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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Dagsorden  nummer: 15 Dato: 21-01-16 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Julietta 

Til stede:  

p. Joy Fernando 

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 - 19:35| INDLEDENDE BØN  

  Sognepræsten indleder mødet med en bøn 
The Parish priest starts the meeting with a prayer 

 

2. 19:35 - 19:40| SUPPLERING AF DAGSORDEN  

  Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

3. 19:40 - 19:45| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT  

  Referatet godkendt og kan udgives på hjemmesiden.  

4. 19:45 - 20:00| PRÆSTERNE HAR ORDET  

  Orientering fra præsterne/Update from the priests 
p. Allen 
p. Theva er ankommet sikkert til Sri Lanka og gået i gang med sit nye arbejde. 
Retræten aflyses. 
Der er fortsat håndværkere i huset efter vandskaden i efteråret. De 2 mindre værelser i 
kælderen har fået linoleum på gulvet og malet. Det store værelse har fået fjernet panelerne, 
der er også ulovlige el - installationer som skal fjernes samt der kommer fliser på gulvet i 
stedet for linoleum (fliserne er ikke dækket af forsikringen). Væggene males og der kommer 
ikke paneler igen.  
 
Varmevandsanlægget skal udskiftes – anlægget er 20 år gammelt.  
p. Michael og p. Carroll har det godt. 
 
Oblatfædrenes fejring af 200 års jubilæum gik godt med deltagelse af Biskoppen og alle 
Oblatfædrene. Der var ca. 45 mennesker med. 
 
p. Joy 
Velkommen til p. Joy. Vi ser frem til et godt samarbejde. 
Alt er meget nyt! 

 

5. 20:00 - 20:05| SIDEN SIDST  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Letters to the parish council chairman/parish council 

 

6. 20:05 - 20:25| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE  

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke 
Aage Vinter Christensen har været i drøftelser med nedenstående firmaer. I 
bygningsudvalget har vi drøftet disse 2 tilbud om anbefaler følgende prioriteringer: 
- At der startes med Alpha Akustisk med belægninger for at se hvordan dette fungerer inden 
vi investerer i det noget større tilbud fra Phonic Ear. 
 
Patrick: Bekymring om hvorvidt, et forsøg på at ændre på dette kan medføre en forringelse 
ved musik og sang? 
 
p. Allen: Synes det er en god ide at sætte akustikpladerne sættes. 
 
Den endelige beslutning træffes i forbindelse med budgetdrøftelser.  
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- Bilag 1: 2015-12-03 Phonic Ear - 2730 Vor Frue Kirke 
- Bilag 2: 2016-01-14 ALPHA AKUSTIK - Tilbud 2781-01 - Vor Frue Kirke Herlev 
 
- Udskiftning af toiletter 
Malee har meldt tilbage, at hendes mand ikke ville påtage sig opgaven. 
Det kan være, at vi skal nøjes med kun at udskifte toilettet på det mindre toilet. 
Ann tager kontakt til vores  VVS mand, men undersøger priser for toiletter. 
 
- Udskiftning af servietter/håndklæder i toilettet 
Helle indkøber små håndklæder og vi ser hvordan det fungerer. 
 
- Udskiftning af gardiner 
Vi træffer beslutning om dette til næste møde. Helle har fået et mundtligt tilsagn om 8000 – 
9000 kr. inkl. opsætningen, stænger osv. 
 
- Udskiftning af varmeanlæg i præsteboligen. 
Der skal udskiftes varmeanlægget i Præsteboligen – det vil give mening at få det gjort fordi 
der alligevel  skal ordnes andre ting i forbindelse med varmeanlægget. 
p. Allen har efterspurgt tilbud fra VVS mand og Siemens som står for varmestyringsanlægget 
for at komme at holde et årligt eftersyn. 

 
 
 
 
Ann 
 
 
 
Helle 

7. 20:25 - 20:30| CARITAS  

  Rettelse til indlæg i Katolsk Orientering 225.995 kr. som blev indsamlet i august og ikke 
oktober. 
Juleindsamlingen har givet omkring 300.000 kr. 
Den næste indsamlingen er Caritas fasteindsamling, som går til bønder i Uganda, som giver 
dem mulighed for at skabe indkøbskapitel så de bedre kan bolstre sig i deres arbejde som 
bønder. Indsamlingen går desuden til katastrofefonden og Caritas øvrige arbejde.  
Vi inviterer Caritas brobyggere til at komme og fortælle om deres tur til Uganda.  
Jette og Patrick aftaler nærmere – de inviteres til kirkekaffe i Vor Frue kirke den 21. februar.  

