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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Dagsorden  nummer: 28 Dato: 21-06-17 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage  

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 - 19:30| INDLEDENDE BØN (OPENING PRAYERS)  

  Sognepræsten indleder mødet med en bøn  

2. 19:30 - 19:30| SUPPLERING AF DAGSORDEN (MATTERS ARISING AND ADDITIONS TO AGENDA)  

  Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

3. 19:30 - 19:30| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT (MINUTES FROM LAST MEETING)  

  Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde  

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

  Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
- Referat af sidste Pastoralrådsmøde: 
Patrick gav et resume af højdepunkter fra mødet. 
 
Der er bred tilfredsstillelse om Biskoppens svar/kommentarer  til trossamfundsudvalgets 
betænkning. 
 
- Status på henvendelse til Bispekontoret om sognelister, samt evt. indbydelse af 
repræsentanter fra Bispekontoret til deltagelse i menighedsrådsmøde i efteråret. 
Patrick og Franz har været i løbende korrespondance med Bispekontoret. Bispekontoret 
ønsker at mødes med menighedsrådet – Franz skriver til Bispekontoret og giver dem datoer 
for menighedsrådsmøder. 
Punkter til dagsorden: 

- En baggrund for de ændringer i menighedens sognelister 
- Status for medlemsregistrering 
- Sognegrænser – hvor er de i dag? 
- Aftaler fremadrettet 

 
Vor Frue Kirke: 
Missalets: Der er en henvendelse om at der skal genindkøbes missalet da der er flere, som 
efterlyser/mangler disse.  
Drøftelserne går lidt på, at vi måske skal stile efter løsninger, som dækker følgende: 

- Læsninger (f.eks. en engelsk missale) 
- Sange/hymner 
- En salmebog til Malene 

 
Ann: Der bør arrangeres et kursus for lektorer i den engelske talende menighed. 
Vi går videre med at undersøge en samlede løsning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 19:30 - 19:30| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Helle: Der er behov for at brændt ukrudt – evt. Jimmy, som slår græsplænen. Helle 
undersøger det videre og har mandat til at indgå aftalerne.  
Helle og Ann holder møde med rengøringspersonale.  
 
Halvdelen af gulvet i Vor Frue kirke er blevet ordnet af bl.a. Ann og familie, Aage, Helle. 
Skt. Antoni: 
Legat fra Wohlert familie – Franz har holdt møde med Claus Wohlert. Efter mødet vil Claus 
drøfte Skt. Antonis fremtid med Niels Engelbrecht. 
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6. 19:30 - 19:30| ORIENTERINGSPUNKTER:  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Kun reklamer siden sidst. 
 
Orientering fra præsterne 
p. Allen 
 Holder ferie 10. juli – 27. juli. p. Marx holder messerne. 
Et sognemedlem har doneret et beløb til indkøb af nye kalke. p. Allen har indkøbt disse 
under sin sidste rejse. 
Der er behov for flere besøgende til p. Michael da det er med til at aktivere ham. 
 
p. Joy: 
 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Fasteindsamling endte på 820.000 kr. Det er 120.000 kr. mere end sidste år. 
Der er lavet et ide-katalog for hvordan man kan arbejde med integration i menighederne. 
 
Caritas årsmøde lørdag 7-10-2017 i Vejle med Caritas dagen om søndagen. Der vil være 
mulighed for 2 repræsentanter pr. menighed. Caritas betaler for transporten (billigste 
offentligt transport).  
 
Orientering fra undervisning. 
Undervisningsforberedelse for firmanderne fortsætter. Der er ca. 9  - 11. p. Allen og Ann er i 
forhandlinger med Biskoppen om en dato for firmelse i 2018. 
Der var 9 børn til Første kommunion – blev holdt til den danske messe. Receptionen gik fint.  
Sommeren skal bruges til at finde på ideer og aktiviteter til mellemgruppen.  
Undervisningen starter igen den 3. september 2017. 
 

 

7. 19:30 - 19:30| SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
- 28-05-2017: Valfart til Vor Frue af Åsebakken 
- 01-06-2017: Kirkevandring Brønshøj 
- 04-06-2017: Sommerfest 
- 11-06-2017: Havedag i Vor Frue kirke 
 
- Kommende arrangementer: 
- 27-08-2017: Sommermarked Skt. Antoni 
 

 

8. 19:30 - 19:30| 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. 
 

 

9. 19:30 - 19:30| NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde: 17-08-2017 
Kage: Roshanie 

 


