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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr: 21 Dato: 30-06-20 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Helle/Franz 

Til stede:  

p. Joy Fernando 

p. Allen Courteau 

Franz Igwebuike 

Ann M Vinter Fox Maule 

Biskop Czeslaw Kozon 

Patrick Glynn 

Helle Bjerre 

Julietta Nielsen 

Roshanie Andersen 

p. Niels Engelbrecht 

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)  

 Dialogmøde med Biskop Czeslaw Kozon og Generalvikar Niels Engelbrecht. 
 
Biskop Kozon: 
Det er en stor ting i at lukke eller sælge kirker. Det er efterhånden en øvelse Bispedømmet har lidt 
erfaring i, de sorger dette dog medfører for de involverede sogne/kirker. 
Når Skt. Antoni er kommet (igen) på dagsordenen er det på baggrund af en tilbageholdenhed hos 
Biskoppen. Der sker mange ting i Skt. Antoni, som ikke vil kunne genskabes i samme form.  
Der er forskellige grupper, som bruger Skt. Antoni – især udenlandske sproggrupper. Dette er i sig 
selv ikke nok til at berettige Skt. Antonis videre fremtid.  
Der er et fortsat behov i Bispedømmet til at kunne opretholde et serviceniveau for de forskellige 
sproggrupper.  
 
Afbuddet til sidste møde skyldtes en overvejelse at sælge Johanneskirken i Søborg, hvor Kaldærerne. 
Der blev holdt møde, og det blev hurtigt tydeligt, at der var et stort ønske om at bibeholde 
aktiviteterne i kirken og selve kirkebygningen.  
Det betyder, at udgangspunktet for at beholde Skt. Antoni skulle genovervejes. 
 
Niels Engelbrecht: 
Baggrunden for beslutningen at lukke Skt. Antoni var som et led i overvejelser omkring 
præstebetjening og drift af bygninger.  
Det er svært at se i praksis, hvordan de nuværende grupper skal kunne integreres i andre 
kirker/sogne. 
Når man kigger på sognet som helhed, så er der underskud i regnskabet.  
Man skal derfor overveje, om brugere skal bidrage med mere for at driften løber rundt.  
 
Vor Frue Kirke 
Skt. Antoni 
Økonomi 
- Nye kirkeskatsaftaler: 2 
- Stoppede kirkeskatsaftaler: 2 
- Nye tilflyttere: 4 
- Nye medlemmer: 5 

 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
 
Vor Frue Kirke 

- Netværk opgraderes 10. juli. 
- Badværelse igangsættes 10. august.  

 



Side 2 af 6 

  

 

  

- Bygningsvedligeholdelsesplan afventes – håndværker har meldt tilbage. 
- Dør udskiftes – dato ukendt. Franz har rykket.  
- Køkken: Franz har aftalt med Helle at indhente flere tilbud. 
- Gulvslibning i præstegården udskydes indtil videre.  

 
Skt. Antoni 

- Udlejning af præstebolig – afventer afklaring fra dette møde.  

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
p. Paul Marx fyldte 80 år. Han har fejret det i forskellige sammenhænge og med forskellige grupper.  
Der er en ny præst i præstegården. Han afventer de nødvendige tilladelser. Han har tidligere været i 
England og Norge. Han hører til provinsen.  
p. Paul Marx tager til Færøerne 30. juli til 14. september. Fra 30. september til 30. oktober holder 
han ferie.  
p. Joy holder ikke sommerferie indtil videre.  
 
p. Alren stopper som sognepræst i Lyngby når den nuværende udnævnelse udløber. Han flytter til 
Herlev og holder et sabbatår.  
 
p. Leo Kertz bor nu i en slags beskyttet bolig i Randers.  
 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Der kommer Caritas kollekt i august, som går til sømænd, som ikke må komme i havn. En gruppe 
Stella Maris har indsatser for bl.a. at besøge disse.  
Caritas dag i Aalborg og årsmøde forinden. 
 
Orientering fra undervisning: 
Der er ikke afklaret, hvornår der er 1. kommunion. 
Undervisning starter 16. august.  
 

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Vi skal være opmærksom på, at hvis en kirkegænger testes positiv for Covid19, at der skal en evt. 
handling til at gøre opmærksom på det.  
 
Vi fastholder billetbestilling indtil videre. 
 
Vi drøfter yderligere genåbning til vores augustmøde.  

 

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: 27/08/2020 
Kage: Jette 
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