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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr 16 Dato: 23-11-19 Tidspunkt 09:00 Sørger for frokost Helle 

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 
- Grøn kirke 

Indsatser 

Vor Frue Kirke 

Hold en høstmesse 

Skabelsestiden integreres med høstemessen 

Muligheder i at lave loppemarked, indsamling, menighedsfest, hvor overskuddet går til et klima 
og miljø projekter 

Formidling via hjemmeside 

Udarbejde en handlingsplan 

Grøn kirke på menighedsrådet 

Anvende genopladelige batterier 

Fokus på oplaget af sognebladet både i den danske og engelske messer.  

Fokus på vores adfærd når vi bruger vand og strøm: 
- Slukker vi for vandet når vi vasker op? 

o Brug af baljer? 
o Pas på vores miljø 

- Udskiftning af lyspærer til LED.  

- Bilfrimøder/sammenkørsel  
- Skype e.l. møder i udvalg 
- ”Frans af Assisi have” – inddrages i undervisning 

o Reklamere i sogneblad - hjemmeside 

- Indkøb af miljørigtige engangsservice 

- Egne tiltag: 
- ”Vi cykler i kirke” 

 
Phaedria udarbejder en handleplan.  
 
Læse Phaedrias PowerPoint og den tidligere tjekliste for Grøn kirke her. 
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Hvordan motiverer vi menigheden og til hvad? 

Standarder for: 
- Blomster 

o Niveau generelt 
o Niveau i advent/fast 

- Information i forbindelse med: 
o Kirkekaffe 
o Beskeder under messen 
o Sogneaktiviteter 

- Julekrybbe: 
o Forklaring til den grønlandske julekrybbe 
o Skiftende temaer? (Kun hvis der er nogen, som har lyst til at kaste sig ud i 

den opgave) 

 
Større integrering af den danske og engelske messer i Vor Frue kirke 
 
- Budget og tiltag 2020 
- Børn og unge  
- Budget til at sende sognets unge på DUK lejre  
- Årlig biograf tur i Skt. Anton 
 
- Vor Frue kirke: 
- Præstegård (gulv, badværelse, andet?) 
- Køkken i præstegården 
- Udskiftning af låse i kirken 
- Dør i Vor Frue kirke 
- Udskiftning af pærer til LED  
- Vedligeholdelsesrapport 
- Brønde i Vor Frue kirke 
 
- Skt. Antoni  
- Udskiftning af tæppe  
- Reparation af stole  
Stefan fra Ømborgen har evt. viden om kontakter, som kunne løse opgaven. 
- Bagpartiet i køkkenet i Skt. Antoni 
 
- Procedure med ny regnskabsfører 
- Indbetaling af kollekt: 
Ved indbetaling af kollekt sender Helle og Ole en oversigt over indbetalinger til Jesper og 
Franz. 
 
- Udlæg og refusion af disse: 
Der opstilles en postkasse ved kontoret, så dem, der har udlæg kan udfylde en blanket og 
clipse bonnen og læg i postkassen. 
Man kan alternativt udfylde en online formular og sende bonnen med mail. Se blanket på 
næste sider. 
Hver uge når Keld er på arbejde, tømmer han postkassen, skanner han indholdet af 
postkassen og sender til Franz og Jesper.  
Franz kvitterer overfor Jesper om refusionen skal udbetales.  
 
- Fuldmagter til sognets konti: 
Franz har kontaktet Danske Bank for at overdrage fuldmagter.  
Med vores nuværende aftale med Danske Bank, kan der kun være 2 personer med 
fuldmagt.  
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Franz har bedt om at få fuldmagter til sognets konti som menighedsrådets formand + 
Jesper Austad, som regnskabsfører. 
Franz undersøger om det kan betale sig at vælge en anden bankpakke hos Danske Bank, så 
der er mulighed for flere med fuldmagt. 
 
