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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr: 01 Dato: 10/05/22 Tidspunkt 19:00 Kommer med kage Olav Csiky 
Til stede:  

p. Joy Fernando 

p. Allen Courteau 

Franz Igwebuike 

Ann M Vinter Fox Maule 

Bao Chau Do 

Helle Bjerre 

Jette Svane Hansen 

Julielta Nielsen 

Lemlem Kifle-Jensen 

Olav Csiky 

Roshanie Frances Andersen 

Yvonne Heinemeier 

Referent: Franz Igwebuike 

 

(O) Til orientering 

(D) Til drøftelse 

(B) Beslutningspunkt 

Ad: Punkt Ansvarlig 

1. 19:00 - 19:05| INDLEDENDE BØN (OPENING PRAYERS)  

 Sognepræsten indleder mødet med en bøn  

2. 19:05 - 19:10| SUPPLERING AF DAGSORDEN (MATTERS ARISING AND ADDITIONS TO AGENDA)  

 Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

3. 19:10 - 19:15| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT (MINUTES FROM LAST MEETING)  

 Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde  

4. 19:15 - 20:40| MENIGHEDEN (PARISH MATTERS)  

 Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
Kort indflyvning: (5 min) 
- Oplæg til bedre styring af tiden ved vores møder. 
- Tidsforbrug til punkter fastsat 
- Øget brug af nedsættelse af arbejdsgrupper, så vi ikke hele tiden sidder 12 mand og forsøger at 
planlægge alt samtidigt. 
- Fastlæggelse af hvornår arbejdsgrupper skal melde tilbage om deres arbejde 
- Tid i mødet, så arbejdsgrupper aftaler en dato til at mødes og arbejde videre 
 
Valfart til Vor Frue af Åsebakken: (10 min) 
- Skal vi bestille bus? Hvad kan vi ellers gøre for at få flere fra menigheden til at deltage? 
- Nedsættelse af arbejdsgruppe 
- Arbejdsgrupper kommunikerer pr. mail om evt. aftaler samt på hjemmesiden. 
Vi spørger engang til messen. Ann sender mail ud til alle sine mailliste med besked herom. 
Arbejdsgruppe: Ann og Franz. 
Vi laver en tilmeldingsformular. Julietta sørger for det bliver sagt til den engelske messe. 
 
Søndag 19. juni 2022: KRISTI ALLERHELLIGSTE LEGEMES OG BLODS FEST Menighedsfest og 
messe i Vor Frue Kirke (10 min) 
- Nedsættelse af arbejdsgruppe 
- Arbejdsgrupper kommunikerer pr. mail om evt. aftaler samt på hjemmesiden 
Arbejdsgruppe: Chao, Helle og Julietta, p. Allen.  
Franz tager for telte. p. Allen kigger efter grillredskaber. Vi køber en grill til.  
 
Lørdag 27. august 2022: Kl. 10:00 Menighedsrådsdag (kl. 10-15) inkl. dialogmøde med 
repræsentanter fra den engelske messe: (15 min) 
- Brainstorming (10 min) 
- Nedsættelse af arbejdsgruppe (5 min) 
- Arbejdsgruppe præsenterer forslag til program ved møde den 28/06/2022 
 
Arbejdsgruppe: Ann, Olav, Franz 
Helle sørger for frokost 
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Sognets tilbagemelding fra vores synodeproces (15 min) 
- Læsning af opsamling (5 min) 
- Feedback og drøftelse (10 min) 
Vi drøftede opsamlingen fra synodeprocessen: 
Der er flere temaer: 

- De syge og folk med handikap 
- Aktiviteter med andre sogne 

o Økumeni 
- Drøftes til menighedsrådsdag 
- Arrangementer, som kan trække flere folk sammen om menigheden 
- Ejermænd/tovholder til arrangementer 
- Møde med repræsentanter fra den engelske menighed: 

o Larm i kirken 
o Kommer for sent 
o Fælles sogneblad og fælles kalender 
o Church coffee -> Church lunch 
o Kirkeskat 
o Formaliseret arena for drøftelser 

- Invitere andre grupper i menigheden 
o Neo – kat  
o Præster, som fejrer messer i Skt. Antoni 

- Voksenundervisning 
o Forældreforpligtelse  

 
Efterårets aktiviteter: (20 min) 
- Brainstorming (15 min) 
- Nedsættelse af arbejdsgruppe 
- Arbejdsgruppe præsenterer forslag til program ved møde den 28/06/2022 
Udskydes til næste møde. 
 
Tid at mødes i arbejdsgrupper og aftale møder: (10 min) 
 
Vi skal huske at lægge referater fra menighedsråds møder på hjemmesiden.  

