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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Referat nummer: 12 Dato: 19-06-19 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Chao 

Til stede:  

p. Joy Fernando 

p. Allen Courteau 

Franz Igwebuike 

Ann M Vinter Fox Maule 

Patrick Glynn 

Helle Bjerre 

Julietta Nielsen 

Roshanie Andersen 

Jette Svane Hansen 

Bao Chau Do 

Phaedria Marie St.Hilaire  

Yvonne Heinemeier 

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 
Kirkeskatsudvalg: Status "Må vi lære dig at kende kampagne" 
Patrick har lavet følgende optælling: 
Herlev dansk:   
65 blanketter (hustandsrepræsentanter) 
29 ægtefæller 
50 kirkeskatteydere (77%) 
 
Herlev engelsk: 
53 blanketter (hustandsrepræsentanter) 
36 ægtefæller 
31 kirkeskatteydere (58%) 
 
Brønshøj: 
28 blanketter (hustandsrepræsentanter) 
10 ægtefæller 
19 kirkeskatteydere (68%) 
 
I alt: 
146 blanketter (hustandsrepræsentanter) 
75 ægtefæller 
100 kirkeskatteydere (68%) 
 
Der er tendenser i vores data, som giver anledning til at konkludere, at der er flere i den 
engelske menighed, som mener de betaler kirkeskat, men som rent faktisk ikke gør det.  
Dette kan være et indsatområde. 
 
Status: Ny regnskabsfører: 
Der er ikke kommet nogle frivillige, som ønsker at være regnskabsfører.  
Patrick har gjort opmærksom på en annonce i Katolsk Orientering om en, som tilbyder 
regnskabsservice. Franz har talt med vedkommende og aftaler et møde med 
vedkommende, Anna og Franz.  
 
 
Opfølgning: Menighedsrådsdag: 
Grøn kirke: Der har ikke været holdt møde siden sidst.  
Der er lavet en liste over mulige områder, som skal prioriteres.  
Medlemmer af udvalget bedes kigge på listen og udvælge nogle områder til næste møde. 
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Unge i kirken: 
Phaedria har aftalt med Ungdomspræst Kasper Baadsgaard – Jensen at holde et møde 
med en lille gruppe af konfirmeret unge i sognet og ud fra det udforme det videre proces.  
Der er en gruppe til den engelske messer for de unge, som måske kan være et 
indsatsområde. Phaedria kontakter den ansvarlige for dette omkring dette.  
Ann sender Phaedria en liste over mulige unge.  
 
Kommunionsuddelere – opdatering: 
De ansvarlige for kommunionsuddelere bedes sende en opdateret liste til Franz, som 
videresender til Bispedømmet. 
 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

 Opfølgning på bygninger 
og grunde og evt. nyt  
Status projekter 
Overskrift 

Budget Status Slutpris Balance 

Vedligeholdelse af 
præstegården i Vor Frue 
Kirke 

kr 150.000,00  Tilbudsindhentning ej 
igangsat  

kr 0,00 kr 0,00 

Maling af KUK lokale + 
Samtalerum x 2 (udføres 
af maler) 

kr 40.000,00  Arbejde afsluttet  kr 
23.950,00 

kr 
16.050,00 

Reparation af gulv i Vor 
Frue Kirke 

kr 20.000,00  Arbejde afsluttet  kr 
30.309,38 

-kr 
10.309,38 

Nyt nøglesystem i Vor 
Frue Kirke 

kr 30.000,00  Tilbud indhentet 
beslutning ikke truffet 

kr 0,00 kr 0,00 

Udarbejdelse af 
vedligholdelsesrapporter 

kr 15.000,00  Arbejde sat i gang men 
ikke afsluttet  
 
Ann har fået et tilbud 
fra et anden firma for 
udarbejdelse af en 
vedligeholdelsesrapport. 
Tilbuddet er på 6.500 kr. 
eks. moms. 
 
