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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr: 34 Dato: 20-01-22 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 
(O) Til orientering (D) Til drøftelse (B) Beslutningspunkt 

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 

- Opfølgning: 
Julieta undersøger Joseph om vil holde oplæg om at genoplive sin tro.  
Der er et ønske om at kunne holde noget for forældrene til børnene, som er til undervisning.  
Julietta har ikke fået fat i Joseph – hvis der kommer flere henvendelser med ønsker hertil, så 
tages det op igen.  
 
- Henvendelse fra organist Malene Olsen om fortsat livestreaming 
Malene har henvendt sig om det fortsatte livestreaming af den engelske messe, herunder om 
det skal fortsætte og i så fald om man ikke kan slette gamle streams, f.eks. efter en måned.  
p. Allen snakker p. Joy om hvordan han og den engelske messe om fortsatte livestreaming og, 
hvis det skal fortsætte, hvordan vi indretter teknikken.  
p. Allen snakker også med p. Joy om f.eks. Polycarp kan videreformidle, i forbindelse med 
udarbejde PowerPointen til messen, hvor i messen Malene spiller.  
 
- Menighedsrådsvalg 
Vi er desværre bagud i forhold til nedsættelse af valgstyrelse. Indtil videre er der 4 – 5 stykker. 
Vi skal selvfølgelige være ude og gøre folk opmærksom på at være i menighedsrådet.  
Helle og Chao fortæller om valg til menighedsrådet i Vor Frue til messen 23/01/2022  
Yvonne fortæller om det i Skt. Antoni messen til 23/01/2022.  
 
Kirkeskatsnota 4. kvartal 2021: 

 
Menighedsrådet noterer med glæde, at kirkeskat er gået så meget op. Dette antager vi skyldes 
bl.a. kirkeskatskampagne og den generelle stigning i 2020 i forbindelse med corona 
nedlukninger.  
 
Budget 2022 
Vi har 143.822,26 kr. i henlæggelser 
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Budgetpunkter: 
Herlev: 
- Maling af Herlev (regning ikke modtaget) (30.000 kr.) 3257 - Afgang, anvendt i året 
- Udskiftning af hoveddør (opgave ikke igangsat) (Tilbud hentet i 2021: 33.000 kr.) 3257 - 
Afgang, anvendt i året 
- Køkken i Vor Frue (Tilbud hentet i 2021: 42.000 kr. eller 135.000 kr.) 1221 - Bygninger 
- Gulvslibning (Tilbud hentet i 2020: 12.000 kr.) 
- Lydanlæg i Herlev (Intet tilbud pt. - indhentet tilbud i 2015: 32.000 kr. - forslag til beløb: 40.000 
kr.) 3257 - Afgang, anvendt i året 
 
Skt. Antoni: 
- Reparation af ovenlysvinduer (opgave ikke igangsat) (Tilbud hentet i 2021: 25.000 kr.) 3257 - 
Afgang, anvendt i året 
- Løsning af manglende varme i Skt. Antoni (Tilbud ikke hentet - anslået beløb 100.000 kr. - evt. 
noget kan noget dækkes af forsikring??) 1206 - Varmeudgifter 
I oplæg: Anvendt ovenstående fra henlæggelser: 132.000 kr. Rest: 11.000 kr. 
Øvrige punkter: I den høje ende: 235.000 kr. 
 
Menighedsrådet støtter op om at ovenstående tages med i budget 2022 og den endelige 
beslutning træffes til regnskab/budgetmøde i februar.  
I den forbindelse skal principbeslutningen om maks. Budgetteret underskud på 300.000 kr.  
 
Lukning af konto hos Faster Bank/OIKOS:  
Vi har haft 100.000 kr. stående i OIKOS, som vi i sin tid oprettet hos dem selvom vi ikke fik 
renter for dette. Nu er det sådan, at vi betaler negative renter for dette, så jeg lægger op til at vi 
lukker kontoen og overfører pengene tilbage til vores almindelige konti. 
Menighedsrådet har besluttet at lukke vores OIKOS konto. 
Franz går videre med dette.  
 
Salg af aktier/obligationer:  
Franz har solgt for 200.000 kr. af vores aktier for at dække vores manglende likviditet jf. 
beslutning i menighedsrådet tidligere.   
 
