
 

 

Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr: 21 Dato: 27-05-20 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ingen 

Til stede:  

p. Joy Fernando 

p. Allen Courteau 

Franz Igwebuike 

Ann M Vinter Fox Maule 

Inviteret: 

Biskop Czeslaw Kozon: Afbud 

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)  

 Skt. Antonis fremtid – Dialogmøde med Biskop Czeslaw: 
Biskoppen har lige ringet til mig og meldte afbud til vores møde i aften. Det gør han fordi der er 
åbenbart er opstået en mulighed, som kunne føre til at Skt. Antoni ikke skulle sælges og dermed 
lukkes.  
Det er jo gode nyheder i sig selv. Detaljerne kom han ikke ind på, men det er noget som skal 
drøftes i forskellige fora, bl.a. biskopligt råd. Han vil derfor udskyde mødet til juni eller måske 
efter sommerferien.   
 
Hvordan er det gået med de første messer? 
Lørdagsmesse: 
Ann og Helle var der. Der var 22 deltagere. Stor glæde og accept af de foranstaltninger.  
Der er nok behov for mere guidning ved kommunion. 
 
Søndagmesse: 
Der var 22 deltagere.  
Vi laver 2 kasser med bøger med salmebøger.  
 
Engelsk messe: 
Der var omkring 30.  
Livestreaming opstilling gav lidt udfordringer omkring kommunion.  
 
Vi sætter antal billetter, der udbydes til det maksimum antal pladser – der reserveres ikke 
pladser.  
 
Kirkeskats kampagne: 
Set i lyset af corona og ingen messer, har det vist sig hvor sårbar det er, at mange katolikker 
baserer deres støtte til kirken på hvad de giver i kollekten.  
I samme periode i 2019, var der indsamlet ca. 63.000 kr. inklusive de særlige kollekter. 
 
I perioden med lukkede kirker er der kommet 5.340 kr. i MobilePay, hvilket er godt. 
I perioden er der kommet 3 nye kirkeskatsbetalere. 
I perioden er 16 kirkeskatsaftaler ophørt – disse har fået en mail fra Bispekontoret – nogle af 
disse navne er kendte i øvrigt.  
 
Franz har nu adgang til sognets medlemsliste, hvilke giver muligheder for at trække lister og 
derfra kan vi tilrettelægge kampagner. 

 



 

 

F.eks: 
- Velkomstmail med sogneblad for tilflyttere, nye medlemmer o.l. 
- Mails eller anden henvendelse til folk, hvis kirkeskatsaftaler er ophørt.  

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Projekter: 

- Status: 
- Hvordan arbejder vi videre med vores projekter effektivt resten af 2020 og 

fremadrettet? Er der projekter, som skal udskydes? 
o Mange af vores projekter er meget længe om at afslutte fra en principiel 

beslutning til gennemførelse.  
▪ Der kan nemt gå 5 – 6 måneder inden et projekt sættes i værk: 
▪ Der går typisk 1 – 2 måneder med at indhente tilbud. 
▪ Tilbud præsenteres og drøftes på et menighedsrådsmøde. Hvis der 

opstår tvivl eller der ønskes, at der indhentes flere/nye tilbud, så: 

• Der går 1 – 2 måneder med indhentning af nye tilbud. 
▪ De nye tilbud gendrøftes på et menighedsrådsmøde. Hvis der gives 

grønt lys. 

• Der går 4 – 6 uger med at få aftalt dato med f.eks. håndværker 
og gennemførelse af projektet. 

o Problemstillinger: 
▪ Menighedsrådet starter tit drøftelser af allerede besluttede projekter 

fra starten af premisen – altså beslutningen om at projektet skulle 
igangsættes, hvilket betyder, at drøftelserne tager længere tid. 

▪ De gentagne drøftelser af samme projekter tager en del tid af et 
menighedsrådsmøde – typisk 10 – 15 minutter pr. projekt, så hvis der 
er flere projekter, som skal drøftes på samme møde, går der en stor del 
af mødet på det.  

