
Resumé af møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 25.01.2014 

1.Sket siden sidst 

Elisabethfesten arrangeret af polske medlemmer af menigheden var en stor succes. Menighedsrådet takker de 

mange, som gjorde et stort arbejde for at give os alle en god og festlig aften. 

Menighedens adventsfrokost havde kun få deltagere, måske pga. for mange arrangementer? Den gentages 

dog næste år. 

P. Michal er nu ved at være færdig med de planlagte husvelsignelser, men skulle nogen ønske en 

husvelsignelse senere på året, kan det aftales. 

P. Michal har udarbejdet en liste over opgaver for sognesekretæren og håber, at nogen vil være villig til at 

overtage funktionen. 

 

2.Indkomne forslag  
Vedligeholdelsesplan tilsendt af Bispedømmet. Jan Tecza foreslår et udvalg, hvor håndværkere i menigheden 

opfordres til at deltage. Jan ønsker selv at deltage som økonomiansvarlig. Udgifterne for 2013 og 2014 

beløber sig til 113.000 kr. Det er muligt at søge bispedømmet om økonomisk hjælp.  

Jeniton Soosaithas har undersøgt omkostning ved udskiftning af to vinduer i præsteboligen og fire på toiletter 

og i garderoben. Tilbud ligger på 16.– 22.000 kr. En isoleret yderdør til gangen ved menighedssalen koster 

40.000 kr. Sebastian og Jeniton ser på vinduerne en gang mere, før de træffer beslutning.  

Sebastian v.d. Meer har et ønske om at menigheden får undervisning om messen, det, der foregår under 

messen, og hvordan man bør opføre sig under messen. P. Michal tager udfordringen op. 

Birgit Bidstrup Jørgensen forsøger sammen Casper Thorup sætte gang i den kampagne for at øge antallet af 

kirkeskattebetalere, som blev planlagt ved sidste møde i menighedsrådet. 

 

3.Næste møde: Budgetmøde onsdag d. 26.02. Det nye menighedsråd planlægger næste ordinære møde. 

 

4.Kommende arrangementer:  

05.04. Valg til menighedsråd. Valgstyrelsen består af Jan Tecza, Birthe Hjort, Charbel Saab, Mitek og 

Elisabeth Tecza. 

31.01. udsendes valgliste fra Bispekontoret, så alle kan kontrollere, at deres navn og fødselsdag/cpr er 

registreret, da det er forudsætningen for, at de kan benytte deres stemmeret. 

09.03. Deadline for kandidatliste. De, der har lyst til at stille op kan melde sig til valgstyrelsen. Forudsætning 

for opstilling er, at man betaler kirkeskat. 

 

01.02. Kyndelmisse: Undervisning før messen, hvor børnene laver deres egne lys.  

6.02. og 27.02. Voksenkatekese kl. 19 forudgået af messe kl. 17.30. 

08.02. Menighedsmøde om det kommende valg til menighedsrådet. Fællesspisning af medbragt mad.  

01.03. Fastelavn 

Fastetiden: Korsvej hver onsdag i forbindelse med messen kl. 17.30. 

13.04. Palmesøndag. 

17. Skærtorsdag: Fællesspisning kl. 18 før messen kl. 20. 

18.04. Langfredag: Jesu lidelses liturgi kl. 15.30 med korsets hyldning. 

19.04. Påskelørdag: P. Michal velsigner påskemaden kl. 13. 

21.04. 2. påskedag: Messe kl. 15.30. Herefter fællesspisning af medbragt mad.  

 

5.Eventuelt  
Et krucifiks er blevet tilbudt menigheden fra et dødsbo. Det er magen til det krucifiks, som står på den 

katolske afdeling af kirkegården og har engang stået i haven, før Elisabethcentret blev bygget. Det trænger 

muligvis til renovering. Menighedsrådet modtager det med tak. 

De menigheder, der ønsker det, kan få Åby-korset tilbage for en tid mhp. udlån til private husstande. 

Silva Saab foreslår en besøgstjeneste til ældre medlemmer af menigheden. Vil tale videre om dette med 

forskellige medlemmer af menigheden, som kan være interesserede. 

 


