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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat nummer: 31 Dato: 26-10-17 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Yvonne 

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)  

  Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
Menighedsrådsvalg 2018: 
2017-10-17 Brev til menighedsråd 
- Udpegning af valgstyrelse 
Vi spørger: 

- Henning Fink – Jensen (Helle spørger) 
- Anne Engmark (Helle spørger) 
- Birgit Sørensen(Julietta spørger) 
- Ole Førster (Yvonne spørger) 

 
Vi fastlægger antallet af menighedsrådsmedlemmer til 10 + 2 præster. Der skal sendes 
besked om dette inden den 23. november (Franz). 
 
Fastlæggelse af menighedsrådsmøder januar - marts 2018: 
Torsdag 11-01-2018 
Onsdag 21-02-2018 
Onsdag 21-03-2018 
 
Menighedsrådsafslutningsmiddag lørdag 11. marts 2018 kl. 17:00 med ægtefæller. Vi fejrer 
messe sammen og spiser sammen efterfølgende.  
 
2017-10-11 Dagsorden til menighedsråds dag 11-11-2017 
Orientering om dagsorden til menighedsråds dag.  
Helle organiserer  maden.  
Roshanie deltager ikke.  
 
Opfølgning Patricks svar til Pastoralrådet: 
Tak til Patrick for at styre processen og for at skrive svaret. 
 
Opfølgning larm under den engelske messe: 
Det er blevet lidt siden sidst. Der blev mindet om det, men det vil fortsat være en god ide at 
skrive det på PowerPoint showet.  
 
Opfølgning kopimaskine: 
Julietta har snakket med Mariano – han er i gang med at undersøge det. Julietta har også 
med firmaet Sharp omkring en evt. tidligere udleaset kopimaskine. 
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Indsamling til det Dominikanske republik: 
Henvendelse fra Idlyn St. Hilaire om en frivillig indsamling til Dominikanske republik på 
baggrund af  orkanen og vil høre om der kan laves en frivillig indsamling. De har dannet en 
non profit forening.  
Julietta kontakter Idlyn – De skal lave en plakat og kan gøre reklame for indsamlingen, men 
at dette foregår efter messen.  
 
Vor Frue Kirke 
Kids In Christ (KIC) v/Fr. Joy:  
Der afholdes 2. omgang for børn i alderen 6 – 13 søndag 29-10-2017. 
 

5. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
2017-09-27 Afregning kirkeskat 2017 3. kvartal 
Vi noterer med glæde, at vores kirkeskat er stigende i 2017. Vores opmærksomhed på vores 
sognekartotek giver pote.   
 
2017-10-13 2017-Indbydelse-Pavens dag-MR_PR. 
 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Det går bedre med p. Marx. Han har været ude at køre bil for første gang i flere uger. 
De fleste ting er efterhånden faldet på plads efter p. Bradleys død. Der er også gang i at 
sortere i p. Bradleys ting.  
 
Der ligger stadig noget arbejde i at genetablere kælderen, biblioteket m.m. 
 
Der overvejes at omdanne p. Carrolls værelse til et gæsteværelse og sætte et brusebad i 
stedet for at badekarret på det toilet.  
 
Der arbejdes med at udskifte nedløbsrør samt at sætte en vandlås. 
Den udvendige trappe ned til kælderen er også ved at smuldre. 
På værelset ovenpå fjernes tæppet og gulvet laves om.  
 
Det er et gammelt hus, som trænger til renovation. Vi må tage dette op i 2018 så vi laver en 
vedligeholdelsesplan for huset.    
Helle undersøger hvilket firma V.O.C. har brugt til at lave deres vedligeholdelsesplan.  
 
p. Marx rejser til Færøerne den 24. november til 12. januar 2018.  
 
p. Joy: 
Det går godt. 
 
Orientering fra Caritas repræsentant 
Caritascentret er åbent nu og er i gang. Der er 2 socialrådgivere og frivillige hver onsdag fra 
kl. 17:00 – 19:30. 
Caritas retræte – 10. – 12. november. 
Caritasindsamlingen i år bliver en adventssamling (ikke juleindsamling). 
Jette har deltaget på Caritas årsmøde – og har modtaget lys, som skal bruges i forbindelse 
med adventsindsamlingen. Der er 1 til Skt. Antoni og Vor  Frue. 
 
Orientering fra undervisning: 
Der er indført 2 undervisningsdage om måneden for firmanderne – p. Allen tager den 1. 
søndag i måneden og Ann 14 dage senere. Ann står især for de praktiske forhold omkring det 
at være en katolik.  
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6. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke: 
 
Skt. Antoni 

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
- 23-09-2017: Begravelse p. Michael  
Tak til Helle og alle dem, der hjalp til i forbindelse med receptionen.  
p. Allen følger op på det endelige beløb til den indsamling i forbindelse med begravelsen i 
stedet for blomster.  
 
- Kommende arrangementer: 
- Fredag den 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  
- Søndag 05-11-2017 Indvielse af det nye kors på Gladsaxe Kirkegård 
- Lørdag 25-11-2017 Adventshygge i Vor Frue 
 
- Søndag 03-12-2017 kl. 14:00 Økumenisk jubilæums gudstjeneste 

 

8. | EVENTUELT  

  Der er kommet henvendelse fra Ida og Michael Michelsen om at donere et juletræ. Ann 
følger op på det. 
 
Julekrybben i Vor Frue bliver den grønlandske.  
 
Vi har modtaget flotte linned duge fra sakristanen fra Jesu Hjerte kirke. Tak for det! 
 
p. Allen har modtaget nye albaer! 

 

9. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde:  29-11-2017 
Kage: Helle 

 


