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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr: 23 Dato: 27-08-20 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Jette 

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 
Covid19 - genoptagelse af sogneaktiviteter: 
 
Vor Frue kirke: 
Menighedssal: Ved primært siddende aktiviteter 28 personer og 15 ved primært stående 
aktiviteter.  
Ann melder ud til de 2 faste grupper Stanley + ACAD, at de gerne bruge lokalerne igen. De skal 
overholde afstandsregler, pladskrav og hygiejne. Ann mødes med de ansvarlige første gang for 
at gennemgå ovenstående.  
Ved booking af menighedssal er det fortsat gennem Ann, som oplyser pladskravet og dermed 
kan være nødt til at afvise en booking, hvis det forventede antal deltagere overstiger 
ovenstående.  
 
Der genoptages kirkekaffe til den danske messe i Vor Frue og Skt. Antoni med ovenstående 
pladskrav. Første gang bliver i oktober. 
 
Antal deltagere til messer og evt. afmarkering:   
Det er ikke længere nødvendigt at bestille billetter til lørdagsmessen. Patrick opretter ikke 
længere bestilling til lørdagsmesserne. 
 
Til den engelske messe er der store udfordringer med tilmelding til messer og folk, som ikke har 
tilmeldt sig.  
Der skal bedes nogle af dem, som kommer til rosenkrans om søndagen til at hjælpe med at 
spritte bænke af. 
Der arbejdes med at finde flere til at hjælpe med at anvise folk til pladser.  
Vi evaluerer til næste møde om det kalder på flere handlinger som f.eks.  

- Pladsafmærkning 
- Flere pladsanvisere 

 
Undervisning: 
Firmelsesundervisning kommer til at være over 2 år – det første år vil det være 1 gang i 
måneden.  
p. Allen undersøger mulighed for hvordan han kan undervise firmelsesholdet 2 gange om 
måneden.  
 
1. kommunion i Vor Frue kirke kl. 09:30 den 20. september – Ann koordinerer med Miriam 
omkring antal gæster osv.  

 



Side 2 af 8 

 

 
Nye/flere præster i OMF - kommunikation herom til menigheden og evt. brug af disse ekstra 
ressourcer? 
p. Paul Marx kommer tilbage den 14. september og bliver fastboende i OMF. 
p. Reggie har boet i Norge i 8 år og bor nu i præstegården. Han afventer arbejdstilladelse m.m. 
samt får dansk sprogundervisning inden han officielt tilknyttes Bispedømmet København. 
p. Alren er nu fastboende i OMF. Han er pt. uden fast opgave – på sigt skal det afklares, hvilke 
opgaver han får. p. Alren fejrer messer bl.a. på Magleås og kan måske hjælpe p. Allen med at 
fejre messer.  
 
Patrick opdaterer hjemmesiden og sognebladet med præsterne, som nu bor i præstegården.  
 
Skt. Antoni 
- Mail fra Niels Engelbrecht: Der holdes møde i september 2021 omkring det videre forløb og 
Skt. Antonis fremtid.  
 
Vi arbejder videre med at indkalde til et dialogmøde med brugerne af Skt. Antoni omkring Skt. 
Antonis fremtid. 
Franz skriver til dem om prisstigninger og kirkens fremtid.  
 
- 2 henvendelser om at leje lejligheden: Christ Church og Neo Kat. 
Menighedsrådet giver mandat at indgå aftale om udlejning af præstegården.  
Husk at der skal indføres i særlige aftaler i kontrakten.  
- Må ikke udlejes til andre 
- Tidsbegrænset.  
 
Baseret på udgifter i 2018 + 2019: 
Driftsudgifter: 300.000 kr. inkl. ca. 50.000 kr. til renovation og investering. 
Indtægter:  
Husleje: 108.000 kr. (9.000 kr. om måneden) 12,5% stigning fra 2019 
Udlejning: 108.000 kr. (64,5% stigning fra 2019) 
Dvs. sognet selv dækker ca. 1/3 af udgifterne. Alt i alt lidt over 100.000 kr. for at drive Skt. 
Antoni selv.  
 
Forslag til forøgelse af indtægter ved leje af kirkens lokaler: 
El - Shaddai:  
Søndage: fra 300 kr. til 500 kr.  
1. fredag i hver måned: fra 200 kr. til 300 kr.  
Andre dage: fra 100 kr. til 200 kr. 
Forventede indtægter: 31.300 kr. i 2021 (i 2019: 18.600 kr. El - Shaddai betaler ikke i 2020 da de 
har betalt for meget i 2019) 
 
Polsk messe: 
Søndage: fra 350 kr. til 700 kr.  
I 2019 var beløbet 330 kr.  
I 2020 var beløbet sat til 350 kr.  
Forventede indtægter: 37.600 kr. i 2021 (2019: 17.490 kr.) 
 
Neo Kat: 
Lørdage: fra 300 kr. til 350 kr. 
Hverdage: fra 200 kr. til 250 kr. 
Forventede indtægter: 32.600 kr. i 2021 (2019: 19.040 kr.) 
 
Comforter Christ Church of God: 
Søndage: fra 200 kr. til 300 kr.  
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Forventede indtægter: 27.000 kr. i 2021 (2019: 4.200 kr - aftale begyndt oktober 2019) 
 
Indtægter i 2019: 65.780 kr. - forventede indtægter i 2021: 216.000 kr. 
 
Kirkestatistik: 
Antal fundne:: 2119 
Husstandsrepræsentant: 1351 
Kontrakttype 1år: 281 
Kontrakttype 10år: 20 
 
Nye medlemmer: 18 
Døde: 7 
Tilflyttede: 8 
Kirkeskatsaftale startet: 4 
Kirkeskatsaftale stoppet: 2 - af disse er døde: 1 
 
Økonomi: 
 
Grøn Kirke: 
 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
 
Vor Frue Kirke 
- Badværelse i præstegården snart færdigt.  
 
Skt. Antoni 

 

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Herlev kommune har varslet nye affaldscontainere fra 1. oktober 2020. 
 
p. Joy 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Husk Caritas kollekt søndag 29. august. 
 
Orientering fra undervisning 

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Kommende arrangementer og afholdte arrangementer: 
- 2020-09-24: torsdag 24. september 2020: 24 - Menighedsrådsmøde 24 -24-09-2020! 
- 2020-09-26: lørdag 26. september 2020: Kl.11:00 Biograftur i Skt. Antoni!  
- 2020-10-09: fredag 09. oktober 2020: Kl. 19:00 Bankospil i Skt. Antoni med messe!  
- 2020-10-24: lørdag 24. oktober 2020: Kl. 10:00 Havedag i Skt. Antoni!  
- 2020-10-29: torsdag 29. oktober 2020: 25 - Menighedsrådsmøde 25 -29-10-2020! 
- 2020-11-14: lørdag 14. november 2020: Havedag i Vor Frue Kirke!  
- 2020-11-19: torsdag 19. november 2020: NYT FORSLAG: 26 - Menighedsrådsmøde 26 -26-11-
2020! 
- 2020-11-26: torsdag 26. november 2020: FORSLÅET FLYTTET: 26 - Menighedsrådsmøde 26 -
26-11-2020! 
- 2020-11-28: lørdag 28. november 2020: Kl. 15:00 Adventshygge i Vor Frue Kirke!  

 

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. 
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9. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

 Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde:  torsdag 24. september 2020 
Kage: ?? 
Flytning af møde i november: Møde flyttet til 19. november. 
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