5. 20:40 - 20:45| KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Vor Frue Kirke: 
Arbejdsdag i Vor Frue kirke: 
Gik godt. Der var god energi. Der blev gjort grundigt rent i køkkenet. Der mangler skæreknive, 
spækbræt osv.  
Der blev luget ukrudt. Julietta har vasket alle paneler. Og Lemlem fik ordnet alle døre. 
Vi skal være opmærksom på tovholdere og tidligere kommunikation om det.  
 
Der er blevet ordnet de mere eller mindre ulovlige el-installationer i præstegården i Vor Frue 
kirke. Der er kommet en ny el – tavle.  
 
Julietta har aftalt besøg af en køkkenkonsulent til at kigge på køkkenet i præstegården den 27. 
maj 2022. Det skal måske rykkes til fredag den 3. maj 2022.  
 
Skt. Antoni: 
Der er blevet lagt en metalskinne over hullerne i loftsvinduerne, så vi forhåbentligt ikke får vand, 
som drypper ned foran alteret.  
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6. 20:45 - 20:50| ORIENTERINGSPUNKTER:  

 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
p. Alren er på ferie i Sri Lanka i 6 uger. Han har 25 års præstejubilæum den 30. maj 2022.  
Vi inviterer p. Alren og p. Reggie til menighedsfesten.  
 
p. Leos urnenedsættelse blev holdt mandag 09-05-2022. Der var ca. 20 til messen og så var der 
en andagt i Gladsaxe kirkegård.  
 
Orientering fra Caritas repræsentant 
Jette og Olav har været til Caritas årsmøde. Der var deltagelse af udviklingsministeren, som 
holdt tale. Caritas er rykket op i top 5, som strategiske samarbejdspartnere.  
Der var mange mennesker til messen om søndagen.  
Der er Himmelske dage 26. maj, med deltagelse af Caritas.  
Jette har sat plakater om Caritas gåture op i våbenhusene.  
 
Orientering fra undervisning 
Første kommunion gik godt.  
Ann har haft børneholdet og mellemholdet Der har været i gennemsnit 5 – 6 børn.  
Der holdes øvemesse for firmanderne.  

 

7. 20:50 - 20:55| SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Kommende arrangementer og afholdte arrangementer: 
Afholdt: - 2022-04-09: lørdag 09. april 2022: Kl. 10:00 Rengøringsdag i Skt. Antoni!  
Afholdt: - 2022-04-10: søndag 10. april 2022: PALMESØNDAG (h)  
Afholdt: - 2022-04-14: torsdag 14. april 2022: SKÆRTORSDAG (h)  
Afholdt: - 2022-04-15: fredag 15. april 2022: LANGFREDAG  
Afholdt: - 2022-04-16: lørdag 16. april 2022: PÅSKELØRDAG (h)  
Afholdt: - 2022-04-17: søndag 17. april 2022: PÅSKEDAG HERRENS OPSTANDELSE (h)  
Afholdt: - 2022-04-18: mandag 18. april 2022: MANDAG I PÅSKEUGEN  
Afholdt: - 2022-04-24: søndag 24. april 2022: 2.SØNDAG I PÅSKEN Guds Barmhjertigheds søndag 
(1. kommunion i Vor Frue Kirke)!  
Kommende: - 2022-05-07: lørdag 07. maj 2022: Kl. 9:00 Arbejdslørdag 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)!  
Kommende: - 2022-06-04: lørdag 04. juni 2022: PINSEVIGILIE (h)  
Kl. 15:30 Firmelse i Vor Frue kirke! 
Kommende: - 2022-06-19: søndag 19. juni 2022: KRISTI ALLERHELLIGSTE LEGEMES OG BLODS 
FEST Menighedsfest og messe i Vor Frue Kirke – kun én messe i sognet!  
Kommende: - 2022-06-28: tirsdag 28. juni 2022: Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 2 ! 
Kommende: - 2022-08-27: lørdag 27. august 2022: Kl. 10:00 Menighedsråds dag (kl. 10-15) inkl. 
dialogmøde med repræsentanter fra den engelske messe! 
Kommende: - 2022-09-02: fredag 02. september 2022: Kl. 16:00 Herlev festuge (sang m.m. kl. 
19:00)! 

 

8. 20:55 - 20:57| EVENTUELT  

 2022-06-12 Kl. 14:00 Herlev Fælleskirkelig udvalg Kirkevandring.  

9. 20:57 - 21:00| NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  

 Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde: Tirsdag 28. Juni 2022 
Kage: Gin tonic sommerafslutning – Helle sørger for det praktiske. Yvonne kommer med gin. 
Lemlem kommer med snacks. 
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