Referat af menighedsmøde i Sct. Elisabeth menighed 02.03.13
Dagsorden:
1. Rengøring
2. Næste menighedsfest
3. Fasteretræten
4. Flere tilbud til børn og unge
5. Økonomi
Ad. 1: Rengøring
Sebastian konstaterede, at det går fint med vores nye model med, at man skriver sig på til én
eller flere opgaver; men der er stadig områder, der ikke er dækket. Så der opfordres til, at
flere melder sig og skriver sig på oversigten, der hænger på opslagstavlen.
Flere gjorde opmærksom på, at det er svært at få fat i en nøgle, når man vil udføre sit ”job” i
kirken. På opslagstavlen er der en række telefonnumre på folk, som bor tæt på kirken og som
har nøgle. Det nemmeste er nok at få fat i Palestine, som arbejder på Elisabeth - Centret
mandag-torsdag kl. 8-15. tlf. 26473638 - eller Casper, som bor i præsteboligen. Han er som
regel hjemme til kl. 14. tlf. 28430540
Ad. 2: Næste menighedsfest
Det bliver en libanesisk/hollandsk fest. Festgruppen melder ud, når de har en dato for festen.
Ad 3: Fasteretræten
Programmet for fasteretræten lørdag d. 9.03 blev læst op og lægges ud på hjemmesiden.
Lars Messerschmidt er inviteret og holder foredrag om Troens År. Husk at tage frokost med.
Sebastian og Annelies laver desuden suppe.
Ad.4: Flere tilbud til børn og unge
Den libanesiske skik med at børn/miniministranter deler fredshilsenen ud har allerede
fungeret godt de sidst par lørdage.
Vi mangler gode ideer til aktiviteter for børn og unge i huset og ud af huset. Der er allerede
sat penge af på budgettet til dette formål.
Ad 5: Økonomi
Sebastian gennemgik en powerpoint fra Bispekontoret om kirkens dårlige økonomi.
Skrækscenariet er, at kirker må lukkes eller sogne slås sammen som det allerede er ved at
ske i Nordsjælland.
Jan opfordrede sognepræsten til at bruge sin autoritet til at få flere til at betale kirkeskat.
Sebastian foreslog, at man i lighed med, hvad de gør i Tåstrup, hænger en liste op på
opslagstavlen med priser på, hvad f.eks. en dåb eller et bryllup koster vores lokale kirke.

Pastor Michal fortalte om en skik i Sct. Ansgar Kirke, hvor man til f.eks. bryllup opfordrer
brudeparret til at betale kirken dét beløb én gæst koster til den efterfølgende fest – man
inviterer så at sige kirken økonomisk med til fest.
I Slagelse har de ifølge pastor Michal gode erfaringer med, at én person henvender sig til
dem, der ikke betaler kirkeskat.
Man kunne også som i Tåstrup danne en ”betalergruppe/klup”, der reklamerer for kirkeskat
og donationer.
Der var derudover et forslag om at lave et ”barometer” i våbenhuset. Her kunne man så
måned for måned se, hvad vores egen kirke har fået ind i kirkeskat.
Jan fortalte, at regnskabet for 2012 ser godt ud med et lille overskud, men at
håndværkerregninger fra december på 40.000 kr. skal betales nu til foråret. Et eksempel på
vores store udgifter er el - og gasregninger for kirke og menighedshus som løber op på ca.
28.000 kr. i kvartalet.
Jan opfordrede folk, der allerede betaler kirkeskat, til evt. at betale lidt mere fremover, og
Pelestine gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at forklare folk, at det ikke er nok, at kun
én person i en familie betaler kirkeskat. Faktisk bør alle, der er over 16 år og som har en
indtægt, betale kirkeskat.
Vi opfordredes til at snakke om kirkeskat f. eks. under kirkekaffen.
Jan gennemgik de nye skatteregler, hvorefter man nu kan trække hele kirkeskattebeløbet
fra i skat. Man kan nu trække hele årets bidrag fra, uanset om man har en ti-årskontrakt
eller ej.
Gennemgang af økonomien medførte faktisk, at flere efter mødet henvendte sig for at lade
sig registrere i kirkeskatteordningen: SÅDAN !!!!
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