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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat nummer: 26 Dato: 30-03-17 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Julietta 

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 - 19:40| INDLEDENDE BØN (OPENING PRAYERS)  

  Sognepræsten indleder mødet med en bøn  

2. 19:40 - 19:45| SUPPLERING AF DAGSORDEN (MATTERS ARISING AND ADDITIONS TO AGENDA)  

  Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

3. 19:45 - 19:50| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT (MINUTES FROM LAST MEETING)  

  Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde 
 
Fremover lægges referater op på hjemmesiden når deadline for tilbagemeldinger er 
overskredet. Franz sørger for at Patrick får besked om evt. rettelser til referatet. 
 

 

4. 19:50 - 20:30| MENIGHEDEN (PARISH MATTERS)  

  Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
 
- Fejl/ændringer i sognekartotek: 
De  ændringer i vores sognekartotek har umiddelbart ført til nedgang i kirkeskatsbetalere.  
Vi har været i dialog med Bispekontoret og fået en del af disse tilbage, men der er stadig en 
overvejelse omkring, om vi skal forsøge at få evt. tabte kirkeskat tilbage. 
 
Efter længere drøftelser som omfattede 2 principielle holdninger: 

- Der skal slås en streg over evt. tabt fortjeneste 
- Der skal rettes op på forholdene, således at evt. tabt fortjeneste tilbageføres sognet 

eller omvendt, at sognet skal tilbageføre for meget udbetalt kirkeskat. 
 
Franz forfatter et brev til Bispekontoret, hvor sognet fremfører følgende: 

- Vores utilfredshed omkring den manglende kommunikation omkring de ændringer 
Bispekontoret har lavet i sognenes medlemslister i forbindelse med overgang til det 
nye medlemssystem, hvilket har medført meget usikkerhed omkring sognets 
medlemmer og har haft en direkte indvirkning på kirkeskat. 

- Vores ønske om at der bringes orden i evt. tabt fortjeneste eller manglende 
indbetaling fra Bispekontorets side. 

- Vores ønske om at Bispekontoret kommunikerer ud til alle sogne om de 
konsekvenser den nye medlemsregistrering kunne have haft for sognene. 

 
- Kombineret sognekartoteks/kirkeskatskampagne: 
På baggrund af erfaringerne med flere sognemedlemmer, som måske/måske ikke er røget 
ud af vores sognekartotek, kunne det være en ide at lave en kampagne, hvor vi, over nogle 
lørdage/søndage får menigheden til at løse sognebånd/registrere sig som hørende til vores 
sogn i forbindelse med messen.  
- Sognekartotek kampagne: 
Vi starter en kampagne fra Palmesøndag 9. april hvor vi beder alle, som kommer til 
messerne og som identificerer sig som medlemmer af sognet til at udfylde en ny 
registreringsblanket, hvorved de dermed hører til sognet uanset om de bor indenfor 
sognegrænserne eller ej. Dette skal de kun gøre én gang.  
Ved samme lejlighed skal de også overveje kirkeskat. 
Franz har lavet et udkast. Ann og Jette prøver at rette teksten ind og sender til Franz i løbet 
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af næste uge. Vi skal være opmærksomme på, at vi skal kunne nå at printe det ud og være 
klar til Palmesøndag  
- Kampagne omkring de sognemedlemmer, som betaler kirkeskat til folkekirken. 
Franz laver et udkast til en vejledning som viser folk hvordan de undersøger om de betaler 
kirkeskat til folkekirken samt undersøger hvordan man melder sig ud af det.  
 
- Nota for kirkeskat 1. Kvartal 
Vi noterer med glæde at kirkeskat for 1. kvartal er på kr.137.937. Det er det højeste beløb 
for 1. kvartal i de 7 år man har ført statistik på dette.  
 
Vor Frue Kirke: 
- Organist aflønning: 
Der udarbejdes en kontrakt for organisten i Vor Frue kirke, hvor der er tale om 
månedslønning. Franz laver et udkast til kontrakt. Ann og  p. Allen drøfter udkastet med 
organisten efterfølgende. 
 

Franz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franz 

5. 20:30 - 20:45| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke: 
Bestilling af elektriker til nye stikkontakter i menighedssalen. 

