
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 15.08.2020 

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

1. Sket siden sidst:  

Indsamling til biskoppens jubilæum til fordel for Vincentgrupperne: har ikke været mulig pga. 
coronarestriktioner. Så snart det bliver muligt, vil MR sørge for at samle ind. 
Kristi Legems og Blods fest: Den lille procession rundt om kirken gik fint.  
Sommerperioden gik godt med de vikarierende præster. 
 
2. Kommende arrangementer:  

19.09.: 1.-kommunion: Familierne skal orienteres om begrænsning i deltagerantal i kirken af hensyn 

til coronarestriktioner. Antal gæster afhænger af, hvor mange børn, der skal modtage deres første 

hellige kommunion.  

Høstfest: bliver ikke mulig i år. Der skal indsamles 5.760 kr. til de to børn, menigheden er sponsor 

for. Der bliver lagt informationsseddel om indsamlingen i kirken med mulighed for at indbetale på 

Mobilepay. 

Elisabethfest i menighedssalen bliver sandsynligvis ikke mulig at gennemføre. Evt. planlægges en 

form for arrangement på næste møde i menighedsrådet 31.10. 

31.10. Alle Helgens fest med procession til kirkegården.  

 

3. Næste møde i MR: 31.10. kl. 13 

 

4. Tilbud på luft-vand pumpe som erstatning for nuværende gasfyr (BM) 

Elektrikerfirmaet Eiland mangler oplysning om vores gasforbrug, før de kan give et tilbud. Dette 

fremsendes, og BM indhenter et tilbud mere. 

 

5. Situationen omkring Covid 19, herunder restriktioner, menighedens trivsel, økonomi 

Tilmeldinger til messen giver ikke et retvisende billede af, hvor mange der møder op.  

Flere melder om utryghed pga. salmesang under messen trods for kort afstand mellem deltagerne. 

MR beslutter, at der ikke bliver fællessang til messerne fremover. I stedet synger organist og 

sanger.   

Tab på kollekter under coronakrisen som følge af færre deltagere i messen end sædvanligt kan ikke 

bedømmes i JTs fravær. Det er vigtigt at få muligheden for at sende penge med Mobilepay i gang 

for at øge kollekten. Menighedsrådet arbejder på sagen. 

 

6. Menighedsmøde: Ikke muligt p.t. 

 

7. Vandskade i menighedssalen: Status for reetablering 

Vandhanen i køkkenet sidder ikke fast. Dette bringes i orden. Ellers er reetableringen færdig.  

 

8. Status for MobilePay, bankkonto og evt. fælles CVR med Ansgarstiftelsen (JT)  

Udsættes, men skal nu have høj prioritet.  

 



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

Intet nyt. 

 

10. Udskiftning af vinduer i kirken jf. indhentede tilbud (BM) 

Det billigste tilbud på indfatning i mahogni vil beløbe sig til omkring 150.000 kr. incl. montering. 

Den indvendige indfatning i egetræ bør genanvendes. 

MR beslutter at afholde ekstraordinært møde 29.08 kl. 16.30 efter første messe for at afklare og 

prioritere mulighederne for udskiftning af vinduer eller indkøb af nyt fyr eller luft-varmepumpe 

 

11. Maleri af den hl. Elisabeth fra søstrene i Bad Kissingen samt øvrige billeder til salen (BBJ) 

Billedet hænger menighedssalen. BH og BBJ skriver en tak til søstrene i Bad Kissingen på 

menighedsrådets og sognepræstens vegne. De billeder, menigheden fik testamenteret sidste år, er 

hængt op. 

 

12. Eventuelt 

Fremover fordeles læsningerne på to lektorer på ved messerne 

ME ønsker, at præsten fortæller firmanderne mere om messen.  

JS laver kirkekaffe, når undervisningen begynder 22.09. JS serverer. 

 

13. Referat af dette møde: Godkendes ved næste møde i MR 

 


