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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Dagsorden  nummer: 5 Dato: 19-09-18 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Bao 

Til stede:  

p. Joy Fernando 

p. Allen Courteau 

Franz Igwebuike 

Ann M Vinter Fox Maule 

Patrick Glynn 

Helle Bjerre 

Julietta Nielsen 

Roshanie Andersen 

Yvonne Heinemeier 

Jette Svane Hansen 

Bao Chau Do 

Phaedria Marie St.Hilaire 

Malee Larsen  

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 
Orientering fra udvalg: 
Bygningsudvalgsmøde den 29-08-2018: 
Der blev holdt møde. Der startes med at ordne de områder, som har med taget at gøre. Derefter går vi i 
gang med de indvendige reparationer.  
Aage undersøger tilbud fra håndværker.  
 
Kirkeskatafregning: 

  1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året 

2010 kr.107.356  kr.86.998  kr.88.416  kr.228.452  kr.511.222  

2011 kr.114.121  kr.90.059  kr.90.585  kr.189.794  kr.484.559  

2012 kr.114.880  kr.90.172  kr.102.347  kr.226.166  kr.533.565  

2013 kr.110.940  kr.90.824  kr.83.215  kr.223.906  kr.508.885  

2014 kr.122.134  kr.99.195  kr.94.638  kr.240.086  kr.556.053  

2015 kr.117.370  kr.109.560  kr.88.067  kr.208.787  kr.523.784  

2016 kr.123.712  kr.123.616  kr.76.116  kr.181.101  kr.504.545  

2017 kr.137.937  kr.128.063  kr.119.244  kr.222.948  kr.634.098  

2018 kr.138.278  kr.136.919  kr.112.408      

 
Menighedsrådsdag: 
Franz udsender forslag til datoer.   
 

 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

  Vor Frue Kirke 
Nye køkken hvidvare til præsteboligen.  
p. Allen og Helle har undersøgt priser for køleskab, komfur, opvaskemaskine. Det samlede tilbud inkl. 
levering og bortskaffelse ligger på 18.000 kr.  
Menighedsrådet støtter indkøbet – Helle og p. Allen går videre med dette.  
 
Der skal omkodes nøglerne til Vor Frue Kirke så der er en nøgle, som kun låser op til kirken og 
menighedssalen.  
 
Telefonsystemet: 
Telefonsystemet i kirken er rimeligt ustabilt. Der skal gøres noget ved det. 
Franz kontakter TDH Net om dette.  

 



Side 2 af 3 

 

Skt. Antoni 
Der er bestilt tæpperens til menighedssalen i Skt. Antoni.  
Franz snakker med El – Shaddai kirke om brugen af kirken udenfor de aftalte tidspunkter.  
 

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

  Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
- 2018-09-04 Mail fra Poul Skallerup om Figueroa Brasilien 
p. Allen har sat p. Paul Marx på sagen for at kontakte Brasilien for at undersøge sagen nærmere. Franz 
kontakter Poul Skallerup med en opdatering.  
 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
p. Allen regner med at kunne overtage weekendmesser i Vor Frue kirke fra oktober. Indtil videre vil han 
ikke kunne tage messerne i Skt. Antoni indtil han er i stand til at køre bil igen.  
Genoptræning går godt – bliver snart henvist til det kommunale genoptræningsregi. 
Paul Marx er på ferie.  
p. Leo har det også godt.  
p. Allen skal skrive til provincialen i Jafar omkring p. Joys fremtid da hans 3 årige udsendelse snart er slut.  
 
Der var ca. 50 mennesker til p. Michael Bradleys 1 års mindemesse. Hans 3 niecer var også tilstede. Det 
var hyggeligt.  
 
Orientering fra Caritas repræsentant 
 
Orientering fra undervisning: 
Det nye tilmeldingssystem virker umiddelbart godt.  
Der er 15, som har brugt det nye system. Der er dog flere, som rent faktisk er på de forskellige hold.  
Opstarten var rigtig god da ungdomspræsten p. Kasper Baadsgaard – Jensen vikarierede for p. Allen.  
Der var flere fra menigheden til DUKs 70 års jubilæum. 
1. kommunionen 2019 er flyttet til den 5. maj 2019. 
 
På Anns hold er der 18 børn og unge.  
 
Ann har ønsket 31. maj 2020 til firmelse og afventer svar fra Bispekontoret.  
 
p. Allen har bedt Keld om at oprette mapper til opbevaring af informationer til 1. kommunion og 
firmelse.  
 
Ann indkalder til undervisningsudvalgsmøde for at drøfte bl.a. hvordan man kan aktiverer forældre til 
børn i undervisningen og firmanderne.  

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

  Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
 
Sommermarked i Skt. Antoni: 
Blev afholdt på en lørdag som et forsøg. Det viste sig ikke at have helt det store succes. Der kom kr.  
12.458,00 før udgifter. Det er det laveste beløb i de sidste 10 år. 
Vores overvejelser går på følgende: 

- ”Pop up” loppeboder i Vor Frue og Skt. Antoni 
o I forbindelse med Herlev byfest/uge.  
o Undervisning osv.  
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Kommende arrangementer: 
- Torsdag 25-10-2018 Menighedsrådsmøde nr. 6 kl. 19:30  
- Fredag 26-10-2018 Kl. 19:00 Bankospil i Skt. Antoni flyttes til 16. november 2018.  
- Lørdag 03-11-2018 Kl. 10:00 Havedag i Skt. Antoni 
- Fredag 09-11-2018 Kl. 18:00 Herlev Fælleskirkelige udvalg - Løvfaldsfest i Birkholm menighedsal. 
- Onsdag 28-11-2018 Menighedsrådsmøde nr. 7 kl. 19:30  
 
Adventshygge bliver 1. december 2018.  
Arbejdsdag Vor Frue Kirke: 3. november 2 
Pakkefest I Skt. Antoni: 8. februar 2019 kl. 19:00 

8. | EVENTUELT  

    

9. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde:  Torsdag 25-10-2018  
Kage: Helle 
 
Menighedsrådsdag: 
Punkter: 

- Hvordan kan vi inddrage vores tidligere firmander mere i vores menighedsrådsarbejde? 

 


