
Side 1 af 3 

 

Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referatnummer: 23 Dato: 09-11-16 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Franz 

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  
4. 19:55 - 20:05| PRÆSTERNE HAR ORDET (UPDATES FROM THE PRIESTS)  

 Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Fr. Parker er færdig men genoptræning, men har stadig besøg af ergoterapeuten. 
Fr. Michael deltog i Pavemessen i Malmø. 
Fr. Marx tager til Færøerne den 25. november 2016 
Fr. Joy er i Norge  

 

5. 20:05 - 20:25| DATOER FOR MØDER I 1. HALVÅR 2017  
  På baggrund af drøftelserne omkring placering af møder - især et møde i februar for at kunne godkende 

regnskabet, har jeg placeret et møde i februar. Det medvirker en nødvendig rettelser i forslagene til 

resten af datoerne. 

 

Forslag til datoer: 

- Onsdag 18. januar 2017 (uge 3) 

- Onsdag 22. februar 2017 (uge 8) 

- Torsdag 30. marts 2017 (uge 13) 

- Onsdag 3. maj 2017 (uge 18) 

- Onsdag 21. juni (uge 25) 

 

 

6. 20:25 - 20:45| SIDEN SIDST (INCOMING LETTERS)  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
-  2016-09-22 Afregning kirkeskat 2016 3. kvartal (se også kvartalsregnskab): 
3. kvartal ligger lavere end tidligere år, men når vi sammenholder summen af 2016s 3 
kvartaler, så ligger kirkebidraget faktisk højere end tidligere år. 
 
- 2016-10-17 Hyrdebrev fra Den nordiske Bispekonference: 
Brevet blev drøftet. Menighedsrådet er glad for at læse, at der er fokus på det, der bringer 
os sammen og ikke det, der adskiller os.  
Det er vigtigt at fastholde det gode økumeniske samarbejde med vores trosfæller her i 
nærområdet. 
 
- 2016-10-25 Troslærekongres 
- 2016-10-27 Mail fra Son Bui om Bispedømmets biler 
p. Allen har meldt ind til Son. Vi har gjort opmærksom på den røde Toyota Yaris skal 
udskiftes. Bispekontoret sætter det ikke som topprioritet, men hvis der kommer en stor 
reparation bør den skiftes ud.  
 
- 2016-10-28 Mail fra Marcelino Gaugin om Katolsk lommebog 
Vi bestiller 40 stykker – p. Allen bestiller. 
 

 



Side 2 af 3 

 

7. 20:45 - 21:00| MENIGHEDEN (PARISH MATTERS)  

 Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
- 2016-09-22 Afregning kirkeskat 2016 3. kvartal 
Der er et driftsunderskud på 190.049 kr. Bemærk, at kirkebidraget afregnes bagud, så der vil 
altid være en difference i forhold til  
 
Vor Frue Kirke: 
Tilbagemelding fra Pastoralrådsmøde v/Patrick: Læs bilag (Patrick udsender dette). 
 
Hilsen fra Fr. Theva: 
Roshanie har været på besøg i Sri Lanka og i den forbindelse besøgte p. Theva. p. Theva 
sender sine hilsener til menigheden og menighedsrådet. Han har det godt, men savner os og 
Danmark en smule.  
 
Jimmy fra den engelske messe (ansvarlig for ministranterne) fylder 70 år 3-12-2016: 
Menighedsrådet sender en gave til ham på op til 200 kr. Roshanie sørger for det.  
 
Organist: 
Vi sætter pris på Malenes store arbejde som organist i kirken. Franz sender blank kontrakt til 
Ann, som udfylder relevante felter. 
Ann undersøger sammen med Malene om der er behov en anden stol  
Oplæg: Malene kommer på månedsløn og dermed har ret til løn under sygdom. 
 
 
Musik til messen: 
Vi skal have faciliteret et møde, hvor der drøftes hvordan vi optimerer musik til den engelske 
messe. Julietta og Ann aftaler det videre forløb. 
 
