet udenfor kirken er nu kommet op. TaktilPerVinter Christensen. 
 
- Aage har talt med Oticon, og at de kommer d. 13/11 og efterser lydanlægget i Vor Frue. 

 

9. 20:45 - 21:00| CARITAS  

 Der er kommet takkebrev fra Caritas: 9568,36 kr. fra Skt. Antoni Sommermarked.  4616 kr. 
fra Caritas kollekt. 
Der er 10, som tager på Ugandarejse for at kigge på Caritas’ arbejde i landet.Gruppen består 
af sognerepræsentanter, nogle fra Caritas’ kontor og nogle andre. Efter rejsen skulle der 
gerne komme rapporter/besøg fra sognerepræsentanterne. 
Caritas dag gik fint med en god tilslutning. 

 

10. 21:00 - 21:30| UNDERVISNING  

 De første 2 undervisningsgange blev holdt fælles for børnegruppe, 1. kommunion og 
mellemgruppen med underviserne Elisabeth Garde og Ann. Det er gået godt. 
Miriam er nu kommet tilbage og tager undervisning for 1. kommunionsbørnene både nu på 
lørdag og søndag. Holdet har nu ca. 15 børn. 
 

 



Side 3 af 3 

 

 

 

Der er 7 unge deltagere på firmelsesholdet, som Nikolaj Noval underviser i år. De havde 
første undervisningsdag søndag 25.10.2015. Næste gange er 22. november og 6. december. 
Ann har skrevet til Biskoppen omkring en dato. Svar afventes. 
 
DUK afholder firmelsesweekend og 1. kommunionsweekend, som børnene opfordres til at 
deltage i. Menigheden betaler. 

11. 21:30 - 21:35| EVENTUELT  

 Kommunikationsgruppen: 
Har holdt møde søndag den 25-10-2015. 

- Indlæg fra Sognepræst 
- Indlæg fra Menighedsrådsforman 
- Indlæg til studiekreds om Laudato Si og familien. 
- Mulighed for filmaften? 

o Livets træ? 
o Kort oplæg: Finn eller Michael Hornbech – Madsen. Jette spørger 

- Helbredsmesseplaceres i januar 2016, hvor det også har været placeret i 2015. 
 
Oplæg til ophæng af plakater: 
Kommunikationsgruppen har lagt et oplæg.  
 
p. Allen har bestilt en ny kalender til opslagstavlen. 

 

12. 21:35 - 21:40| NÆSTE MØDE  

 Næste møde: 26. november 2015. Yvonne kommer med kage. 
- Snerydning. 

 


