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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat nummer: 29 Dato: 17-08-17 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. | INDLEDENDE BØN (OPENING PRAYERS)  

  Sognepræsten indleder mødet med en bøn  

2. | SUPPLERING AF DAGSORDEN (MATTERS ARISING AND ADDITIONS TO AGENDA)  

  Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

3. | GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT (MINUTES FROM LAST MEETING)  

  Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde  

4. | MENIGHEDEN (PARISH MATTERS)  

  Oplæg fra Pastoralrådet: 
Oplægget Frivillige i kirken ”Ide katalog” og Kirkens Fremtid drøftes videre på næste møde. 
 
Forslag til aktivitet i kirken: 

- Foredrag om Begravelse og de forskellige trossamfunds begravelsesskikke? Ann 
undersøger det videre.  

 
 
 
 
Ann 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke: 
- Status på nyt kors til det katolske afsnit på Gladsaxe kirkegård: 
Korset er næsten klart til at blive opsat, og der foreslås, at der laves en mindeplade med 
dato og bidragere – ”Dette kors er opsat af Vor Frue og Skt. Antoni menigheder 5. november 
2017”. 
Korset indvies Alle Helgens dag søndag 05-11-2017 kl. 15:00 på Gladsaxe Kirkegård.  
 
- 12-07-2017 Tilbud fra Dan Group - Vor Frue og Sankt Antoni Kirke: 
Der er indkommet et tilbud på alarm/overvågning i Vor Frue Kirke. I første omgang er det 
ikke aktuelt at tage imod sådant et tilbud. 
 
Afløbsrøret ved præsteboligen, og tagrenden ved kirken/præstegården samt risten ved 
kælderen bliver gennemgået af en VVS person i den kommende tid.  
 
Udlejning af lokaler: 
Ann og p. Allen har aftalt, at Ann fremover er ansvarlig for al booking mm vedr. udlejning af 
lokalerne i Vor Frue kirke, og p. Allen skal godkende.  Der skal fremover forudbetales 
depositum. Udlejningskontrakten revideres på dansk og engelsk – og udsendes både i det 
engelske/danske sogneblade samt på hjemmesiden.  
 
Skt. Antoni: 
- Status på orgel: 
Orglet i Skt. Antoni skulle være blevet renset af vores tidligere orgelbygger. Dette er ikke 
blevet gjort. Da han nu er gået på efterløn, vurderes det, at det ikke er rentabelt at forsøge 
at gøre ham erstatningspligtig. Vi må hente nyt tilbud andet steds fra. 
 
- Udskiftning af låse i kirken: 
Franz indhenter tilbud om udskiftning af låse i Skt. Antoni med henblik på udførelse i næste 
budgetår. 
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6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
- 19-07-2017 Reformationsjubilæum i katolsk perspektiv 
- 02-08-2017 Bestilling af Attestpapir for fremtiden 
- 08-08-2017 Pastoralcentrets spændende (billige) kurser til lektorer og til nye kateketer. 
- 16-09-2017 DUKs Nationale Kateketdag 
 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
p. Allen vikarier for p. Paul Marx på Færøerne fra 25-08-2017 – 11-09-2017. p. Marx skal 
opereres i september. 
p. Allen kontakter bispekontoret? Og/eller kirkegården vedr. gravstenen på p. Carroll Parkers 
grav.  
Der har været 6 dåb siden p. Allen kom tilbage fra ferie, 1 begravelse i Skt. Antoni + p. Joy 1 
begravelse.  
p. Michaels kartofler blev høstet den 15. august. 
 
p. Joy: 
Intet at bemærke.. 
 
Orientering fra Caritas repræsentant 
12-09-2017 afholdes Verdens bedste nyheder. Jette står ved Svanemøllen station, hvis man 
er interesseret i at deltage.  
https://www.facebook.com/VerdensBedsteNyheder/photos/a.153714091308570.27842.15
1147001565279/1663787820301182/?type=3   
 
09-09-2017 indvies Caritas center i Stenosgade.  
 
08. – 09-10-2017 Caritas årsmøde i Vejle og Caritas dag – også i Vejle.  
 
Orientering fra undervisning 
03-09-2017 Opstart på ny sæson. Som noget nyt vil der være babyrytmik. Firmelse v/ 
biskoppen er planlagt til lørdag 26. maj kl. 15:00. Intet nyt firmelseshold i år, da nuværende 
hold kører over 2 år. Børnehold får ekstra hjælpere. Erik Elnebo fortsætter med 
voksenundervisning.  
Datoer; +1/10+5/11+3/12 
 

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
Afholdte arrangementer: 
 
Kommende arrangementer: 
- 27-08-2017 Sommermarked i Skt. Antoni 
Placering af havedage i efteråret: 
28-10-2017 Havedag i Skt. Antoni 
04-11-2017 Arbejdsdag i Vor Frue kirke – der skal også sættes en dag mere af til reparation 
af fliserne i kirkerummet. 
05-11-2017 Alle Helgens dag, Gladsaxe kirkegård 
25-11-2017 Adventshygge i Vor Frue kirke kl. 15. 

Fejring af de frivillige – p. Allen og Helle arbejder videre med forslaget.  

 
 
 
Franz, Yvonne, 
Jette m.fl. 
 
Franz 
Aage 
Ann 

8. | EVENTUELT  

     

https://www.facebook.com/VerdensBedsteNyheder/photos/a.153714091308570.27842.151147001565279/1663787820301182/?type=3
https://www.facebook.com/VerdensBedsteNyheder/photos/a.153714091308570.27842.151147001565279/1663787820301182/?type=3
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9. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde: 20/09/2017 
Kage: Malee 
 

- Fortsat drøftelse af Pastoralrådets oplæg til Kirkens fremtid.  

 