- Udskydes til et senere tidspunkt, hvor p. Allen har mere tid.   
 
Der er kommet ca. 1200 kr. til indsamlingen til det nye kors på Gladsaxe kirke 
  
Skt. Antoni: 

- Bestilling af låsesmed til at gennemgå låsene i Skt. Antoni. 
Franz bestiller ved lejlighed en låsesmed til at gennemgå låsene i Skt. Antoni samt 
evt. udskifte til nye nøgler. Der skal kommunikeres ud til folk først, hvis der skiftes 
nøgler.  

- Lejeren af præstebolig har meddelt at de rejser 1 år til Italien. I mellemtiden udlejes 
præsteboligen til deres datter og hendes ægtemand. Franz udarbejder en kontrakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Franz 

6. 20:45 - 21:00| ORIENTERINGSPUNKTER:  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
- 2017-03-06 Kirkestatistik 2016 
2017-03-06 Plakat til Oliemessen 2017 
 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 

- Der er bestilt maler og tømrer til præsteboligen.  
- Der skulle skiftes radiator og ny håndvask med ny blandingsbatteri. 
- p. Joy er i Sri Lanka og vil gerne forlænge sin rejse til den 18. april.  

o p. Alren tager messerne Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag i 
Sakramentskirken og p. Allen tager de øvrige messer. 

- 24. – 28. april i Maribo: 
o Fælles distriktsmøde for Oblatfædrene i Skandinavien med deltagelse af 

provincialen fra Polen p. Paul.   
- Besøg fra p. James kommer på besøg fra den 18. april til 4. maj. 

 
Orientering fra Caritas repræsentant 
Der er 2 indsamlingsbøsser i hhv. Skt. Antoni og Vor Frue Kirken. Helle sørger for at indsende 
beløbet til videreformidling af Anna Glynn. 
Caritas udbyder et kursus ”Opdag Caritas” 5. – 8. maj på Magleås. Orientering om Caritas 
arbejde både i Danmark og i udlandet. Gebyr 300 kr. – senest tilmelding 18. april. Læs mere 
på Caritas hjemmeside. Der er plads til 20 deltagere. 
https://www.caritas.dk/undersektion/opdag-caritas-paa-en-weekend  

 

https://www.caritas.dk/undersektion/opdag-caritas-paa-en-weekend
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Der er fortsat arbejde på Stenosgade. Nogle af lokalerne vil være klar snart og andre efter 
sommeren. 
Jette laver et indslag til hjemmesiden. 
Orientering fra undervisning: 
Der er lidt varierende antal deltagere. 
1. kommunionsholdet går godt – de fleste har udtrykt at de gerne vil modtage 1. kommunion 
sammen med resten af holdet. Det kan betyde, at det hele gennemføres til den danske 
messer. Helle kontakter Miriam omkring at bruge nogle forældre til lektorer. 
Der skal sørges for dem, som rydder op. 
 
Firmelsesholdet går fint der er ca. 6 til 10 – der er 1, som skal døbes først i løbet af foråret.  
Forslag: Kanotur for kommende hold og tidligere hold? 
 

7. 21:00 - 21:00| SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
 
- Kommende arrangementer: 
- Lørdag 08-04-2017 Kl. 10:00 Rengøringsdag i Skt. Antoni 
- Påskemanual: Ann udarbejdede en påskemanual sidste år, som vi også bruger i år.  
- Søndag 30.4. kl. 12.30 – 14.30 kirkevandring fra Korskirken til Præstebro kirke 
- Fredag 1.9. kl. 19.00 – 22.15 åben kirke i Herlev kirke i forbindelse med Herlev festuge 
- Fredag 3.11. kl. 18.00 fællesspisning og reformationsmarkering i Korskirken i Herlev 
- Søndag 28-05-2017 7. SØNDAG I PÅSKEN Valfart til Vor Frue af Åsebakken 
- Torsdag 01-06-2017 Kl. 19:00 Kirkevandring fra Brønshøj                                                                                                                                                                     

 

8. 21:00 - 21:00| EVENTUELT  

  Bellahøj kirke er nu færdigrenoveret.   

9. 21:00 - 21:00| NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde: Onsdag 03-05-2017 kl. 19:30 
Kage: Franz 

 


