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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr: 35 Dato: 24-02-22 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 
 
(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 

Regnskab 2021 og budget 22 
Regnskab 2021: 
Samlet set, kommer sognet ud med et underskud på kr. 32.835,85. Der blev budgetteret med et 
underskud på kr. 299.350,00. Flere af de budgetteret udgifter til vedligeholdelse blev ikke 
gennemført i 2021 af forskellige årsager.  
Der er pæn fremgang i kirkeskat. Der blev samlet set indbetalt kr. 842.741,07. Vi havde 
budgetteret med kr. 800.000,00 og i 2020 var resultatet kr. 819.001. Vi stiler mod at hæve 
beløbet yderligere ved at tilskynde flere til at tilslutte sig kirkeskatsordningen.  
Regnskabet er godkendt. 
 
Budget 2022: 
Indtægter: 
Der budgetteres med indtægter i kirkeskat på kr. 900.000. Det er en stigning på knap kr. 60.000 i 
forhold til resultatet for 2022. Dette kalder på en indsats for at få flere til at betale kirkeskat.  
Vi budgetterer også med en stigning i indtægter for leje af lokaler, så indtægten er på kr. 
120.000. Det er ud fra en betragtning, at de fjernede restriktioner vil betyde flere igen vil leje 
vores lokaler.  
 
Udgifter: 
Bemærk konto 1221 Bygninger budgetteres med kr. 300.000,00. Det dækker: 
- Køkken i Vor Frue (Tilbud hentet i 2021: 42.000 kr. eller 135.000 kr.)  
- Gulvslibning (Tilbud hentet i 2020: 12.000 kr.) 
- Løsning af manglende varme i Skt. Antoni (Tilbud ikke hentet - anslået beløb 100.000 kr. - evt. 
noget kan noget dækkes af forsikring??)  
 
Bemærk konto 3255 Bygninger, primo Henlæggelser: kr. 143.822,26   
- 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 
- Lydanlæg i Herlev (Intet tilbud pt. - indhentet tilbud i 2015: 32.000 kr. - forslag til beløb: 40.000 
kr.) 3257 - Afgang, anvendt i året 
- Reparation af ovenlysvinduer (opgave ikke igangsat) (Tilbud hentet i 2021: 25.000 kr.) 3257 - 
Afgang, anvendt i året 
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Vi budgetterer med et underskud på kr. 299.654,92. Dette er under menighedsrådets princip om 
at budgettere med maks. kr. 300.000. 
Hovedtal:  
Netto indtægter i alt: kr. 809.495,08 
Udgifter i alt: kr. 1.109.150,00 
Årets resultat: kr. -299.654,92 
Budget 2022 er godkendt. 
   
Synode 
Synodeprocessen blev drøftet.  
Der var 16, som deltog til den danske messes første synodedrøftelse. 
Julietta og Roshanie drøfter med p. Joy om processen for den engelske messe. 
 
Ann påtager sig at organisere en filmaften i marts, hvor vi ser ”De to paver”. 
 
Vi holder menighedsfest søndag den 19. juni 2022. Der er kun én messe i sognet i Vor Frue kirke 
kl. 10:00 med efterfølgende grill. 
 
Dette er vores sidste officielt menighedsrådsmøde. Tak til det nuværende menighedsråd for 
deres arbejde de sidste 4 år (og før det). 
Næste gang holder vi middag for det afgående menighedsråd med spisning i Vor Frue kirke 
fredag den 25. marts 2022 kl. 18:00. Helle sørger for madbestilling.  
 

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

- Kommende arrangementer og afholdte arrangementer: 
Afholdt: - 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 
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: - 2022-03-09: onsdag 09. marts 2022: Fælleskirkelige udvalg kl. 19:00 i Vor Frue 
kirke.! 
Kommende: - 2022-03-25: fredag 25. marts 2022: Kl. 18:00 Middag for afgående menighedsråd 
og ægtefæller! 
Vi bestiller mad og spiser sammen i menighedssalen – Helle står for bestillingen.  
 
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: - 2022-04-10: søndag 10. april 2022: PALMESØNDAG (h)  
Kommende: - 2022-04-14: torsdag 14. april 2022: SKÆRTORSDAG (h)  
Kommende: - 2022-04-15: fredag 15. april 2022: LANGFREDAG  
Kommende: - 2022-04-16: lørdag 16. april 2022: PÅSKELØRDAG (h)  
Kommende: - 2022-04-17: søndag 17. april 2022: PÅSKEDAG HERRENS OPSTANDELSE (h)  
Kommende: - 2022-04-18: mandag 18. april 2022: MANDAG I PÅSKEUGEN  
Kommende: - 2022-04-24: søndag 24. april 2022: 2.SØNDAG I PÅSKEN Guds Barmhjertigheds 
søndag (1. kommunion i Vor Frue Kirke)!  
Kommende: - 2022-05-29: søndag 29. maj 2022: 7. SØNDAG I PÅSKEN Valfart til Vor Frue af 
Aasebakken (Ingen messer i Vor Frue kirke og Skt. Antoni)!  
 
19-06-2022 kl. 10:00 Menighedsfest og messe i Vor Frue Kirke – kun én messe i sognet. 

 

6. | EVENTUELT  
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 O.M.I. Danmark hører nu til den engelske irske provins pr. 17/02/2022 – på 176 års dagen for 
godkendelse af ordenen af paven.  
p. Alren skal til Grønland og skal være der i 3 uger. Han har snart 25 år præstejubilæum og fe 
Der er åbnet retshjælp især til udlændinge kl. 17:00 – 19:30 i Caritas huset. 

 

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

Næste møde: 25-03-2022 
Vi bestiller mad udefra og spiser sammen i Vor Frue kirke. 

 