▪ Den enkelte tovholder på et projekt bruger op mod dobbelt så meget 
tid på tilbudsindhentning end antaget. 

• Derudover kan man fremstå en smule utroværdig da 
beslutningsprocessen typisk tager længere tid end antaget.  

▪ Der skal selvfølgelige forvaltes sognets finanser forsvarligt, men den 
ekstra tid, som bruges på ekstra tilbudsindhentning og 
beslutningsprocesser står ikke altid mål med den evt. reduktion i pris 
(typisk 2.000 kr. – 10.000 kr. pr. projekt når det lykkedes at få nedslag i 
pris uafhængigt at projektet størrelse og pris). 

• Den generelle erfaring er, at de firmaer, som byder lavere 
oftest kræver ekstra opfølgning under hele processen – noget i 
retning af 1 – 10 timer kan bruges på at bede om skriftlige 
tilbud, bekræftelser af igangsættelser og gennemførelse af 
projekter.  

o Oplæg: 
▪ Tilbudsindhenter gives mandat til at træffe beslutning om et tilbud, hvis 

det indhentede tilbud ligger inde for de budgetteret beløb – men en +/- 
grænse. Hvis tilbuddet ligger væsentligt over det budgetteret beløb, så 
skal det drøftes til et menighedsrådsmøde.  

▪ Hvis et firma, som skal indlevere et tilbud ikke overholder aftalte 
deadlines, så bruges der ikke mere tid på at forfølge tilbuddet.  

▪ Menighedsrådet sætter en grænse på hvor mange gange et projekt, 
som udgangspunkt, skal behandles på møder inden et projekt enten 
evt. uddelegeres til en anden tovholder eller udskydes til et senere 
tidspunkt.  

Overvejelser: 
- Projektgruppe omkring en projekt 

 



 

 

- Forretningsudvalg? 
 
Vor Frue Kirke: 
Der kommer en elektriker på fredag og ordner lysene i Vor Frue kirke, som går ud alt for ofte.  
Der er ryddet op i kælderen, så der kan ordnes gulv og faldstamme i præstegården.  
Franz har skrevet til Breuning VVS.  
 
Ann kontakter murer om vedligeholdelsesrapport + at vedkommende skal ordne stenene foran 
kirken.  
 
Der har været hovedrengøring i Vor Frue. 
 
Franz følger op omkring med dørene og nye lås osv.  
 
Skt. Antoni: 
Vi har haft en ung mand, som frivilligt har malet loft og plader i menighedssalen. En anden har 
rengørt gårdspladsen.  

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Fejring af p. Paul Marxs 80 års fødselsdag aflyses på grund af corona.  
p. Leo er flyttet ind i en ny bolig i Randers – adressen er i det nye sogneblad. 
 
p. Joy 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Der kom et pænt beløb i indsamlingsbøsserne. 
Fasteindsamlingen er oppe på 850.000 kr.  
Caritas center er åbnet i dag.  
 
Orientering fra undervisning: 
 

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
- Kommende arrangementer: 

 

- 2020-05-27: onsdag 27. maj 2020: Menighedsrådsmøde 21 -27-05-2020! 

- 2020-05-28: torsdag 28. maj 2020: Kirkevandring fra Brønshøj (torsdag efter Kristi 
Himmelfart)! AFLYST 

- 2020-06-07: søndag 07. juni 2020: DEN HELLIGE TREENIGHEDS FEST (h) Kl. 10:00 Menighedens 
sommerfest i Vor Frue Kirke (Kun messe i Vor Frue kirke)!  AFLYST – Sommerfest, almindelige 
messetider 

- 2020-06-18: torsdag 18. juni 2020: Menighedsrådsmøde 22 -18-06-2020! 

 
2020-08-16 Undervisning starter. Kirkekaffe aflyses.  
2020-11-07 Kl. 19:30 Firmelse i Vor Frue 
 
I efteråret fejrer vi en fest eller noget for menigheden, hvor vi kan fejre flere begivenheder på 
én gang.  

 

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:  18/06/2020 
Kage: Afklares senere.  

 


