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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Dagsorden  

nummer: 

15 Dato: 23-10-19 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Patrick 

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 

 

(O) Til orientering 

(D) Til drøftelse 

(B) Beslutningspunkt 

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 
Møde 1. halvår 2020: Brug dette link til at melde de datoer du kan:  
 
Menighedsrådsdag  25/01/2020 
Februar 20/02/2020 
Marts 25/03/2020 
April 23/04/2020 
Maj forslag 3 27/05/2020 
Juni forslag 2 18/06/2020 
 
Opfølgning og status: 
- Regnskabsfører: Anna har har holdt 2 overdragelsesmøder med Jesper Austad. Bankkonti 
m.m. skal overdrages - Anna er kommet med et forslag til den fremtidige organisering. 
Patrick og Anna er på ferie fra 30. oktober til 8. november. 
Jesper fFuldmagter: 

- Adgang til E-boks 
- Adgang til DanLøn 
- Fuldmagt til konti 

 
- Henvendelse om medhjælp: Franz har skrevet til fyren og afventer det videre forløb. 
 
Vor Frue Kirke: 
Erik Elnebo døde 14. oktober efter lang tids sygdom. Erik Elnebo begraves fra Vor Frue 
kirke torsdag 24. oktober kl. 12. 
Sognet giver en blomsterbuket. Sognet udtrykker taknemlighed for Eriks langvarige 
tjeneste i sognet. Vi lægger desuden Herlevs jubilæumshæfte, som i høj grad er takket 
være Erik frem, så folk kan tage.  
 
Polycarp og nogle andre fra den engelske messe ønsker at starte en tradition med en 
”høst” messe. Det er en tradition fra Afrika, hvor man gør lidt mere af kollekten. 
Menighedsrådet støtter op om forslaget. Julie taler med ham.  
 
Polycarp har desuden været i gang med at tale kirkeskat med især folk fra hjemlandet.  
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Skt. Antoni 
Vi har fået en sofa og flipover tavle fra Magleås. Derudover får vi også 25 stole med 
armlæn, som primært skal være i kælderen.  
 
Diakon Kim har skrevet til Franz for at meddele, at han stopper sin diakontjeneste i Skt. 
Antoni. Vi takker Kim for mange års tjeneste i sognet.  

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vedligeholdelsesrapport: Ann har været i kontakt med vedkommende. Vi afventer stadig 
rapporten.  
Nøglesystem og dør: Ann rykker snedkeren om døren. 
Nyt badværelse til præstegården: p. Allen har kontaktet en firma og afventer tilbud. 
Beskæring af platantræ i Skt. Antoni: Tilbud modtaget: Beskæring og bortkørsel af affald 
herfra vil være kr. 6800 eks. moms = kr. 8.500. Menighedsrådet siger god for, at dette 
sættes i værk.  
Ny bil til sognepræsten: Dette sættes på standby da de ansvarlige på Bispekontoret skal på 
barsel. p. Allen har gjort Bispedømmet opmærksom på, at det vil være hensigtsmæssigt at 
melde ud når der er medarbejdere, som er fraværende i længere perioder.  
 
Vor Frue Kirke: 
El-pærer i Vor Frue: Der skal skiftes pærer ud. Aage kontakter en elektriker firma for at 
høre om udskiftning evt. med LED pærer? 
 
Ekstra nøglen i Vor Frue kirke er desværre forsvundet.  Nøglen er efterlyst. p. Allen 
undersøger muligheden for at lave en ny kopi.  
 
Skt. Antoni: 
Franz har rykket Skt. Antonis faste brugere for at sørge for at betale deres husleje.  
Franz gør brugerne opmærksom på, at der kommer en prisstigning i 2020. 

 

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet: 
 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Der er kommet takkebrev fra Caritas. Sognet indsamlede 5820 kr. til Caritas kollekt.  
Der er kommet en mail fra en Jørgen Eriksen, som var med til at bygge kirken i 1959 – 
1960, som fortæller lidt om hvordan han var med til at bygge kirken.  
p. Allen skriver og takker for mailen.  
p. Allen har været til distriktsmøde.  
p. Allen holder ferie i Australien fra den 28. oktober til 22. november. p. Paul Marx vikarier. 
p. Paul Marx har holdt hjemmeferie og sammen med p. Joy har ryddet godt op i kælderen 
for gamle bøger m.m. 
 
p. Joy: 
Der er kommet nedenstående takkemail: 
Dear Father Parish Priest and the Chairman of the Parish Council, 

          It is with great pleasure I, the parish priest of Kokkulai - Mullaitivu, Sri Lanka, pen down these few 

lines. We have received with thanks of your generous donation to build our community church. As it is in 

the bank credit advice (please see the attachment) we received SLR 615, 840.59 for DKK 23,679.50.  

