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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat nummer: 30 Dato: 20-09-17 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Malee 

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)  

  Pastoralrådets oplæg til Kirkens fremtid - fortsættelse af drøftelse fra sidste møde: 
Patrick laver en blog/andet som vi alle skriver i med ideer – i stikordsform til videre 
behandling.: 
Ideer kan være: 

- Eksisterende handlinger/tiltag, som virker. 
- Nye ideer 

 
Deadline for indlæg: 15-10-2017. 

- Patrick sender venlige reminders ud omkring.  
 
Sognekartoteks kampagne:  
Opdatering af medlemskartotek med henblik på Menighedsrådsvalg 2018. 
Keld Dahlwad har indsendt en liste over menighedsmedlemmer, som ikke er identificeret 
med CPR. Nr. Han er i gang med at følge op på nogle af disse.  
I må gerne se om I genkender nogle af disse navne. 
Vi har talt flere gange om at lave en eller anden form for kampagne for at få opdateret vores 
medlemsregister, få flere kirkeskatsbetalere  m.m. 
 
Antal husstande: 1300 (de faktiske tal er mindre samt vi kan sikkert lade være med at sende 
til op mod 100 husstande fordi de i forvejen betaler kirkeskat): 
Porto: 8 kr.  
Samlet beløb: kr 10.400,00   
Hvis kampagnen får 5 nye kirkeskatsbidragere som i snit betaler kr 2.000,00 i kirkeskat om 
året kan kampagnen betale sig.  
 
Vi afholder menighedsrådsdag den 11-11-2017 kl. 10:00 – 16:00, hvor vi går dybere i dybden 
med disse emner. 
Franz, Ann, Patrick holder planlægningsmøde 11-10-2017 kl. 19:30 i Vor Frue Kirke.  
 
Vor Frue Kirke: 
Kids In Christ (KIC) v/Fr. Joy:  
There are 15 - 17 children signed up already to follow the program. There are four adults 
volunteered to organise the programme in VFK. There has been a meeting with them for the 
activities in the months to come in 2017 - 18. To have the programmes and for the certain 
activities Fr. Joy  may need some financial assistance from the parish to buy some 
stationeries and other needed materials. 
Menighedsrådsrådet giver Franz mandat til at godkende budgettet indenfor rimeligheds 
grænser. Ann kender til materialer fra p. Carrolls tid, som kunne være relevant.  
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Larm i kirken efter messen: 
Der er ret meget larm efter den engelske messe. Det gør, at det er svært at bevare kirkens 
funktion til refleksion og bøn.  
Roshanie og Julietta går videre med dette. Forslag: 

- Sidste slide kunne have teksten: Please leave the church quietly and go outside and 
talk. 

- Det kan også være nødvendigt at gøre opmærksom på, at det er en kirke og børn 
ikke skal lege og/eller larme under messen. De voksne skal også selv være 
opmærksom på deres adfærd.  

 
Skt. Antoni: 
Opløsning af Barfreds legat: 
Sognet har i mange år haft Barfredslegat til at hjælpe beboerer i Hoffmandsminde plejehjem.  
På grund af de lave renter forbruges næsten mere i gebyr til banken end renteindtægterne, 
hvorfor banken anbefaler, at fonden opløses. 
 
Menighedsrådets bakker op om beslutning om at lukke legatet.  

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke: 
Der er kommet nyt nedløbsrør i Præstegården.  
Helle: Døren til kirken trænger til maling.  
 
Der skal renoveres i p. Michaels gamle værelse.  
 
p. Allen ringer til en VVS omkring kloakken fordi der jævnligt kommer vand op.  
 

 

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Ingen beskeder. 
 
Orientering fra præsterne: 
p. Allen:  
p. Joy 
 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Verdens bedste nyheder: Jette deltog ved Svanemøllen Station sammen med 2 andre. 
Jette deltog i indvielsen, som gik godt. Der var 2 fra menigheden. 
Der afholdes fyraftensmøde den 5. oktober kl. 17:30. 
Der er Caritas årsmøde den 7. oktober.  
Der afholdes Caritas retræte den 10-11-2017 – 12-11-2017. 
 
Orientering fra undervisning: 
Der var 1. undervisningsgang den 1. søndag i september. Der var lidt udfordringer fordi p. 
Allen var på Færøerne og lidt mandefald blandt undervisningen.  
Ann har overtaget mellemholdet.  
Der er omkring 11 – 14 børn til 1. kommunionsgruppen. 
 
Der var sygdom og rejse, så babysang kunne afholdes sidste gang.  
 
Vi har brug for at koordinere nogle flere ting mellem det engelske sogneblad og det danske 
sogneblad – f.eks. kalender.  
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7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
Afholdte arrangementer: 
Sommermarked i Skt. Antoni: Gik godt – der kom 16:000 kr.  
 
Kommende arrangementer: 

- Lørdag 23-09-2017 kl. 10:00: p. Michaels begravelse i Knud Lavard Kirke.  
o Helle: Der er brug for hjælp til receptionen, så alle må gerne give en hånd. 
o Der kommer 6 af p. Michaels familiemedlemmer – de ankommer sent fredag 

aften.  
- Torsdag 26-10-2017: Menighedsrådsmøde nr. 31 kl. 19:30  
- Fredag 27-10-2017: Kl. 19:00 Bankospil i Skt. Antoni 
- Lørdag 28-10-2017: Kl. 10:00: Havedag i Skt. Antoni 
- Fredag 03-11-2017: Fællesspisning Herlev Fælleskirkelig udvalg 
- Lørdag 04-11-2017: Kl. 09:00: Havedag Vor Frue Kirke  

Patricks herrekor vil gerne synge til adventshygge. Det  er fint.  

 

8. | EVENTUELT  

  Ann: Der er behov for en kopimaskine! 
Julietta spørger Mariano.  

 

9. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde: 26-10-2017 
Kage: Yvonne 

 


