
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 26.08.2017 

Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski(MB), Birthe Hjort (BH), Jan Tecza (JT), Jeniton Soosaithas (JS), 
Mitek Wozniak (MW), Sebastian van der Meer (BM), Lena Issa (LI), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref. 
Afbud fra: Marymalar Elden (ME) 

Sket siden sidst:  
Processionen på Kristi Legems og Blods fest havde ikke så mange deltagere, men forløb med positiv respons 
fra tilskuere langs ruten. Efterfølgende var der billede af processionen i Nordvestnyt – som i øvrigt gerne 
bringer nyheder om andre begivenheder i vores menighed.  

 
Den nye ordning med at to personer regulerer menighedens adgang til kommunionen for at undgå 
trængsel, giver problemer, fordi nogle bliver stødt over at blive holdt tilbage. Ordningen blev vedtaget for 
at tilgodese medlemmer af menigheden, som havde svært ved at gå med frem, når der var trængsel. 
MR vedtager, at fremover vil dørvagten og en person efter dennes valg kun styre adgangen ved messer 
med mange deltagere. Ved disse lejligheder vil sognepræsten i forvejen gøre menigheden opmærksom 
herpå. 

 
Menighedsmøde: Årets menighedsmøde planlægges til 07.10. i forbindelse med kirkekaffen med følgende 
dagsorden: 

 Hvordan man opfører sig i kirken og i menighedssalen og toiletterne  

 Økonomi 

 Opgaver i kirken – deltagelse efterlyses 

 Ideer fra menigheden til berigelse af menighedslivet 
  

Valfart til Polen  
Forberedelserne forløber fint. MB vil prøve at nå at lave pjece om forløbet samt et liturgisk hæfte. 

 
Hegn bag sakristiet  
Menighedsrådet vedtager at fjerne det nuværende forfaldne hegn og fliserne, jævne arealet ud og så græs. 
Der bliver indkaldt til en.  

 
Den udvendige dør til salen er svær at låse  
Døren, er blevet skæv, fordi nogen har sat en klods i ved karmen for at holde den åben. Døren er nu rettet 
op, og der må fremover ikke sættes klods i.  
Døren er bevaringsværdig og må derfor kun udskiftes med en tilsvarende dør. MR beslutter at bede MW 
undersøge prisen på en ny dør. I første omgang finder MW en type dørstopper, der kan holde døren åben 
uden at skade den. 

 
Er mikrofonen i kirken nødvendig? 
Ingen benytter rummet bag kirken, hvor højttalere gør det muligt at høre, hvad der foregår under messen, 
bortset fra påskenat og andre messer med mange deltagere. MR beslutter, at mikrofonen ikke er 
nødvendig i kirken. Den hører til i salen og kan flyttes til kirken ved disse særlige lejligheder. 

 
 
 
 
 
 
 



Oprydning i salen samt på toiletterne  
LI og hendes mand har ryddet op og gjort grundigt rent i salen og på toiletterne. MR takker. 
På et af toiletterne havde der været tændt et kul til røgelseskarret i vindueskarmen med en sodskade til 
følge, som var vanskelig at rengøre. Der var også blevet røget og skodderne kastet på gulvet. Toiletterne var 
meget snavsede, og der var rod i skabene i køkkenet. De, der har kaffetjenesten, bedes sætte tingene på 
deres rette plads, når de vasker op og rydder op. Libanesere og irakere har aftale om på skift at gøre rent 
på toiletterne hver lørdag.  

 
Status for kirkeskattekampagne  
Vi ligger langt bagefter sidste år i indtægt.  

 
Besparelse på el og gas ved fællesindkøb  
BM har fundet hjemmesider, hvor man kan indtaste forbrug og beregne pris til sammenligning. BM 
fortsætter undersøgelsen. MR beslutter ikke at benytte et tilbud fra Drewsen på opstilling af el-
vandvarmere, så fyret kan slukkes fra maj til august, da besparelsen ikke svarer til udgiften. BM undersøger, 
hvad det vil koste at få en uvildig varmekonsulent ud.  

 
Kommende arrangementer: 

 30.09. Høstfest.  

 07.10. Menighedsmøde under kirkekaffen.  

 18.11. eller evt. 11.11. (afhængigt af, om biskoppen kan deltage): Elisabethfest med markering af 
menighedens 100 års og kirkens 60 års jubilæum.  
 

Eventuelt  
LI har fået en pris for maling af kirkerummet og tre værelser bagved. LI går videre med at undersøge 
vilkårene for prisen, for kirkerummet blev sidst malet for 20 år siden og trænger stærkt.  
 
Næste møde i menighedsrådet: 28.10. kl 13 

 
Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt 
 


