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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referatnummer: 19 Dato: 19-05-16 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Roshanie 

Til stede:  

p. Joy 

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 (OPENING PRAYERS)  

  Sognepræsten indleder mødet med en bøn  

2. 19:45 - 19:50| SUPPLERING AF DAGSORDEN (MATTERS ARISING AND ADDITIONS TO AGENDA)  

  Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

3. 19:50 - 20:05| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT (MINUTES FROM LAST MEETING)  

  Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde 

- Udvendig gennemgang af kirken: Ann og Aage: 
Aage har været rundt, men mangler at en grundigere gennemgang. Aage må gerne ringe til 
p. Allen i den forbindelse.  
 

- Vinduespudsning af kirkevinduerne: p. Allen: 
p. Allen har ikke fået snakket med ham endnu. 
 

- Arbejdsdag i Vor Frue Kirke: Ann og Aage: 
Afholdes lørdag den 4. juni kl. 9-13 

 

-  Gregoriansk kor, som ledes af Bent Fabricius- deltagelse og synge til en lørdagsmesse: 
Patrick og p. Allen: 
Der er ikke aftalt noget fast endnu, men forslaget om at synge den lørdag 26.november kl. 
17:00 efter adventshygge er blevet mødt positivt.  
 

- Overtagelse af kollekt og indbetaling til banken: Helle: 
De sidste detaljer mangler at blive afklaret. Helle og Anna har henholdsvis været på ferie. 
 

- Tilbagemelding om medhjælper til sognepræsten: Franz og p. Allen: 
p. Allen er i gang med drøftelse med en kandidat, som kommer forbi fredag den 20-05-2016. 
 

- Bestemmelser for lån af menighedssalen: Ann og p. Allen: 
Er under udarbejdelse.  
 

 

4. 20:05 - 20:15| PRÆSTERNE HAR ORDET (UPDATES FROM THE PRIESTS)  

  Orientering fra præsterne 

p. Allen: 
Der er kommet indbydelse til Kristi Legems og Blods fest i Skt. Therese kirke den 26. Maj. 
Har været interviewet af Erik Elnebo til Katolsk Orientering i forbindelse med sit 40 års 
jubilæum.  
 

p. Joy: 
There are two main areas of focus: The ministry, which he is very happy for. Still settling in. 
And the Danish exams which will take place on the 6.th. of June. Please pray for him. 
 

The yearly Oblat conference in Poland was attended by p. Alren and p. Joy. 
 

 

5. 20:15 - 20:25| SIDEN SIDST (INCOMING LETTERS)  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
- Bilag 1: 2016-05-02 Plant håb - grøn kirke 
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Det fælleskirkelige udvalg er i gang med en proces – menighedsrådet bakker op om 
forslaget.  
 

- Bilag 2: 2016-05-10 Mail fra Poul Skallerup om støtte til Skt. Vincent Grupperne: 
Vi støtter i forbindelse Mariapenge og Skt. Antoni kirkes sommermarked.  
 

6. 20:25 - 20:40| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke: 
Der skal bestilles en større affaldscontainer – som konsekvens hæves prisen for leje af 
lokaler. 
 

- Bilag 3: 2016-05-09 Aftale om indkøbsaftale samlet: 
Vi afventer udbudsrunden. 
 

Skt. Antoni 

 

 

p. Allen 

7. 20:40 - 20:45| CARITAS  (UPDATES FROM CARITAS REPRESENTATIVE):  

  Der er kommet over 3000 kr. til fasteindsamling. 
 

Caritas er kommet med en udtalelse om at afskaffe au pair ordningen.  
 

Caritas vil være til stede på Åsebakkevalfartet.  

 

8. 20:45 - 20:50| UNDERVISNING  (UPDATES FROM CHILD/YOUTH  MINISTRY):  

  Der har været 1. kommunion og firmelse. Begge ting er gået godt. 16 børn til 1. kommunion 
og 6 til firmelse, heraf 1 voksen. 
Forældrene til firmanderne påtog sig opgaven i at arrangere receptionen. 
Der skal indgås aftale omkring oprydning efter 1. kommunions receptionen.  
 
Nicolaj Noval har stået for undervisningen af firmanterne denne sæson. 
P. Allen vil overtage undervisningen til næste år. 
 
Ann, Miriam,( måske Nikolaj Noval) og p. Allen holder snart møde for at evaluere 
undervisningen. 
 
p. Joy: Det er vigtigt, at der følges op på 1. kommunikanterne omkring modtagelse af 
kommunion.  
Ann: Vi har selv tænkt sådan og vi vil følge op med det i fbm undervisningen og med 
forældrene.  

 

9. 20:50 - 21:05| SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 

- Afholdte arrangementer: 
- Lørdag den 14. maj Kl. 10:30 Firmelse i Vor Frue Kirke 

 

- Kommende arrangementer: 
- Søndag den 29. maj Valfart til Åsebakken: Der vil igen være vandring gennem skoven for 
Herlev/Brønshøj sogn. 
Der fejres engelsk messe den 29. Maj. Der skal reklameres for det til søndagsmesse  
 

 

- Lørdag den 4. juni: Grundstensnedlæggelse i Baptistkirken kl. 11:00 

- Arbejdsdag lørdag den 4. juni kl. 9:00 

- Søndag den 5. juni  p. Allen Courteau 40 års præstejubilæum + havefest + afslutning 
undervisning: 
Helle har været i kontakt med p. Allens samarbejdspartnere. Helle koordinerer med 
relevante personer. Der skal laves et program til dagen.  
  

 
 
 
 
Ann, Yvonne, 
Jette, p.Allen 
 
Julietta og p. 
Joy 
 
Aage 
 
Ann & Helle 
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- Torsdag den 23. juni Sankt Hansaften i Præstebro Kirke kl. 19:30. 
Der har brug for nogen til at bage kage og hjælpe med at sætte telte op. 
Julietta bager en kage 

 

10. 21:05 - 21:20| MENIGHEDEN (PARISH MATTERS)  

  Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
Vi skal huske at rette sognets kontonummer i Katolsk vejviser + CVR nummer! 
 

Vor Frue Kirke 

- Bilag 1: 2016-05-02 Plant håb - grøn kirke: 
Det fælleskirkelige udvalg er i gang med en proces – menighedsrådet bakker op om 
forslaget.  
 

- Indkøb af ny albaer: 
Ann påtager sig opgaven i samarbejde med p. Allen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann 

11. 21:20 - 21:25| EVENTUELT  

  Punkter til evt. bedes oplyst forud for mødet eller senest ved supplering af dagsordenen. Det 
bedes gjort klar om det er til orientering, drøftelse og/eller beslutning. 

 

12. 21:25 - 21:30| NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 

Næste møde: Torsdag 16. juni 2016 

Kage: Malee 

 

Næste datoer: 
- Torsdag 11. august 2016 
- Onsdag 14. september 2016 

- Onsdag 9. november 2016 

 


