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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat  nummer: 24 Dato: 18-01-17 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Zdravko 

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 - 19:55| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT (MINUTES FROM LAST MEETING)  

  Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde 
 
Ny løsning til håndklæder til toiletterne: 
Der indkøbes 2 papirbeholdere og papir til ca. 1 års forbrug. 

 

4. 19:55 - 20:50| MIDTVEJSEVALURERING AF MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE SAMT VISIONER FOR 

RESTEN AF VALGPERIODEN 
 

  Da vi nu nærmer os næsten 2 år af vores valgperiode er det måske tid til at gøre status. 
Som en måde at gribe det an på, bedes I overveje følgende: 
- Hvilke områder/tiltag/opgaver synes du menighedsrådet har gjort godt indtil nu? 
En kort opridsning af de forskellige ting vi har gennemført i menighedsrådet: 

- Løft af de fysiske rammer i menighedslokalerne: 
o Gardiner, borde, opdatering af sognekontoret, telefoner, internet, 

computere til sognekontoret, vinduer 
- Aftaler: 

o Gartner til at passe plænerne 
o Ansættelse af sognemedhjælpere 
o Brug af MobilePay til kollekter 

 
- Undervisning: 

o p. Allen har overtaget undervisningen af firmanderne. 
- Menighedsarrangementer: 

o Fejring af forskellige jubilæer 
o Valfart til Odense, Pavemesse 

 
Hvilke områder/tiltag/opgaver synes du menighedsrådet kunne have gjort bedre indtil nu? 

- Der har været meget drift i menighedsrådet og ikke så meget helikopter blik på hvor 
vi vil hen som menighed. 

- Der har ikke været nok fokus/overskud til at få flere engageret til at løse 
menighedsopgaver. 

o Vi skal være bedre til at holde hinanden oppe på aftaler da mange opgaver 
hænger på enkelte personer (i menighedsrådet eller tordenskjoldssoldater) 
og hvis vedkommende ikke har tid/overskud til at løse opgaverne, bliver de 
ikke løst. 

- Der er brug for at tiltrække flere sognemedlemmer til at komme mere i kirke/deltage 
mere aktivt i sognets liv. 

- Det er brug for at kunne få vores tidligere firmander til at komme efter deres 
firmelse. 
 
 

Evaluering af menighedsrådets møders struktur og indhold: 
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- Er vægtningen af dagsordenspunkter mellem orienteringspunkter og 
udviklings/tiltagpunkter passende? 
  - Bruger vi tiden hensigtsmæssigt? 
- Er der nye/andre faste punkter, som bør være på dagsordenen? 
 
Visioner for resten af valgperioden: 

- Hvilke områder skal menighedsrådet arbejde med i resten af valgperioden? 
 
- Hvordan skal evt. tiltag organiseres så det bliver fulgt til dørs? 
- Hvordan organiseres drøftelser af tiltage mellem menighedsrådsmøder, så disse bliver 
mere effektive? 

- Udsendelse af orienteringspunkter fra f.eks. undervisning og Caritas osv. 
 
Brainstorming: 

- Afholdelse af menighedsfester med andet islæt. 
o Sommerafslutning 
o Efterårsfest/menighedsfest 

- Kirkekaffe: 
o Man kunne forsøge med at man spørger 1 ny om de vil deltage i kirkekaffen 

og sætte sig med vedkommende og snakke med dem. 
- Modtagelse af menigheden i forbindelse med messer 

o F.eks. hilse på folk før eller efter messen. 
- Sæt andre til at løse de opgaver vi tit påtager os 

o F.eks. få nogen til at hjælpe med fastelavn 
- Tidligere afprøvede arrangementer: 

o Kano 
o Udflugter 
o Børnearrangement 

- Stil mål og tegn på succes 
o Trinvis opbygning 

- Ministranter: 
- Brev til nye medlemmer af menigheden: 

o Der trækkes ajourføringslister fra sognekartoteket 
o Der sendes velkomstbrev til disse personer 

- Videreudvikling af vores velkomstfolder 
 

Til næste møde: 
- Drøftelse af arrangementer, som gennemføres i 2017 
- Opstilling af mål for disse arrangementer 
- Opstilling på tegn på succes i forhold til målene 

5. 20:50 - 21:05| KIRKESKAT  

  Kirkeskat:  
Patrick og Franz har modtaget rapporter fra Bispekontoret og disse giver anledning til en vis 
bekymring da der er uoverensstemmelse mellem kirkeskatsbetalere og 
menighedsmedlemmer. 
 
Menighedsrådet beslutter giver Patrick og Franzarbejder videre med at forberede brev 
tidligere betalere af kirkeskat.  

 
 
 
 
 
Franz og 
Patrick 

6. 21:05 - 21:15| ORIENTERINGSPUNKTER  

  Orientering fra præsterne 
p. Allen 
p. Joy 
 
Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
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Orientering fra Caritas repræsentant: 
Juleindsamlingen gav 444.000 kr.  
Vores indsamlingsbøsser gav ca. 1600 kr. 
 
Orientering fra undervisning 

7. 21:15 - 21:25| MENIGHEDEN, KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE, AFHOLDTE OG KOMMENDE 

ARRANGMENTER 
 

  Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
 
Vor Frue Kirke 
Skt. Antoni 
 
Afholdte arrangementer: 
Adventshygge 
 
Lørdag 17-11-2016 - p. Michael Bradley 50 års præstejubilæum 
 
Fredag 13-01-2017 Kl. 19:00 Messe og Pakkefest i Skt. Antoni til fordel for p. Tantholdt-
Hansens arbejde i Peru 
 
Kommende arrangementer: 
Lørdag 28-01-2017 Forslag: Kl. 10:00 - 18:00 Menighedens retræte i Vor Frue kirke - UDGÅR 
 
Lørdag 11-03-2017 Havedag i Skt. Antoni 

 

8. 21:25 - 21:30| EVENTUELT  

    

9. 21:30 - 21:35| NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde: 22-02-2017 
Kage: Malee 

 

4/21 