- Mastercard: 
Franz og p. Allen står for en del af indkøb til sognet, hvor disse to lægger ud for indkøbene. 
Franz har bestilt Mastercard til begge, så de fremadrettet kan bruge disse kort når de 
køber ind til sognet. Der skal altid foreligge kvitteringer for indkøb og brug af kortene. 
Helle har også et Mastercard, som bruges i forbindelse med indbetaling af kollekt.   
 
- Udlejning af lokaler: 
Der er behov for mere opfølgning i forbindelse med udlejning af menighedslokalerne i Vor 
Frue Kirke. Lige nu udfyldes der en udlejningskontrakt, hvorefter vedkommende skal lave 
en overførelse til sognets konto. Om dette er sket kræver en langsom opfølgningsproces. 
 
Franz koordinerer med Ann omkring andre muligheder: Betalinger via MobilePay? 
Se oplæg til betaling via MobilePay på de næste sider: 
 
- Sociale aktiviteter i 2020 + kalender 2020 
Læs mere her. + Kalender 
 
Harvestindsamling i den Engelske messe: 

- Laves som en indsamling til et bestemt formål, som defineres af den engelske 
messe, som helst skulle være noget, som især er tiltænkt den engelske messe. 

- Beløb opbevares. 
- Udvalg kommer med et oplæg. 

 
Helle kigger på indkøb af relevante rengøringsmaterialer.  
 
Hjælp til trængende i Sri. Lanka v/Roshanie: 
Roshanie efterlyser muligheder for at kunne etablere støtte til trængende i Sri Lanka. 
Der er mulighed via Vincentgrupperne, hvis der kan etableres et samarbejde med en 
menighed/sogn kan det måske være. 
Roshanie undersøger det nærmere.  
 
Orientering om pastoralrådsmøde v/Patrick – afholdt på Severin Kursuscenter i Middelfart: 
Vincentgrupperne holdt oplæg ved formanden. Der blev kommenteret, at Vor Frue Kirke 
og Skt. Antonis lang tradition med at støtte diverse projekter via vores Marialyspenge. 
 
Det konsoliderede regnskab for Bispedømmet i forbindelse med den nye lov om 
trossamfunde giver et indblik i det samlede regnskab for alle sogne og ordener. 
 
Budget 2020: 
Der er besluttet i Budget 2020, at der fratrækkes udgifterne til inddrivelse af kirkeskat på 
ca. 1.5 millioner kr. inden der afregnes de 60/40 fordeling til sognene.  
 
Læs Patricks resume her. 
 
Adventskrans + Juletræ i Vor Frue kirke: 
Aage Vinter Christensen vil gerne lave adventskransen. Helle sørger for at få båndet frem.  
Aage køber også juletræ – skal ikke være så højt og smallere, så det ikke spærrer for meget 
til udgangen.  

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  
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 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke 
Skt. Antoni 

 

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Orientering fra præsterne 
p. Allen 
p. Joy 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Jette har nogle børnebøger fra Skt. Antonis sommermarked, som hun gerne vil sælge.  
Jette deltager 1. søndag i Advent og sælger bøger samtidigt med, at der sælges ting fra 
Adventshyggen. 
 
Orientering fra undervisning 

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
- 15-11-2019: Kl. 18:00 – 21:30 Løvfaldsfest i Birkholm sognegård! 
 
- Kommende arrangementer: 
- 30-11-2019: _ Adventshygge i Vor Frue Kirke. Patricks kor synger til messen kl. 17:00. 
 - 09-12-2019: Kl.18:30: Oplæsning af Selma Lagalöfs legenden om juleroserne i Skt. 
Antoni kirke! 
 - 24-12-2019: HERRENS FØDSEL, vigilie (h)  
 - 25-12-2019: HERRENS FØDSEL (h)  
 - 01-01-2020: FESTEN FOR MARIA, GUDSMODER (h)  Kun messe kl. 11:00 i Skt. Antoni 
+ Engelsk messe i Vor Frue kirke kl. 11:30. 
 - 25-01-2020: Menighedsrådsdag 17 -25-01-2020! 

