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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Dagsorden  nummer: 33 Dato: 10-01-18 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Jette 

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 Ansvarli
g 

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 
 
Undervisnings- og inspirationsdag for lektorerne i sognet.  
Helle og p. Allen går videre med planlægningen. 
 
Brug af midlerne i den nedlagte Barfredslegat: 
Menighedsrådet beslutter at midlerne fra Barfredslegat deles ligeligt til Tro og Katolsk 
menighedspleje.  
 
Oplæg til Budget 2018: 

Overskrift Beskrivelse 
Beløb: kr. 
224.000,00 

Kopimaskine Vor Frue kirke Vi har i flere omgange afsat et 
beløb for at indkøbe en 
kopimaskine til Sognekontoret.  
Der er et behov for en maskine, 
som blandt andet kan kopiere, 
false og hæfte. 

kr. 15.000,00 

Maling og indretning KUK lokale, 
samtalerummet, sakristi og samtalerummet 
i sakristiet 

  kr. 50.000,00 

Udskiftning af låse i Skt. Antoni Der er et behov for at udskifte 
låsene i Skt. Antoni kirke da de 
fleste døre nu er svære at låse 
op efter mange års brug. 

kr. 20.000,00 

Udarbejdelse af vedligeholdelsesplan Vor 
Frue Kirke 

Vi har modtaget et tilbud for at 
besigtige kirkebygningerne og 
præsteboligen.  

kr. 19.000,00 

Diverse vedligeholdelse Vor Frue kirke Reserveret til 
vedligeholdelsesarbejde 

kr. 50.000,00 

Betaling af vandafgift Skt. Antoni Vi har modtaget en indkrævning 
for vandforbruget i Skt. Antoni, 
som ikke er blevet indkrævet de 
sidste 6 år.  
Beløbet afsættes til at dække 
indkrævningen. 

kr. 70.000,00 
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Beredskabsplan 
Ann spørger David Noval om han har gode råd om hvordan en sådan udfærdiges. 
 
Opfølgning menighedsrådsdagen (MR – dagen):  
 
Menighedsrådsvalg: 
Vi skal spørge folk om de vil overveje at stille op til menighedsråd valg.  
 
Marialys pengene: 
Beløbet går igen til Børnehjemmet til Recife ligesom sidste år. Menigheds 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

  Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke 
Der planlægges med arbejdsdag til maling af KUK lokale, samtalerummene og sakristi. Ann går videre 
med planlægningen.  
 
Franz går videre med Peter Jahn og partnere med henblik på en vedligeholdelsesplan. 
 
Skt. Antoni 
08-01-2018 Møde med ejendom om vandafgiftindkrævning Skt. Antoni 
Der er aftalt, at vandmåleren skiftes ud. Vi ser på om det så viser en ændring. 

 

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
- 2017-12-20 Mail fra Son Bui om den Katolske kirkebog 
- 2018-01-04 Pilgrimsrejse 2018 plakat 
- 2018-01-04 DUK - Jubilæumsfejring 2018 - Følgebrev 
- 2018-01-04 DUK - Jubilæumsfejring 2018 
- 2018-01-05 Brev fra Caritas 
 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Det var en god jul. p. Marx kommer hjem fra Færøerne mandag den 15/1 og rejser igen den 10/2. 
Der kommer en indlogerende i præsteboligen de næste 3 måneder. 
 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Indsamlingsbøsserne for adventssamlingen var på 1400 kr.  
Fasteaktionen går i gang snart og går til bønder i Uganda, som er tit ramt af tørke til vandtanke og 
vandbeholdere.  
Fyraftensmøde: En synlig kirke - mellem præstekald og hjemløse -  Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 
17.30, Caritas Center Stenosgade 
 
Orientering fra undervisning 
1. kommunion: 15 børn 
Mellemgruppen:  5 - 7 
Firmelse: 15  
 
Babygruppe: Der var 6 søndag 7-01-2018. Der synges, beder Hil dig Maria og korsets tegn.  

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
- Kommende arrangementer: 
- Torsdag 11-01-2018 Økumenisk gudstjeneste i Måløv 
- Fredag 12-01-2018 Pakkefest i Skt. Antoni  
- Lørdag 27-01-2018 Menighedsfest/Etnisk fest i Vor Frue Kirke kl. 17:00: 
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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: 21-02-2018 
Kage: Ann 
 
Fast punkt: Opfølgning menighedsrådsdagen (MR – dagen) 
 
MobilePay 

 


