
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 20.08.2022 

Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Marymalar Elden (ME), Sebastian van der Meer (BM), 
Jeniton Soosaithas (JS), Anders Ravn Jepsen (ARJ), Charbel Saab (CS), Zdzislaw Socinski (ZS) og Birgit 
Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref. 
Afbud fra: Mitek Wozniak (MW). 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 

 

2. Sket siden sidst:  

Børnenes første hellige kommunion skal holdes en anden dag end lørdag efter Kristi Himmelfart, så 
Annelies har mulighed for at deltage.  
Valfart til Åsebakken med god deltagelse fra menigheden i Holbæk  
Kristi Legems- og Blods fest: Processionen gennem byen gik godt. To børn fik deres første hellige 
kommunion denne dag. 
Menigheden har været glad for de præster, der har afløst under sognepræstens ferie. 
Vandskade i kælderen: Nogle personlige ting er gået tabt, afventer erstatning. Affugter har været i gang 
i fire uger, strømforbrug bliver erstattet. 
BM har if. aftale ved sidste møde i MR for 3.000 kr. indkøbt en rampe, så mennesker i kørestol kan 
komme ind i menighedslokalerne.  

 

3. Til- og afgået post:  

Informationsfolder til arbejdet i menighedsrådet udsendt fra bispekontoret. Kursus afholdes lørdag den 
5. nov. kl. 9.30 for interesserede medlemmer. 

 

4. Kommende arrangementer:  

1. oktober: Høstfest, arrangeres som vanligt.  
12. november: Elisabethfest. CS spørger irakere og libanesere, om de vil stå for festen. 

 

5. Næste møde i menighedsrådet: 29.10. kl. 13.  

 

6. Ny kasserer for menighedsrådet 

ME og JS undlader at stemme af hensyn til, at de er beslægtet med en af kandidaterne. 
Der holdes skriftlig afstemning. Paul Hannah bliver valgt med flertal. 

 

7. Udskiftning af seks små vinduer i kirken 

Punktet kræver, at MW deltager. Udsættes til næste møde.  

8. Status for skift af forsikringsselskab  

BM har haft kontakt med Son Bui. Hele bispedømmet afventer svar fra forsikringsselskabet. Son Bui 

rykker dem. Tages op på næste møde. 

9. Udlejning af præsteboligen   

Udsættes til næste møde, idet BM stadig afventer svar fra biskoppen og generalvikaren. 



10. Flugtvejsskilte efter brandmyndighedernes krav  

Ifølge nye brandregler skal der indtegnes flugtveje på en plan, som hænges op ved dørene i 
fælleslokaler. Der skal også opsættes flere alarmer, så de svarer til kravene.  
JS udarbejder til næste møde en plan over de nødvendige ændringer plus en beregning over 
omkostningerne, som kan drøftes med kassereren.  

 

11. Kirkeskattekampagne  

Sognepræster og menighedsrådsformænd har fra bispedømmets kirkeskatteansvarlige, Susanne 
Deborah Madsen, fået opfordring om en fornyet kirkeskattekampagne mellem uge 43 og 46.  
MB tager foldere med på forskellige sprog, når han næste gang kommer på bispekontoret. 

 

12. Nye lysekroner til kirken  

Mulighederne for at ændre kabelføringen i kirkens lysekroner vurderes med henblik på, om det er 
muligt at bevare dem. Menighedsrådet vurderer, at prisen for dette arbejde kan blive lavere end at 
anskaffe nye lysekroner. CS vil dog fortsat se på nye lysekroner. Tages op igen på næste møde.  

 

13. Status for nyt betræk til kirkebænkene: Udskydes til næste møde. 

 

14. Status for jævnlige arrangementer for menighedens børn: Udskydes til næste møde. 

 

15. Eventuelt 

Arbejdsdag med bl.a. hækkeklipning planlægges den 10. september. JS orienterer menigheden. 

 

16. Referat af dette møde: Godkendes på næste møde. 

 