 

 

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: Menighedsrådsdag 25. januar 2020 
Kage: Helle sørger for frokost. 
 
Grøn kirke: 
”Vi cykler til messe” messer og møder 
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Ideer til aktiviteter i 2020 
- Pakkefest i Skt. Antoni kirke 31. januar 2020 

- Menighedsfest 1. og 2. halvår 

o Menighedsfest lørdag 1. februar 2020 

- Adventshygge i Vor Frue kirke 28. november 2020 

- Filmaften 

o Menigheden 

o Bestemte grupper 

- Seniorklub: 

o Helle er interesseret i at etablere en gruppe i Vor Frue kirke.  

o Caritas har også samme arrangement 

- Besøgstjenester: 

- Sommerfest 7. juni 2020 

o Fælles messe i Herlev 

▪ Pladsproblematikker: 

o Brug af Herlev Medborgerhus? 

▪ Pris: 4.000 kr. for at leje den store sal til virksomheder, ca. 800 kr. til opsætning af stole.  

▪ Ca. 5.000 – 6.000 kr. i alt. 

- Firmelse 16. maj 2020: 

- 1. kommunion 19. april 2020 

- Oplæsning v/Finn Arve i 2020? 

o Franz aftaler nærmere med Finn.  

- Fejring af p. Poul Marx 29. juni 2020 

o Allen spørger Poul Marx 

- Åsebakkevalfart 24. maj 2020 

o Fælles indsats for at samle menigheden til valfarten 

▪ Fælles bus? Pris. ca. 3000 kr. 

o Ingen messer i sognet 

- Grøn kirke tiltag: 

o ”Vi cykler til messe” messer og møder 

- Aktiviteter for børn og unge i sognet: 

o Sina er interesseret i at starte noget ungdomsarbejde i sognet: 

▪ For ca. 13 og opefter (ca. firmelsesalder og frem) 

▪ Budget: 5.000 kr.  

o DUK lejre og weekender - budget til at sende unge med 

▪ Sognet betaler for arrangementet.  

▪ I forbindelse med de sakramentale weekender, arrangerer sognet transporten.  

• Budget: 10.000 kr.  

- Biograf/tivolitur Skt. Antoni unge: 

o  

- Ministrantdag og filmaften i Vor Frue kirke: 

o Dato fastsættes senere. Ann er tovholder.  

- Frivillige i kirke: 

o Dag for Blomsterdamerne 

▪ Invitation til engelske menighed 

▪ Blomsterbindingskursus? Drøftelse af retningslinjer for blomsterne? Spisning og hygge bagefter? 

▪ Oplæg v/p. Allen omkring de liturgiske anbefalinger omkring blomster  

o Dato for frivillige: 

▪ Vor Frue kirke danske messe 

▪ Vor Frue kirke engelsk messe  
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Betaling af udlejning via MobilePay 
1. Personen aftaler med hhv. Ann omkring Herlev eller Franz omkring Brønshøj 

2. Personen udfylder kontrakten (eller dette kan flyttes online) 

Online kontaktformular: 

a. Brug nedenstående link/QR kode: 

https://tinyurl.com/w92uuxf  

 
b. Følg trinnene 

c. Afslut med at skanne nedenstående QR kode i MobilePay for at betale. Skal arrangementet gennemføres 

indenfor 30 dage af aftaledatoen kan man med fordel lave 2 indbetalinger – 1 indbetaling af depositum og 1 med 

selve lejen. Franz kan så tibagebetale depositum nemt.  

3. Når udlejning er overstået og depositum skal tilbagebetales, så kontaktes Jesper.  

  

https://tinyurl.com/w92uuxf
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Rapport fra Pastoral Råds møde 
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