
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd d. 10.11.2018 

Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Marymalar Elden (ME), Jeniton Soosaithas (JS), Mitek 
Wozniak (MW), Sebastian van der Meer (BM), Anders Ravn Jepsen (ARJ), og Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ) 
Afbud fra: Birthe Hjort (BH), Jan Tecza (JT), Lena Issa (LI) 
 
1. Sket siden sidst:  
Høstfest: Næste år informere bedre om, at gaverne skal være noget, der har groet i naturen og kan høstes. 
Møde med de unge: Der er interesse for at oprette en lokalafdeling af DUK. Nyt møde om sagen i dag. 
1.-kommunion: Det fungerede godt, at børnene var inddraget som lektorer og i andre opgaver. Der 
spørges, hvor tidligt et barn kan modtage 1.-kommunion: det er tilladt, når et barn er fyldt 7 år. 
Alle helgens fest: Meget smuk pyntning af kirkegården. BM og BBJ laver suppe næste år.  
 

1. Til/afgået post  
Pastoralcentret har udarbejdet en vejledning til årets tekstrække til en pris på 6 kr./stk. MR beslutter at 
købe 20 stk. med henblik på salg til menigheden. 
 
3. Kommende arrangementer:   
17.11. Elisabethfest: arrangeres af polakkerne med MW i spidsen.  
01.12. Adventsretræte ledet af p. Marcos Romero Bernus fra Roskilde.   
15.12.  er 3. søndag i advent. Luciaoptog. 
24.12. Juleaften: messe i Holbæk kl. 15.30 med reception. Julenats messe fejres i år i Slagelse.  
26.12. 2. Juledag: messe 15.30. Menigheden opfordres til at tage noget med til kaffen. 
31.12. Nytårsaften: messe 15.30 med efterfølgende reception.  
Besøg af Vincentgrupperne: Afventer ny aftale.  
 

4. Næste møde i menighedsrådet: 23.02.19 kl. 12. inkl. budgetmøde 
 

5. Tilbud om solceller til opvarmning af vand  
MR har takket ja til et tilbud fra firmaet Gert Jørgensen på kr. 82.750 for solfangere på taget til opvarmning 
af brugsvand og elvandvarmer i præstens badeværelse med rør ind til lejlighedens køkken.  
Arbejdet opstartes i uge 49. 
 

6. Status for Privatlivspolitik  
Fordi menigheden har selvstændigt CVR-nummer, skal vi udarbejde selvstændige retningslinjer for sognets 
privatlivspolitik. Der er ønske om at få fælles CVR-nummer med Ansgarstiftelsen, så vi kommer ind under 
deres retningslinjer. Foreløbig følger vi Ansgarstiftelsens disse. 
 

7. Status for udnævnelse af kommunionsuddelere  
MB ønsker at tilbyde en periode mere til de nuværende kommunionsuddelere. Dette forudsætter 
bekræftelse fra biskoppen til de af kommunionsuddelerne, der er indstillet på at fortsætte denne tjeneste.  
 

8. Status for indhentning af børneattester  
MB udsender samtykkeerklæringer til at indhente børneattest til de berørte. 
 

9. Status for nye sognesekretærer og sikre e-mailadresser  
Flere ting er stadig uafklarede på bispekontoret, så der endnu er ikke oprettet sikre e-mailadresser. 
 
 
 



10. Status for indsats for at øge antallet af kirkeskatte-betalere  
Skt. Elisabeth sogn har 375 medlemmer, heraf 249 i den skattepligtige alder og 126 børn. 
Antallet af betalere er siden sidste optælling øget med 3 % og ligger nu på 30 %.  
87 medlemmer har en kontrakt, men indtil nu har kun 73 betalt i 2018. De opfordres til at huske dette. 
Desværre er der flere ikke-betalere blandt medlemmer af menigheden, som ofte kommer i kirken. MR 
aftaler, at næste strategi må blive personlig henvendelse med aflevering af de nødvendige papirer og 
information til disse medlemmer. Polsk, arabisk og tamilsk talende medlemmer af MR bedes om at 
assistere ved denne information for at sikre forståelsen.  
 

11. Status for belysning i kirkens lysekroner  
JS har fundet LED spare-pærer på 110 v med det rigtige gevind. Et par stykker er bestilt i udlandet med 
henblik på afprøvning. 
 

12. Status for nyt paveflag og påskelys 
Paveflaget er repareret, men er meget slidt og bør udskiftes. MR forsøger at finde et nyt flag på nettet. 
Det nuværende påskelys er væltet flere gange med den høje stage. BM giver lysestagen ekstra vægt i 
bunden.  
 

13. Eventuelt  

• Sakristanen kan ikke påtage sig ansvaret for opbevaring af fundne værdigenstande. MR beslutter at 
opbevare de fundne ting i 1 år i det aflåste pengeskab mærket med dato for fundet. 

• Mary Rose Soosaithas, menighedens repræsentant for Caritas, foreslår salg af kager og anden mad, 
hvor overskuddet går til Caritas. MR takker for en god idé til at støtte Caritas. 

• MB foreslår, at der atter kommer en lysestage foran tabernaklet, da det virker tomt, efter at den 
gamle lysestage er fjernet.  

 
14. Godkendelse af referater fra MR 22.09. og dette møde:  begge godkendt  

 


