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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr: 28 Dato: 20-05-21 Tidspunkt 19:00 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 
Datoer for møder 2. halvår 2021 
Møde nr. 30 lørdag 28/08/2021 10:00 – 15:00 
Møde nr. 31 torsdag 23/09/2021 18:00  
Møde nr. 32 torsdag 28/10/2021 
Møde nr. 33 torsdag 25/11/2021 
 
Menighedsrådsdag: 
- Evaluering af møderne 
- Kan vi starte tidligere? 
- Kan vi få møderne til at handle om andet/mere end drift? 
- Evaluering af arbejdet i menighedsrådet i denne valgperiode 
- Inddragelse af flere frivillige til at hjælpe med de opgaver, som nu er. 
- Mariafejring – ny tradition 
- Dialogmøde med repræsentanter fra den engelske messe 
Franz snakker med p. Joy om forslaget og mulige repræsentanter 
 
Menighedsfest i august 22/08/2021 – fælles messe for sognet i haven kl. 10:00 med grill bagefter  
Andre messer i sognet er aflyst  
Julietta har telte/pavillon, som vi kan låne. Vi fejrer også p. Paul Marx og p. Reginald ved samme lejlighed. 
 
Fest for de frivillige i Herlev: Fredag den 29. oktober 2021 kl. 18:00. 
 
Kirkekaffe starter i Herlev i september.  

 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue kirke: 
Præstegården 
- Gulvslibning: Planlægges så det passer med dem, der holder ferie i huset.  
- Køkken: Conrad har været forbi - udarbejder tilbud på: 1) Tilpasning m.m. af det eksisterende, herunder 
maling af køkken 2) Nyt køkken. 
- Nøgler: Der er bestilt nye nøgler og de er ankommet. Helle laver en liste over blomsterpiger, som skal 
have en nøgle og sender til Franz.  
 
- El-arbejde: Franz har fået tilbud fra elektriker. Menighedsrådet godkender tilbud fra ElCon på 23.475 kr. 
eks. moms. Igangsættelse kombineres med øvrige opgaver. 
- Spritdispensere: Nyt indkøbt. Reklamation om de gamle - erstatninger kommet. 
- Rullegardiner i kirken: Helle har talt med firma – der er bestilt ny motor og dug. De vender tilbage med 
dato for igangsættelse.  
 
 

 



Side 2 af 10 

 

 

  

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Helle og p. Allen besøgte p. Leo onsdag før Kristi Himmelfartsdag. Han var i godt humør. Han bliver kørt af 
Flextrafik til og fra kirke. Der er købt en rampe i Jesu Hjerte kirke, så han kan komme op med sin kørestol. 
Man er velkommen til at ringe til ham.  
 
Præsterne går og venter på at kunne komme på ferie – især at kunne rejse.  
 
Mail fra Ulla Pimborg: De har ikke ressourcer til at oprette et nyt hold for 1. kommunionshold – de 
spørger om de kan sende nogle af deres børn til andre sogne. p. Allen har videresendt mail til Ann.  
 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Fasteindsamling er på 880.000 kr. indtil videre. Der kom 550 kr. i Skt. Antoni og 290 kr. fra MobilePay. 
Gå-ture med Caritas – Jette er guide/vært. I må gerne fortælle videre om det og evt. hvis I har mulighed 
for det, tage nogen med. Det kan være en ide at lave opslag på  
Danmark spiser sammen i uge 23: https://danmarkspisersammen.dk/  
Man kan også oprette det på hjemmesiden.  
 
Ideer til aktiviteter: Filmaften eller film eftermiddag.  

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Kommende arrangementer og afholdte arrangementer: 
Afholdt: - 2021-05-07: fredag 07. maj 2021: Messe og Pakkefest i Skt. Antoni til fordel for p. Tantholdt-
Hansens arbejde i Peru: Der blev samlet 3.213 kr. i alt. 
Kommende: - 2021-05-29: lørdag 29. maj 2021: Kl. 09:00 Havedag i Vor Frue Kirke!  
Helle spørger Ann om det.  

 

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: Menighedsrådsmøde 29 -24-06-2021 – Vi starter kl. 18:00 

Kage: Gin og tonic!! 

 

https://danmarkspisersammen.dk/
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