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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr: 27 Dato: 28-04-21 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Julietta 

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)  

 Status Covid:  
Vor Frue: 
Engelsk messe: Der var 42 til messen. Roshanie har sendt besked ud om der nu er åben for messer.  
Der afholdes dansk i messe i Herlev fra lørdag 1. maj 2021. Patrick laver opslag om begyndelsen.  
Vi holder fortsat øje med behovet for evt. anmærkning.  
 
Vi venter fortsat med at afholde kirkekaffe.  
 
Kirkeskatskampagne: Foreløbig tal: 
Overordnede set er der positive takter.  
Vi sendte 273 breve ud til sognemedlemmer, som allerede aftaler kirkeskat. Af disse har 33 valgte at 
hæve deres nuværende beløb i gennemsnit med 64 kr. Og om ca. 12 måneder når disse kirkeskat er 
indbetalt (forudsat de ikke opsiger den i mellemtiden), vil det give i alt 25.238 kr. ekstra.  
 
For nye kirkeskatsaftaler, blev der sendt 1187 brev og indtil videre 6 personer, som har tegnet en aftale 
med et gennemsnitsbeløb på 127,50 kr. Og om 12 måneder vil det give ca. 9.180 kr. 
 
Kommende arrangementer: 
- 6. maj 2021: Messe og Pakkefest i Skt. Antoni til fordel for p. Tantholdt-Hansens arbejde i Peru 
- Kirkevandring i Skt. Antoni 20-05-2021: Aflyst. 
- 1. kommunion i Vor Frue Kirke flyttes til oktober – dato ikke fastlagt. Miriam kontakter p. Allen om en 
ny dato.  
- Sommerfest i Vor Frue 06-06-2021 flyttes til august. Beslutning om dato træffes senere.  
 
Økonomi 
Menighedsrådet giver Franz bemyndigelse til at kunne sælge aktier, hvis vores likviditet falder for 
meget. Der kommer kirkeskat slutningen af juni.  
 
Kirkestatistik: 
Antal fundne:: 2093 
Husstandsrepræsentant: 1337 
Kontrakttype 1år: 294 
Kontrakttype 10år: 14 
 
Nye medlemmer: 2 
Døde: 1 
Tilflyttede: 2 

 



Side 2 af 10 

 

Kirkeskatsaftale startet: 2 
Kirkeskatsaftale stoppet: 0 - af disse er døde: 0 
 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

 Vor Frue kirke: 
1. juni starter der affaldssortering i Herlev kommune.  
 
Præstegården 
- Gulvslibning: 
 p. Allen spørger kommunitet. 
 
- El – arbejde: 
Franz kontakter elektriker om at igangsætte opgaverne.  
 
- Køkken: 
Helle følger fortsat op med dette. 
Franz kontakter Conrad Jensen om samme.  
Ann kontakter også nogle af hendes kontakter.  
 
Kirken: 
- Døre og  nøgle i Vor Frue: 
Vi har fundet en løsning. Helle kommunikerer videre til rette personer.  
Franz kontakter Certego om nye nøgler.  
 
- Rullegardiner i kirken: 
Helle følger op på rullegardinerne, der har sat sig fast.  
 
-Spritdispensere: 
Franz anskaffer en ny dispenser til Vor Frue, så der er 2.  
 
- Oprydning efter reklamedame: 
p. Allen har været i kontakt med Forbruger Kontakt omkring vedkommende.  
 
Skt. Antoni 
Ovenlys vinduer i Skt. Antoni - tilbud fra Conrad. 
Vi går videre med løsning med den ”lille” løsning. Dvs. 19.840 kr. eks. moms. 

 

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Ikke noget andet end de nye retningslinjer. 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Ikke noget særligt nyt.  
 
Orientering fra Caritas repræsentant 
Caritas arrangementer med gåture starter – læs mere her:  https://caritas.dk/ud-at-gaa/  
Der afholdes også livestreaming oplæg: Læs mere her -  https://caritas.dk/fyraften/  
 
Orientering fra undervisning 
Ikke noget undervisning endnu. 
 
I forbindelse med undervisning skal vi have en standard procedure for at sikre vi får de nødvendige 
oplysninger herunder dåbsattest.  
p. Allen ringer til sidste firmelseshold omkring dåbsattester. Ann hører lige Miriam omkring dåbsattester 
i forbindelse med 1. kommunion.  
 

 

https://caritas.dk/ud-at-gaa/
https://caritas.dk/fyraften/
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Babysang: Vi skal have fundet en ny til at stå for babysang i forbindelse med undervisning når den 
starter. Vi spørger en af forældrene når vi går i gang med undervisning igen.  

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Kommende arrangementer og afholdte arrangementer: 
29. maj 2021 kl. 10:00 Havedag i Vor Frue. Helle laver plakat og Patrick lægger på hjemmesiden.  

 

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: 20. maj 2021 
Kage: Yvonne 
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