
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd d. 28.10.2017 

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

 
1. Sket siden sidst:  
Ved arbejdslørdag 23.09. blev der ordnet en del arbejde. Resterende arbejde, bl.a. med udjævning af græs, 
må det nye MR planlægge til foråret. 
Høstfesten indbragte ca. 10.000 kr. til menighedens to børn. Overskuddet går til Verdensmissionen. 
Maling af vægge og fernisering af gulve i kirken er færdig med flot resultat. Bænke, alter mm. er olieret og 
alt står færdigt til biskoppens besøg ved Elisabethfesten.  
Valfarten til Polen i u. 42 var en rigtig god tur med store oplevelser, ikke mindst på det åndelige plan. 
Biblioteksrummet bliver nyindrettet i undervisningslokalet, som kan aflåses. BBJ sorterer bøgerne. 
LI har testet om ovnene i menighedssalen virker, så de er klar til Elisabethfesten. 

 
2. Til/afgået post:  
Al officiel post fra bispedømmet er videresendt pr. mail til rådets medlemmer. Brev til MR fra tidl. 
sognepræst Stephen Holm blev oplæst og besvares af MB og BM. 

 
3. Menighedsrådsvalg 18.03.2018.   
MR beslutter, at rådet fortsat skal bestå af 7 medlemmer og 2 suppleanter.  
JT bliver formand for valgkomitéen. MW, LI, ME og BBJ deltager i komitéen af hensyn til at kunne nå 
menighedens forskellige sproggrupper. 

 
4. Ny dato for Menighedsmøde 
Det planlagte menighedsmøde den 07.10. blev aflyst, idet det ikke var annonceret.  
Nyt møde planlægges 13.01.2018 i forbindelse med kirkekaffen.  
Dagsorden: 

 Det kommende valg til Menighedsrådet 

 Hvordan man opfører sig i kirken, i menighedssalen og på toiletterne  

 Menighedens økonomi 

 Opgaver i kirken – deltagelse efterlyses 

 Ideer fra menigheden til berigelse af menighedslivet 
 

5. Status for udvendig dør til menighedssalen  
MW har valgt en udvendig dør og vedligeholdelsesfri vinduer til lokalet ved siden af sakristiet. Pris ca. 
23.000 kr. JT forventes at købe snarest.  

 
6. Behov for at udskifte dør og vinduer i lokaler ved siden af sakristi?  
Døren i undervisningslokalet vil blive muret til og erstattet med vinduer (se pkt. 5). 

 
7. Billedet i undervisningslokalet med ødelagt glas  
JS sørger for renovering af billedet, dækket af lyspengene. 

 
8. Status for oprydning og rengøring i salen og på toiletter  
LI har arrangeret, at irakerne ordner alt 3 dage før Elisabethfesten. 

 
9. Status for MobilePay og bankkonto  



BM besvarer snarest brev fra Bispedømmet om lovliggørelse af bankkonto. Menighedens kontonummer vil 
blive fjernet fra hjemmesiden. 

 
10. Status for kirkeskattekampagne: Udsættes til næste møde i MR. 

 
11. Besparelse på el og gas ved fællesindkøb 
BM har fået tilbud fra Nature Energy. Besparelsen bedømmes tvivlsom. BM arbejder videre på sagen.  

 
12. Kommende arrangementer: 

 04.11. Alle Helgens fest med procession til kirkegården. Herefter suppe i menighedssalen. 

 11.11. Elisabethfest med markering af menighedens og kirkens jubilæum. 
Ministranter øver fra kl. 14.  
Barmhjertighedens rosenkrans kl. 15, herefter Jomfru Marias rosenkrans og festmesse. 
Der indrettes, så børnene kan sidde i undervisningslokalet ved siden af køkkenet under opsyn af 
forældre (på skift ½ t ad gangen), hvor børnene får mad først, og hvor der vil være aktiviteter.  
BBJ kontakter Nordvestnyt for at høre, om de vil bringe et indlæg og skriver selv indlæg til KO. 
Annelies og BBJ kører ud med en blomst til gamle og syge i menigheden. 

 Advent og jul 
o Fredslys i kirken stilles i lanterne for at undgå ny tilsodning. 
o Luciaoptog 16.12.  
o Messer i julen må afvige fra sædvanlig praksis, idet 4. søndag i advent falder 24.12.  

MR udtaler sine ønsker, men MB svar fra MR i Slagelse før endelig planlægning kan ske.  
 

13. Næste møde i menighedsrådet: 13.01.2018 kl 13. 
 

14. Eventuelt  
LI har ifm. sit arbejde som tolk mødt kristne fra Syrien, som hun har inviteret til kirken. 
MW undersøger, om han kan skaffe en pænere ramme til billedet til højre på bagvæggen i 
menighedssalen. 
 

15. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt 
 