Udbetaling af Mariapenge 2021:  
Mariapengene sendes til Vincentgruppernes generelle projekter. 
Franz giver Jesper besked.   
 
Synode - mail fra Synodearbejdsgruppen den 12-012022 og vedhæftede bilag. 
Tak til Chao og Helle for oplæg til det videre forløb. 
Der har været 1 møde, hvor der var ca. 20 deltagere. De arbejdede i grupper og deres re 
Chao og Helle udpeges som koordinatorer for menigheden.  
Chao kontakter Synodeudvalget om der findes/kommer materiale.  
Julietta snakker med p. Joy. 
Franz, Yvonne og Jette koordinerer om en plan for Skt. Antoni til kirkekaffe i marts 13/03/2022.  
Chao snakker med Sina om at gennemføre noget med de lidt ældre unge. 
p. Allen kører forløbet med firmander 06/03/2022. 
 
Alle forløb skal være slut senest midten af april 
 
Der skal også være mere information på hjemmesiden.  
 
Vor Frue Kirke 
Fælleskirkelig udvalg inviteres til 09-03-2022 kl. 19:30, hvor p. Allen fortæller om katolske 
praksis til de andre kirke.  
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5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  
 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  

Vor Frue Kirke 
Helle nævnte at der måske trænger til maling forskellige steder.  
Døren kommer i uge 5 og sættes op i uge 6.  
 
Skt. Antoni 
Varme i Skt. Antoni har ikke virket siden 25-12-2021. Når der fyldes vand på anlægget, så 
forsvinder det. Der er mistanke om hul i rørene i gulvvarmen i kirkesalen.  
VVS skal i gang med at se om man kan lukke rørene til gulvvarmen i første omgang og se om det 
hjælper. Og derefter skal der formentlig etableres nye radiatorer i kirken. 
Tilbud ikke lavet endnu.  

 

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  
 Orientering fra præsterne 

p. Allen: 
Præstegården er kommet igennem forløbet med positive corona tests.  
p. Alren har snart 30 års præstejubilæum. p. Alren kørte galt med bilen. OMI indkøber nye biler 
til erstatte de efterhånden ødelagte og gamle biler.  
p. Joy har gennemgået ledningerne til højtaleranlægget, som er i stykker.  
Fremover skal der ikke flyttes rundt på alteret m.m. i forbindelse med messe.  
Franz skriver til p. Alren omkring at fejre messer i Skt. Antoni. 
 
Orientering fra Caritas repræsentant 
Adventsindsamling har indtil videre beløbet sig 615.000 kr. og slutter 1. februar.  
Caritas Danmark fylder 75 år i år – årsmøde og Caritasdag 29/4 – 1/5 i Ålborg. 

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  
 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 

Kommende: - 2022-02-04: fredag 04. februar 2022: Kl. 19:00 Messe og Pakkefest i Skt. Antoni til 
fordel for p. Tantholdt-Hansens arbejde i Peru – Det bliver uden messe.  
Kommende: - 2022-02-24: torsdag 24. februar 2022: 35 - Menighedsrådsmøde 35 -24-02-2022! 
Kommende: - 2022-02-27: søndag 27. februar 2022: 8. ALM. SØNDAG Kirkekaffe med 
tøndeslagning (Fastelavn)!  
Kommende: - 2022-03-02: onsdag 02. marts 2022: ASKEONSDAG  
Kommende: - 2022-03-25: fredag 25. marts 2022: Middag for afgående menighedsråd og familie 
Kommende: - 2022-04-03: søndag 03. april 2022: 5. SØNDAG I FASTEN Menighedsrådsvalg!  
Kommende: - 2022-04-07: torsdag 07. april 2022: FORSLAG: 0 - konstituerende 
Menighedsrådsmøde 0 -07-04-2022! 
Kommende: - 2022-04-09: lørdag 09. april 2022: Kl. 10:00 Rengøringsdag i Skt. Antoni!  
Kommende: - 2022-04-24: søndag 24. april 2022: 2.SØNDAG I PÅSKEN Guds Barmhjertigheds 
søndag (1. kommunion 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. 
 

9. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  
 Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 

Næste møde: 24-02-2022 (regnskabsmøde) 
Kage: Julietta 

 


