Referat af ekstraordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 10.06.20
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Marymalar Elden (ME), Jeniton Soosaithas (JS), Sebastian
van der Meer (BM), Jan Tecza (JT), Birthe Hjort (BH), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref.
Afbud fra: Mitek Wozniak (MW), Anders Ravn Jepsen (ARJ), Lena Issa (LI),
Mødet er indkaldt på opfordring af BBJ for at afklare implementeringen af de retningslinjer, som biskoppen
har fremsendt vedr. genåbning af de katolske kirker efter nedlukning pga. Covid19-pandemien.
Pladsforhold i Skt. Elisabeths Kirke:
Hvis der synges er der plads til 23 deltagere til messen, (4 m2 pr. person = 1-2 pr. bænk).
Hvis der ikke synges, har kirken plads til 39 personer (2 m2 pr. person = 3 pr. bænk).
Familier på mere end 3 personer kan sidde samlet i samme bænk.
De angivne tal gælder deltagere i messen. Præst, ministrant, organist og lektor tælles ikke med.
Menighedsrådet beslutter en fleksibel fremgangsmåde bestemt af det aktuelle antal deltagere i hver enkelt
messe:
• Det prioriteres, at så mange som muligt får mulighed for at deltage i messerne
• Dørvagten ser til, at det tilladte antal deltagere overholdes, og dørvagten kan anvise plads i
klokketårn, skriftestol og våbenhus om nødvendigt.
• Organisten kan spille og synge, ligesom præsten kan synge
• Messens faste led kan synges af menigheden, såfremt antallet af deltagere gør det muligt
• Af hygiejniske hensyn fjernes salmebøgerne, så der ikke synges salmer
• Der fejres fortsat to messer hver lørdag: kl. 15.30 og kl. 17.30

Vedr. hygiejniske forholdsregler beslutter menighedsrådet, at:
• Den sene messe rykkes til kl. 17.30 for at der kan være nok tid til udluftning og rengøring
• Dørvagten og evt. andre frivillige har ansvar for rengøring efter første messe om lørdagen
• Træflader på bænkene samt knæfald tørres af med en klud opvredet i træsæbe
• Dørhåndtag sprittes
• Hvis der er forskellige ministranter til de to messer, sprittes den klokke, der ringes med til
forvandlingen og eventuelle andre genstande, ministranter håndterer
• Toiletter er udstyret med flydende sæbe og papir til aftørring efter håndvask samt spray med
desinfektionsvæske til brug på vandhane og toiletsæde