 

         Our building work is in progress with the blessing of the Lord and the intercession of our Blessed 

Lady. We firmly believe that the Lord of the Almighty inspires you, generous people to make a worship 

place for our poor faithful. As we gratefully remember you for the financial help we still hope on your 

continuous support.  

          Kindly see the building works form the pictures that we send with this mail.         
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-- 
Fr. J. S. René Beshman OMI, 
Our Lady of Good Voyage, 
Catholic Church, Kokkulai, 
Mullaitivu, Sri Lanka 
  
p. Joy har også snakket med ovenstående om et projekt, som kunne være relevant i 
forhold til Vincentgrupperne.   
 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Der er fyraftensmøde i Caritas. Læs mere her: https://caritas.dk/fyraften/ 
 
Der er de fattiges dag den 17. november. Husk at genbruge lyset fra sidste år. 
 
Det er snart adventsindsamling, som går til at hjælpe især gravide kvinder og børn i 
flygtningelejre og hovedstaden i Jordan. 
 
Orientering fra undervisning: 
Der er et stort første kommunionshold – der er 14.  
Der er 16 nu til firmelsesholdet. 
Der er undervisning 2 gange om måneden, så der er mange til messen de søndage. 
Til den engelske messe må man gerne gøre opmærksom på, at der er undervisning de 
søndage.  
Der er nu lukket for tilmelding til firmelse og første kommunion. 
Vi satser på at afholde firmelse i Vor Frue kirke.  

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
- 04-10-2019: Kl. 19:00 Messe og Bankospil i Skt. Antoni: Der var ca. 15 – 16 mennesker. 
Der kom 1700 kr. ind på selve dagen og i alt 2000 kr. til p. Tandtholdt Hansens arbejde i 
Peru. 
- 13-10-2019: Høstmesse i Skt. Antoni: Der kom 2200 kr. til Caritas.  
- 28-0-2019: Maledag i Vor Frue kirke: Der kom omkring 30. Det var for vådt til at male 
over det hele – der blev malet lidt og der blev arbejdet i haven.  
- 20-10-2019: Ulla Pinborg kommer og holder oplæg om Grøn kirke til kirkekaffe i Vor Frue 
kirke. Oplægget gik godt. Fjernsynet fungerede godt.  
Lidt feedback: Oplægget varede for længe og der skal måske have været mere fokus på at 
inspirere menigheden til hvordan man kan være en mere grøn kirke.  
 
- Kommende arrangementer: 
- 03-11-2019: ALLE HELGEN (h): Der er Alle Sjæles andagt kl. 15:00 på Gladsaxe kirke og Kl. 
16:00 i Vestre Kirkegård.  
- 09-11-2019: Kl. 10:00 Havedag i Skt. Antoni 
- 15-11-2019: Kl. 18:00 – 21:30 Løvfaldsfest i Birkholm sognegård:   
- 16-11-2019: Kl. 10:00 Havedag i Vor Frue: 
Hvis bladene ikke er faldet ned, flyttes havedagen.  
- 23-11-2019: Menighedsrådsdag nr. 16 kl. 10:00 - 17:00  
- 30-11-2019: Adventshygge i Vor Frue Kirke: Ann har styr på det. Patrick undersøger om 
hans kor kan synge igen til adventshygge.  

 

8. | EVENTUELT  

 p. Allen har bestilt katolsk lommekalender: 
- Der kan købes en ”fuld” pakke til 150 kr. 
- Ann laver plakat – Helle er kontaktperson + tilmeldingslisten. 

 
Deadline for indlæg til sogneblad: 17. november.  

 

9. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

https://caritas.dk/fyraften/
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 Evt. punkter til drøftelse ved næste møde: 
- Grøn kirke 
- Menighedsfest + andre sociale aktiviteter i 2020 
- Hvordan motiverer vi menigheden? 
- Budget og tiltag 2020 
- Større integrering af den danske og engelske.  

Næste møde: Menighedsrådsdag 23-11-2019 
Helle sørger for frokost.  
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Datoforslag møder 1. halvår 2020 
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sKalender 


