
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 14.08.2021 

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

1. Sket siden sidst  

1.-kommunion, firmelse, sommertiden:  Alt er forløbet godt efter omstændighederne. 

2. Til- og afgået post 

Indbydelse til tværkirkeligt fyraftensmøde  ”Når kirken svigter” den 30.9.   P. Michal og BBJ deltager 
fra vores menighed. 

3. Kommende arrangementer:  

               14. 8. Menigheden fejrer P- Michals 10-års jubilæum i vores menighed.                                         

               21.8. modtager 3 børn deres første hellige kommunion i en messe kl. 13 og i messen kl. 15.30 op- 

              tages Jeanette i Kirkens fulde fællesskab. 

27.8: Arbejdsweekend fra kl.9 

2.10 Høstfest med auktion og fællesspisning (pølser). 

4. Næste møde i MR: 16.10 kl. 13. 

5. Funktion af det nye gasfyr 

Sat op, installeret og fungerer fint. Jeniton aflæser inden næste møde gas og strøm. 

6. Situationen omkring Covid 19 

Vi stræber efter at afholde messer som før covid-19 restriktionerne, beholder dog håndsprit og vie-

vandsdispenser. 

7. Genoptagelse af kirkekaffe. Ny indkøber af kaffe/kage skal findes 

Mary sender liste ud om dørvagt- og kaffetjenester.  

Efter mere en 20 år som indkøber takker Gitte af og vi skal finde en ny, gerne en eller flere uden for 
rådet. Spørg omkring jer! 

8. Status for skift af forsikringsselskab 

Intet nyt, så Bas kontakter sognekonsulent Son Bui.         

9. Status for nye sognesekretærer, sikre e-mailadresser og fælles kordegnekontor: 

Intet nyt. 

 

 



10. Udskiftning af vinduer i kirken (BM): 

På grund af prisstigning af materialer vil tilbuddet blive ca. 18.000 kr. dyrere end først beregnet og 

håndværkeren er nu tilsluttet et nyt firma. Vi dropper tilbuddet, og Jeniton forhører sig hos de 
håndværkere han arbejder sammen med. 

11. Brev fra Vincentgrupperne med anmodning om bidrag fra menigheden: 

Tamilerne planlægger en madaften, hvor overskuddet går til Vincentgrupperne. Vi skylde r dem stadig 

en gave i anledning af Biskoppens jubilæum, og da biskoppen 17.11 fylder 70år, vil det være endnu en 

anledning til at samle ind til formålet.  

12. Eventuelt 

Voksenkatekese om Sct. Josef, første gang lørdag 4.9. kl. 13.30. 

Stor titularfest med biskoppen i Slagelse (90år) 19.9. 

13. Referat af dette møde: Godkendes på næste møde den 16.10. 

 