Ann kontakter 
vedkommende og 
sætter arbejdet med 
dette i gang hurtigst 
muligt.  

kr 
15.625,00 

-kr 
625,00 

Køb af storskærm eller 
projektor til 
menighedssal i Vor Frue 
Kirke 

kr 20.000,00  Udskudt kr 0,00 kr 0,00 

Udskiftning af vinduer af 
præstegården i Skt. 
Antoni 

kr 100.000,00  Arbejde afsluttet  kr 
105.956,64 

-kr 
5.956,64 

Nyt køkken i 
menighedssalen i Skt. 
Antoni 

kr 30.000,00  Arbejde sat i gang men 
ikke afsluttet  

kr 0,00 kr 0,00 

Nyt gulvtæppe i Skt. 
Antoni  

kr 20.000,00  Arbejde afsluttet  kr 
27.537,50 

-kr 
7.537,50 
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Reparation af lys i Skt. 
Antoni 

kr 20.000,00  Arbejde afsluttet  Pris ikke 
modtaget 

 

Udskiftning af markise i 
Skt. Antoni 

kr 20.000,00  Droppet  kr 0,00 kr 0,00 

Rensning af orgel i Skt. 
Antoni 

kr 25.000,00  Arbejde sat i gang men 
ikke afsluttet  

kr 
26.875,00 

-kr 
1.875,00 

 
Vor Frue Kirke 
Dør i Vor Frue 
Der er indkommet tilbud om udskiftning af hoveddøren til Vor Frue kirke. Ann giver Aage 
besked om at sætte opgaven i gang.  
 
KUK Lokale: 
KUK lokale er malet færdigt m.m. Ann og co. er i gang med at indkøbe møbler til lokalet.  
Når der er færdigt møbleret ordnes el – arbejdet.  
Menighedsrådet godkender, at der indkøbes møbler til KUK lokalet. Der kan desuden 
søges DUK om støtte.  
Der påregnes at være klar til september, hvor undervisningen starter.  
 
Udlejning af menighedssalen: 
Helle har oplevet flere gange, at gulvet i menighedssalen har været helt klistret. Der var 
ikke gjort rent eller i hvert vasket gulv.  
Udlejere skal være opmærksomme på, at de ikke skal tømme vandspande i køkkenvasken 
– de kan tømme spande i risten lige udenfor kirken.  
 
Skt. Antoni 
Teleslynge i Skt. Antoni 
Der er flere brugere i Skt. Antoni, som bruger teleslynge. De har gjort opmærksom på, at 
dette ikke har virket i Skt. Antoni. Franz har derfor fået sat gang i arbejdet med et nyt 
anlæg, som nu er sat op og sættes til højtaleranlægget, så der ikke er behov for en 
mikrofon, som sættes på præsten.  
Det nye anlæg koster 12.000 eks. moms.  

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
For 2 uger siden var der en delegation af filippinske kor, som boede i præstegården. Det 
gik rigtigt godt.  
 
p. Paul Marx flyder 80 i 29. juni 2020. Vi vender tilbage til dette mhp. en fejring.  
 
Der fejres Skt. Hansaften i Præstebo kirke – der er brug for kager! Helle og Chao bager 
kage.  
 
Der er kommet en ”Motu proprio” fra Pave Frans, som fortæller hvordan bispedømme skal 
håndtere misbrugssager i bispedømmet – “VOS ESTIS LUX MUNDI” 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-

20190507_vos-estis-lux-mundi.html 
 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Der kører pt. en telemarketing kampagne.  
Der er mulighed for at komme til Uganda som brobyggere. 
Jette har været til evalueringsmøde af Stenocentret – det går bedre og bedre med dette.  
 
Orientering fra undervisning: 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html
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Firmelse: 16. maj kl. 11:00 – formentlig her i Herlev.  
Ann og Miriam prøver i det nye undervisningsår at koordinere datoer, så der tages højde 
for de forskellige aktiviteter/messer. 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
Søndag 02-06-2019 Sommerfest i Vor Frue Kirke: 
Det gik godt.  
  
Torsdag 06-06-2019 Kl. 19:00 Kirkevandring fra Brønshøj: Måtte aflyses da det ikke var 
blevet koordineret med folkekirkepræsterne.   
 
Tillykke til Helle, som fylder 70 år den 8. juli.  

 

8. | EVENTUELT  

 Der var indvielse af et center for tro og fordybelse (afløser det gamle hospitalskapel) i 
Herlev Hospital. Helle deltog – p. Allen kun ikke. 
Der er en artikel i Herlevbladet.  
 
Der var reception for en af sognepræsterne i Præstebo, som flytter til Gentofte sogn.  

 

9. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

 Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde: Menighedsrådsmøde 14: 15-08-2019 
Kage: Helle 

 


