Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 01.05.2021
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Marymalar Elden (ME), Mitek Wozniak (MW), Anders Ravn
Jepsen (ARJ), Birthe Hjort (BH), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref.
Afbud fra: Jeniton Soosaithas (JS), Sebastian van der Meer (BM), Lena Issa (LI), Jan Tecza (JT)
1. Godkendelse af referat fra møde 27.02.21.: Godkendt
2. Sket siden sidst:
a. Nyt fyr installeret og fungerer.
b. Påskefejringen gik fint, stor glæde over, at det blev muligt at fejre påskevigilien med flere
deltagere udenfor. Skulle det blive nødvendigt igen at transmittere lyd til deltagere uden
for kirken, bør vi etablere en bedre mikrofonforbindelse, med mikrofon både ved ambo og
alter.
c. Menighedsrådet takker for gaven efter Peter Drejers begravelse i form af lystræ og
vievandsdispenser. Det gamle lystræ er doneret til den kirke, hvor irakiske medlemmer af
menigheden kommer, idet de mangler et lystræ der.
d. MW laver et lamineret skilt med teksten ”Vievand” til at sætte på vievandsdispenseren,
idet mange i menigheden tror, den indeholder håndsprit.
3. Til- og afgået post: udsendt til MR.
4. Kommende arrangementer:
5. maj: 1.-kommunion. En gruppe forældre ønsker deres børns 1.-kommunion udsat til efteråret.
a. 22. maj firmelse. MB taler med forældrene for at planlægge retrætedag for firmanderne.
b. AJ undersøger muligheder for at etablere en mikrofon ved læsepult og alter af hensyn til
eventuelle deltagere fra pladsen foran kirken. ME spørger firmandernes forældre om at
bidrage med et traktement.
c. 05.06. Kristi Legems og Blods Fest. Vi afventer, om der bliver mulighed for procession
gennem byen. BM bedes om at søge tilladelse hos politiet.
d. Sognepræstens ferie er planlagt til 28.06.-23.07.
e. MB tilbyder at arrangere voksenkatekeser inden sommerferien i anledning af den hl. Josefs
år. MB planlægger.
6. Næste møde i MR: 14. eller 21. august.
7. Installation og funktion af det nye gasfyr: Udsættes
8. Situationen omkring Covid 19
a. Undren over salmebøger i kirken, når det ikke er muligt at holde 2 m afstand til foran- og
bagved siddende. Af hensyn til at flest muligt skal kunne deltage i messerne, fjernes
salmebøgerne, og kun organist og sanger synger.
b. Der streames fortsat fra første messe, men ikke fra anden, da der ikke længere er deltagere
fra salen til messen 17.30.
9. Status for skift af forsikringsselskab. Udsættes

10. Status for nye sognesekretærer, sikre e-mailadresser og fælles kordegnekontor: Udsættes
11. Udskiftning af vinduer i kirken (BM)
a. Ejeren af det firma, der har givet tilbud, er sygemeldt. MR beslutter at bede BM om at
kontakte ham igen om et stykke tid mhp. tilbuddet, frem for at indhente nye tilbud.
12. Kampagne for ekstra kirkeskattebidrag jf. mail fra MB udsendt til MR 08.04.21
a. Kampagnen er generelt blevet positivt modtaget, og flere har øget deres bidrag.
b. BBJ har fået oplyst hos Susanne Madsen, Bispekontorets ansvarlige for kirkeskat, at
kampagnen kun er rettet mod medlemmer med 1-års kontrakt. Har man en 10-års kontrakt
kan man stadig bidrage ved at overføre det ønskede beløb til kirkens bankkonto Reg. nr.
4183, kontonr. 0005001471 mærket ”Ekstra kirkeskatgave”, hvorefter der gives fradrag for
gaven.
13. Kirkekaffe og mulighed for MobilePay (BBJ)
a. MR beslutter, at betaling for kirkekaffe via Mobilepay ikke er realistisk. Kirkekaffe skal
fortsat betales kontant.
14. Eventuelt:
a. Kirkekaffe genoptages så snart restriktionerne gør det muligt.
b. Brev fra Vincent-grupperne med anmodning om bidrag fra menigheden. Tages op igen på
næste møde i MR med henblik på at planlægge indsamling.
c. Det er muligt at genoptage ministranttjeneste. MB kontakter JS.
d. Håndsprit har manglet i klokketårnet til folk, der kommer den vej ind. Det sættes ved
døren.
15. Referat af dette møde: Godkendt

