Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 09.11.2019 kl. 13
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski(MB), Marymalar Elden (ME), Jeniton Soosaithas (JS), Sebastian
van der Meer (BM), Mitek Wozniak (MW), Anders Ravn Jepsen (ARJ), Jan Tecza (JT), Birgit Bidstrup
Jørgensen (BBJ), ref.
Afbud fra: Birthe Hjort (BH), Lena Issa (LI)
1. Sket siden sidst:
P. Michals sommerferie: Inspirerende med besøg af andre præster og positivt, når de går med til
kirkekaffen.
Syv Bibler indkøbt, klar til at blive brugt i katekese til børn og voksne.
05.10. Høstfest: Der blev indsamlet ca. 6.650, nok til de to børn, menigheden er sponsor for. Overskuddet
går til verdensmissionen.
02.11. Alle helgens fest med procession til kirkegården: Processionen gik fint.
Menigheden har med tak modtaget en projektor og nogle ikoner fra Magleås.
Klub for de unge er etableret.
2. Kommende arrangementer:
16.11. Festen for den hl. Elisabeth med fællesspisning efter messen.
07.12. kl. 10 Adventsretræte i Slagelse. Retræteleder er Diakon Michael Münchow.
14.12. Luciaoptog i forbindelse med messen. Menigheden opfordres til at medbringe æbleskiver.
24. og 26.12. Julemesser kl. 15.30.
22.02. Fastelavn arrangeres som sædvanlig. Menigheden tager fastelavnsboller med.
25.04.20: Biskoppen meddeler firmelsens sakramente. MB kontakter forældre til firmelseskandidater.
3. Næste møde i menighedsrådet og dato for Budgetmøde: 15.02.20 kl. 12
4. Vandskade i menighedssalen: Status for genopbygning
Omkostninger til reparation løber op i 360.000 kr if. opgørelse fra forsikringen.
Gulvet er nu tørt nok til, at køkkenet kan blive stillet op den 14.11, BM beder VVS om at tilslutte vand den
15.11. MR håber at gulvet er færdigt og alt tilbage på sin plads før jul.
5. Status for MobilePay, bankkonto og evt. fælles CVR med Ansgarstiftelsen (JT)
JT forventer at have sagen i orden inden december. MobilePay er indført i Slagelse med succes.
6. Status for indhentning af børneattester (MB)
På plads.
7. Status for nye sognesekretærer og sikre e-mailadresser (MB)
MB har sendt anmodning om sikre e-mailadresser til Son Bui. Afventer svar.
8. Status for belysning i kirkens lysekroner (JS)
JS har problemer med at finde de rigtige pærer i den rigtige farve. Arbejder på sagen.
9. Forsikringer: kan det gøres billigere? (BM)
BM kontakter Son Bui på bispekontoret for rådgivning.

10. Status for anvendelse af overskud fra valfarten til Polen
Bibler er købt, resten af pengene bruges til de nye højskabe i køkkenet, som menigheden selv skal betale.
11. Status for balkon ved orglet i hele kirkens bredde (BM)
BM har haft besøg af Holbæk ny Maskinværksted mhp. forslag til udformningen. Afventer tilbud.
12. Status for varmepumper til lejligheder og menighedssal (BM)
BM har udsendt to tilbud til MR, afventer et tredje i den kommende uge. BM spørger firmaerne om
muligheden for at modtage varmetilskud.
13. Træk fra de høje vinduer i kirken (BBJ)
JT har bedt Kim Andersen om at kontakte glarmester Holst. Afventer forslag.
BM har talt med snedker om tilbud.
14. Tiltag for at øge indbetaling af kirkeskat (BBJ)
Susanne Deborah Madsen fra bispekontoret opfordrer pastoralenhederne til at inviterer til et fælles møde,
hvor hun vil orientere om kirkeskatteordningen. Idet møderne er for alle og orienteringen almen, forventer
MR ikke, at der vil være deltagelse. Emnet tages op på menighedsmøde efter nytår.
BBJ laver opslag om at huske kirkeskatten for 2019 og uddeler tilmeldingsblanketter.
15. Billeder doneret fra Magleås og fra Elisabeth Karlsson
De pæneste af ikonerne fra Magleås hænges op i menighedssalen sammen med ikoner og maleri fra
Elisabeth Karlsson. Menigheden får tilbud om at tage resten af ikonerne med hjem.
16. Eventuelt
JT foreslår at bede Kim Andersen om at holde øje med huset og fyret. MR bifalder forslaget.
Nyt Vatikanflag financieres af overskuddet fra Elisabethfesten.
MB: Kim fra DUK kommer 30. nov. til de unge i vores kirke.