 

8. 20:30 - 20:35| UNDERVISNING  

  Miriam Garde kommer tilbage fra sine rejser en af dagene. Undervisningen blev flyttet fra 
den 3. januar til den 10. januar, hvor Ann og Elisabeth stod for undervisningen. 
Ann skriver ud til forældre omkring forventninger til forældre, børn og unge når de kommer 
til undervisningen. Det er vigtigt at børnene og forældrene får oplevelsen, at undervisningen 
er en del af et sakramente.  
 
Firmelsesundervisning: Der er faldet nogle fra, så der nu er 5 unge tilbage. Vi skal overveje 
om firmelsen skal udskydes til næste år.  
 
Der er 1. kommunionsweekend i Stenløse med DUK – p. Allen deltager om lørdagen. 
 
Der er en udfordring omkring fejring af fastelavn fordi der også er undervisning samme dag. 
Ann skriver mail ud til forældrene. 

 

9. 20:35 - 20:50| SOGNETS BEGIVENHEDER  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
- 14-01-2016 Kl. 17:00  Oblatfædrenes 200 års jubilæum. Pontifikalmesse og efterfølgende 
reception. 
Det gik fint med omkring 45 mennesker til messen og receptionen.  
 
- Kommende arrangementer: 
- 22-01-2016 Kl. 19:00 Messe og Pakkefest i Skt. Antoni til fordel for p. Tantholdt-Hansens 
arbejde i Peru 
 
- 06-02-2016 kl. 15:00 - 16:45 Foredrag v/p. Finn Arvé i Vor Frue Kirke 
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- 07-02-2015 Herrens fremstilling, Blasiusvelsingelse og fastelavn: 
 
- 27-02-2016 Jubelårsvalfart til Odense:  
Julietta printer plakatterne i A3. 
Ann er tovholder på reklamering. Julietta hjælper til. 
Franz bestiller bus til omkring 50 mennesker. Det koster ikke noget for menighedens 
medlemmer at køre med bussen, men folk skal selv sørge for deres frokost. 
 
- Retræten 31. januar aflyses. 

10. 20:50 - 21:10| MENIGHEDEN  

  Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
Vor Frue Kirke 
- Update MobilePay 
Franz præsenterede forslag til hvordan MobilePay kan implementeres. Vi har nu de praktiske 
forhold på plads.  
Der sættes bogmærker i salmebøgerne i hhv. Vor Frue kirke og Skt. Antoni samt det kommer 
på projektor til den engelske messe.  
Franz sørger for at lave flere bogmærker samt et plakat til Marialysene.  
MobilePay kan desuden bruges i andre sammenhænge, men der er det vigtigt, at der 
fremgår i teksten hvad beløbet går til. 
 
- Budget 2016 
 
- Ansættelse af hjælp til sognepræsten 
p. Allen overtager distriktssupererior fra p. Marx fra begyndelsen af februar. I den 
forbindelse vil det være nærliggende at overveje ansættelse af hjælp til sognepræsten. Vi vil 
drøfte dette til budgetmødet, hvor der skal aftales hvor mange timer sådan en hjælp skal 
være om ugen.  
 
Afholdelse af engelsk messer i f.eks. den Stille Uge: 
Der er et ønske fra den engelske messe, at der afholdes messer på engelsk i f.eks. den Stille 
Uge. Som udgangspunkt kan dette lade sig gøre f.eks. ved at sognepræsten holder messen 
på et senere tidspunkt efter den danske messer. 
Vi arbejder på at få det planlagt, så det kommer med i næste sogneblad. 

 

11. 21:10 - 21:15| EVENTUELT  

  Marialyspenge: 
Patrick beslutter hvilke af Vincentgruppernes projekter pengene skal gå til.  

 

12. 21:15 - 21:20| NÆSTE MØDE  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde: 10. februar kl. 19:30 (det er også Askeonsdagsmesse kl. 19:00 og engelsk 
messe kl. 17:00 evt.). Til dette møde drøfter vi regnskab/budget. Det er ikke sikkert at 
regnskabet er klart til denne dato. 
Kage: Ingen kage! Faste og abstinensdag. 

 

13. 21:20 - 21:25| EVALUERING AF MØDET  

    


