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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat nummer: 32 Dato: 29-11-17 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Helle 

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)  

  11-11-2017: Menighedsrådsdag: 
Link til noter: http://tinyurl.com/ybjwxabk  
God dag - vi kunne drøfte emner i bund. Skal videregives til næste  
Roshanie: Sender nu e-mails/sms’er til lektorer som påmindelse, at de skal læse.  
 
Valgstyrelse: Aage Vinther Christensen (formand), Henning Fink – Jensen, Ole Førster 
 
MobilePay løsning via Bispekontoret - se bilag: 
Der træffes ikke beslutning omkring ændringen pt. 
 
Pastoralrådsmøde 25. + 26. november v/Patrick 

- Budget 2018: Udviklingen ser ud til at gå den forkerte vej bl.a. faldende moms, tips 
osv. Der kommer givetvis en opfordring fra Bispekontoret om at intensivere 
kirkeskatskampagne. Der er en ca. 44% stigning på landsplan i forhold til 2008 i 
kirkeskatsbetalere. 

- Jesper Fich holdte oplæg om hvordan de katolske skoler har arbejdet med 
reformationen.  
Læs mere her:  https://www.dkm.dk/boern-familier-og-skoler/fra-konflikt-til-
faellesskab/  

- Katolog om frivillighed kan ses på Katolsk.dk  
https://www.katolsk.dk/fileadmin/katolsk/User_oploads/dokumenter_pastoral_raa
d/Idekatalog_-_Frivillige_i_kirken.pdf  

- Loven om trossamfunde bliver vedtaget – uden krav om demokrati i trossamfunde 
- Menighedsråd blev drøftet 

o Valglister sendes som pdf filer 
o Der kommer kurser for de nye menighedsrådsmedlemmer 
o Der udsendes en folder omkring det at være medlem af menighedsråd. 

- Kirkens Fremtid - gruppebesvarelser fra Pastoralrådet: 19 ud af 44 sogne besvarede 
undersøgelsen. 
 

Beredskabsplan  ved uforudsete episoder under gudstjenester: 
- Brand 
- Kirkeskyderier o.l.  

 
 
Det er godt med de dagens læsninger, som printes ud.  
 
 

 

http://tinyurl.com/ybjwxabk
https://www.dkm.dk/boern-familier-og-skoler/fra-konflikt-til-faellesskab/
https://www.dkm.dk/boern-familier-og-skoler/fra-konflikt-til-faellesskab/
https://www.katolsk.dk/fileadmin/katolsk/User_oploads/dokumenter_pastoral_raad/Idekatalog_-_Frivillige_i_kirken.pdf
https://www.katolsk.dk/fileadmin/katolsk/User_oploads/dokumenter_pastoral_raad/Idekatalog_-_Frivillige_i_kirken.pdf
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Vor Frue Kirke 
Juletræer: Har ikke kunnet få fat Ida. Der indkøbes et juletræ i år. 
 
Grønlandske tema til julekrybbe: Ann skriver til Erik om at lave en planche, som forklarer 
baggrunden for julekrybben.  
 
Der er brug for en ny repræsentant til Fælleskirkeligudvalg da Karl Heinz ønsker at trække sig 
på grund af alder: 
4 møder om året og diverse arrangementer.  
Forslag: Hubert? Rasmus fra Skt. Antoni? 
 
Skt. Antoni: 
Opløsning af Barfedslegatet: Hvad skal vi midlerne til fremadrettet? 
Drøftes videre ved et senere møde. 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

  Vor Frue Kirke: 
Forslag til Rådgivende firma til at udarbejde en vedligeholdelsesplan til præstegården: 
Peter Jahn & Partnere A/S https://pjp.dk/  
p. Allen: Det er vigtigt, at Bispekontoret informeres om evt. udbedringer i præsteboligen.  
Menighedsrådet siger god for at gå videre med kontakten til firmaet. 
 
Skt. Antoni: 
Mail fra Pia Petersen vedrørende vandafgiftsopkrævning 
Franz kontakter Bispekontoret omkring det videre forløb. 
 

 

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
2017-11-24 Reformationsjubilaeum_folder + plakatter 
Der er videresendt mails. 
 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Økumenisk gudstjeneste i Måløv er den 11. januar 2018 som er samme dag som 
menighedsrådsmøde. Menighedsrådsmøde flyttes til den 10. januar 2018. 
Kloaklås er kommet på i kælderen i præsteboligen. 
p. Marx er kommet godt afsted til Færøerne og kommer hjem 15. januar 2018. 
p. Allen aftaler med p. Marx om messe for de syge med syges salvelse i januar. 
Der skal skiftes lysene på P – pladsen – p. Allen kontakter kommunen.  
 
Der skal annonceres i både den engelske og den danske sogneblade med kirkelige 
arrangementer. 
Der skal tydeliggøres overfor folk, som låner lokalerne så dette ikke kolliderer med 
menighedens øvrige arrangementer.  
 
p. Joy 
 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Jette har anskaffet indsamlingsbøsser til begge kirker til indsamling i adventstiden. Der er 
brug for nogle til at så og samle ind efter messen. Jette har talt med Ernst og hans børn om 
at hjælpe.  
 
Orientering fra undervisning 
Ann har haft sit firmelseshold og har aftalt, at de skal ministrere og dermed være en del af 
fællesskabet. 
Forslag med at invitere Biskoppen til at mødes med firmanderne. P. Allen snakker med ham.  

 

https://pjp.dk/
https://www.dropbox.com/s/jsb9njd3e7wrakr/opkr%C3%A6vning%20til%20kirken.PDF?dl=0
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7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

  Afholdte arrangementer: 
- Lørdag 25-11-2017 Adventshygge i Vor Frue 
Lidt skuffende antal deltagere til arrangementet på trods af annoncering. Der var kun 
”tordenskjoldssoldater”. Der var også lagt undervisning.  
Ann spørger ind til hvorfor folk ikke deltog.  
En overvejelse vil være at ændre konceptet til næste år? 
 
 
Kommende arrangementer: 
- Lørdag 02-12-17 Kl. 17:00 Patricks kor synger til messen 
- Søndag 03-12-17 kl. 14:00 Økumenisk jubilæums gudstjeneste 
- Onsdag 13-12-17 Bodsandagt efter messen kl. 19:00 
- Lørdag 27-01-2018 Menighedsfest/Etnisk fest Vor Frue Kirke kl. 17:00 
- Onsdag 10-01-2018 Menighedsrådsmøde  
- Torsdag 11-01-2018  Økumenisk gudstjeneste i Måløv 
- Fredag 12-01-2018 Pakkefest i Skt. Antoni  

 

8. | 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. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde: 10-01-2018 
Kage: Jette 
 
Fast punkt: Opfølgning menighedsrådsdagen (MR – dagen) 
 
MobilePay 
 
Beredskabsplan 
 
Budgetdrøftelse 

 