Evaluering af uakkompagneret sang: 
Der er kommet flere henvendelser fra menighedsmedlemmer omkring den manglende 
orgelspil under messen. Der opleves, at menigheden er i tvivl om hvornår de skal synge. 
Det vil kræve en mere aktiv indsats, f.eks. ved at have et kor eller en ledende sanger, hvis det 
skal kunne fungere. 
Vi har prøvet det af og konklusionen er, at vi ikke fortsætter med forsøget. p. Allen giver 
Malene besked.  
 
Jul:  
Julekrybben sættes op i løbet af uge 50. 
Aage køber juletræ og adventskrans. Juletræet må ikke blokere nødudgangen.  
Indkøb af julegaver: Ann sørger for kurve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roshanie 
 
Franz 
Ann 
 
 
 
 
Julietta og 
Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. Allen 
 
 
 
Aage 
Ann 

8. 21:00 - 21:10| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  
  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  

Vor Frue Kirke 

Reparation af vinduer Udskudt til næste møde 

Placering af mobile højttalere i kirkerummet i Vor Frue Kirke - Skal de stå fremme hele tiden – hvor 

ofte bruges de – kan de evt. flyttes frem og tilbage. Moveable loudspeakers in the Church – can they be 
placed in storage in between Masses? Udskudt til næste møde 

 

Status på håndklædesituationen: 

Det har vist sig at kræve meget arbejde at vaske og stille op. Helle indkøber en papirdispenser i stedet 

for.  

 
 
 
 
 
 
 
Helle 

9. 21:10 - 21:15| CARITAS  (UPDATES FROM CARITAS REPRESENTATIVE):  

  Der har været afholdt årsmøde. Jette er udtrådt af Caritas’ bestyrelsen efter 8 år som 
medlem. Menighedsrådet takker for hendes store arbejde i bestyrelsen. 
Der afholdes inspirationsdage om modtagelse af flygtninge. 
Juleindsamling går til flygtninge fra konflikten i Dafur i flygtningelejre i Chad.  
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Der afholdes PREPkurser i januar.  

10. 21:15 - 21:25| UNDERVISNING  (UPDATES FROM CHILD/YOUTH  MINISTRY):  

  Orientering fra undervisning 
- 2016-10-02 Referat af forældremøde søndag den 2  oktober  Udskudt til næste møde 

 

11. 21:25 - 21:40| SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
- Onsdag 28-09-2016 Menighedsaften om meditation om Nouns bog om den fortabte søn 
ifm. Barmhjertighedens år. 
- Fejring af p. Carroll 
- 01-10-2016: Ministrantdag i Vor Frue Kirke 
- 28-10-2016: Bankospil i Skt. Antoni 
- 29-10-2016: Havedag i Skt. Antoni 
- 01-11-2016: Pavemesse i Malmø 
  
- Kommende arrangementer: 
- 19-11-2016: Havedag i Vor Frue Kirke 
- 19-11-2016: Fællesspisning fælleskirkelig udvalg 
- 19-11-2016: Gregoriansk sang i Vor Frue Kirke (flyttet fra 26-11-2016) 
 
-17-12-2016: Fejring af p. Bradleys 50 års præstejubilæum: 
Helle følger op med p. Bradley.  
Vi holder meget gerne en reception efter lørdagsmessen evt. før messen (overholdelse af 
liturgiske messe). Helle melder tilbage omkring det.  
 
- Forslag: 20-01-2017: Pakkefest i Skt. Antoni 
- Forslag: 28-01-2017: Menighedens retræte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helle 

12. 21:40 - 21:45| 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. 
 

13. 21:45 - 21:50| NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

 Evt. punkter til drøftelse ved næste møde: 
- Fejring af frivillige i sognet 

Næste møde: Onsdag 18. januar 2017 
Kage: Zdravko 

 

   

   

   

   




