
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 31.10.2020 

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

 

1. Sket siden sidst:  

Den 13. sept. modtog tre børn deres første hellige kommunion.  

Der er samlet 7.500 kr. ind til sponsorbørnene. Det overskydende beløb går til Verdensmissionen. 

Menigheden har modtaget en gulvvaskemaskine, som er anvendelig til at vaske vores store 

gulvarealer. 

 

2. Til- og afgået post:  

Takkebrev for maleriet af den hl. Elisabeth er sendt til søstrene i Bad Kissingen. 

MB har modtaget brochurer om kirkeskatteordningen fra Susanne Madsen, bispedømmets 

ansvarlige for kirkeskat. Brochurerne lægges frem i våbenhuset.  

 

3. Kommende arrangementer:  

14.11. Elisabethfest: Festen i menighedssalen efter messen samt procession ti Elisabethstatuen i 

haven må aflyses. Menigheden opfordres til selv at bede ved Elisabethstatuen.  

Adventsretræte forsøges afholdt. Dato følger. 

12.12.: Luciaoptog må aflyses pga. restriktioner.   

24.12.: Julenats messe kl. 24.   

31.12: Messe kl. 15.30.  

13.02.: Fastelavn. Arrangeres med tøndeslagning efter messen.  

 

4. Næste møde i MR:  Budgetmøde og ordinært møde den 13.02. kl. 12. 

 

5. Tilbud på luft-vand pumpe som erstatning for nuværende gasfyr 

BM har oplyst gasforbruget mhp. at indhente tilbud. Vil rykke for tilbud. 

 

6. Situationen omkring Covid 19  

De to undervisningslokaler er if. restriktionerne for små til det antal børn, som deltager. 

MR vedtager derfor, at undervisningen fremover gives hhv. i lokalet ved sakristiet, som kan åbnes, 

så nogle børn kan sidde i sakristiet, hhv. på gangen uden for præstelejligheden.  

Fra d.d. skal der bæres maske i kirken og i menighedens lokaler, undtagen mens man sidder på sin 

plads under messen. Der opsættes plakater ved indgangen til kirken og salen for at gøre 

opmærksom på maskepåbud og maksimale antal deltagere. Der må maksimalt være 32 deltagere til 

messen i kirken og 30 i salen. 

 

7. Status for reparation af vandhane i køkken 

MW har repareret hanen, så den sidder fast. 

 

 

 

 



8. Status for MobilePay, bankkonto og fælles CVR med Ansgarstiftelsen.  

Menigheden har fra bispedømmet modtaget MobilePay-nummer 51081 til indsamling af kollekt. 

Indsamlinger til andre formål kan også ske via dette nummer, hvis man mærker sit bidrag med 

formålet. Skilte med nummeret sættes i kirken.  

MR ønsker, at Bispedømmet opretter de nødvendige konti til os i Danske Bank under deres CVR-

nummer, og at vi lukker vores gamle CVR-nummer og bankkonti.  

 

9. Status for nye sognesekretærer 

MB er stadig i gang med at indhente sikre e-mailadresser. 

 

10. Indkøb af kamera til livestream af messen  

Pga problemer med forbindelsen er der udfald i streamingen. ARJ og JS arbejder på at finde en 

løsning. Der er ønske om et fast monteret kamera i kirken til streamingen. Tages op på næste møde 

 

11. Messe på tamilsk en gang om måneden  

P. Alren, der har fået ansvar for den tamilske sjælesorg, tilbyder at fejre messen på tamilsk en gang 

hver måned. ME har talt med flere af tamilerne i menigheden. Flertallet ønsker at opretholde 

nuværende praksis med tamilsk messe fire gange om året. 

 

12. Eventuelt 

Kalenderen på hjemmesiden viser ikke de aktuelle messetider. Det bliver rettet. 

 

13. Referat af dette møde: Godkendt 

 


