
Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Sankt Elisabeth menighed 22.09 2018 
 
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Marymalar Elden (ME), Jan Tecza (JT), Jeniton Soosaithas 
(JS), Mitek Wozniak (MW), Anders Ravn Jepsen (ARJ) og Birthe Hjort (BH), referent. 
Afbud fra: Sebastian van der Meer (BM), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ) og Lena Issa (LI). 

 
1. Sket siden sidst 

• Nye salmebøger er indkøbt og betalt.  

• Arbejdsweekenderne er slut og menighedsrådet takker for det fantastisk store og flotte arbejde, 

• der er er udført af så mange! 

• Sognepræstens ferie: Vi havde gode og tilfredse vikarer. 
 
2. Til/afgået post  
Grøn Kirke konference 24.10. Ikke stor interesse for deltagelse herfra.  
Skt. Andreas Bibliotek har stillet gratis bøger og film om Niels Steensen til rådighed for menighederne. 
Sognepræsten har hentet bøgerne, som sættes i vores bibliotek. 
 
3. Kommende arrangementer 
06.10. Bønsarrangement 
06.10. Høstfest. Menigheden opfordres til kun at medbringe høstrelaterede gaver dvs. spiseligt og drikkeligt.  
27.10.  1. hellige kommunion til de børn, der ikke modtog den i foråret. 
27.10. Besøg med oplæg fra Vincent-grupperne. 
03.11. Alle Helgens fest med procession til kirkegården og efterfølgende varm suppe. 
17.11. Festen for den hl. Elisabeth.  De polske medlemmer af menigheden styrer det i år. 
 
4. Næste møde: 10.11 kl.13 
 
5. Solfanger/solceller til opvarmning af vand 
Tilbud fra VVS-firmaet Gert Jørgensen på i alt 106.000 kr. til el- og solvarme. Brugsvandet kobles fra den 
nuværende gasvarmebeholder og opvarmes om sommeren af solenergi og af el om vinteren. Kun koldt vand 
på toiletterne og evt. elvandvarmer i menighedskøkkenet og i  køkkenet i præsteboligen. De to 
badeværelser på 1.sal. udstyres med elvandvarmere. Gasfyret leverer varme indtil videre. Udgifterne til el- 
og solvarme skulle være tjent ind på 7 år. Vi tager senere stilling til varmen fra det gamle gasfyr. Kommunen 
kontaktes ang. tilladelse til at sætte solceller på taget. 
 
6. Status for PIN-kode til låsesystem. Hvem skal have de nye nøgler til kirken?  
A- og B-nøgler er indkøbt og fordelt.  
 
7. Status for DUK-arrangement  
Vores menighed har ikke en DUK- forening, som er nødvendig for at kunne søge støtte fra DUK til 
arrangementer. MB planlægger et møde 20.10 med menighedens unge i forsøg på at nedsætte en 
bestyrelse. Kontingentet er 100 kr. årligt, som ikke må betales af menigheden. Menighedsrådet anbefaler, at 
der betales fra januar næste år. 
 
8. Status for besøg af Vincent-grupperne 
Besøger menigheden d. 27.10 med et 30 minutters oplæg. 
 
9. Status for udskiftning af hoveddør og færdiggørelse af udskiftede vinduer.  
Det store arbejde er udført. En stor tak til alle, der har bidraget. 
 
10. Status for sognesekretær og indkøb af pc til brug for sognesekretær.  
Der ventes på at bispedømmet opretter en sikker e-mailadresse til de to sekretærer. ARJ sørger for 
computere. 



 
11. Lys i kirkens lysekroner  
JS prøver at sætte 110-watt pærer i. MW undersøger priser.  
 
12. Grøn kirke 
Bilag med invitation til projekt Grøn Kirke er udsendt til MR. Rådet vurderer, at menigheden ikke kan 
overkomme, hvad det vil indebære at deltage. Pastor Michal pointerer, at det vigtigste er at vi er bevidste 
om miljøet og løbende tager hensyn til det og foreslår at det måske kunne være et emne for en kateketaften 
med inddragelse af Pave Frans’ ”Laudatus si”, der netop handler om at tage vare på naturen. 
 
13. Retningslinjer vedr. sponsorater og gaver til kirken.  
Hvis man ønsker at give ting eller andet til vores kirke og menighedssal, skal det altid aftales i forvejen med 
enten præst eller menighedsråd.  
 
15. Eventuelt. 

• Nyt paveflag til flagstangen.  Reparationen af paveflaget er næsten færdig. Det er misfarvet og 
afskallet nogle steder. MW undersøger, om et nyt kan købes i Polen. 

• Rosenkrans før hver søndagsmesse? Er oprindeligt indført for at skaffe ro før messen. Kan evt. 
begynde umiddelbart efter Barmhjertighedens Rosenkrans, så vil der stadig være tid til personlig 
bøn før messen. 

• Afløser for Jeniton, når han ikke er der, til at ”styre” ministranterne?  Ikke nødvendigt, da Jeniton 
sjældent er fraværende. 

• Antoniusstatuen  er efter en ”prøvetid” i klokkerummet kommet tilbage på sin gamle plads. 

• Kommunionsuddelernes udnævnelse er udløbet. MB hører evt. menighedsrådet m.h.t. nye 
udnævnelser eller forlængelse af de nuværende. 

 
16. Godkendelse af dette mødes referat. Udsættes til næste møde. 
 
 
 
 
 
 
                          
                    
 


