Resumé af ordinært møde i Skt Elisabeth Kirkes menighedsråd 25.04.2020
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Marymalar Elden (ME), Jeniton Soosaithas (JS), Sebastian
van der Meer (BM), Anders Ravn Jepsen (ARJ), Jan Tecza (JT), Birthe Hjort (BH), Birgit Bidstrup Jørgensen
(BBJ)
Afbud fra: Mitek Wozniak (MW), Lena Issa (LI),
1. Sket siden sidst:
Fastelavn gik fint. Menigheden havde medbragt rigeligt med fastelavnsboller til alle.
Kirkelukning pga. corona-virus siden 1. søndag i fasten.
Gasfyr i kælderen er stadig utæt, nu slukket for sommeren. Eiland giver tilbud på luft-vand
pumpe.
2. Til- og afgået post
MB: Aflysning af forårets valfarter og festligheder i anledning af biskoppens 25-årsjubilæum.
3. Kommende arrangementer:
07.05.: Biskoppens 25-års jubilæum: Efter opfordring fra generalvikar Niels Engelbrecht, sendes
en lykønskning til biskoppen på menighedens vegne med løfte om, at vi som gave samler ind til
Vincentgrupperne, når vi kan mødes til messe igen.
23.05.: 1.-kommunion. Udsættes til efteråret. Undervisning af børnene genoptages, så snart
igen bliver adgang for menigheden.
13.06.: Kristi Legems- og Blods fest afholdes med procession inden for Elisabethcentrets
grænser, hvis det bliver muligt.
4. Næste møde i menighedsrådet: 15.08. kl. 13
5. Hvordan åbne for menighedens deltagelse i messen efter Covid 19-restriktionerne?
Må forventes at ske gradvis. Vi må afvente instrukser fra bispekontoret.
Der laves ingen ny ministrantliste, før vi kan vende tilbage til normale tilstande.
6. Menighedsmøde
Ikke muligt p.t. Planlægges i forbindelse med næste møde i MR.
7. Vandskade i menighedssalen: Status for reetablering
Reetableringen er færdig til menighedsrådets tilfredshed. Undervisningslokalet kan også bruges
igen. Radiatorer i menighedssalen maler vi selv i sommerens løb.
De malerier, menigheden har arvet, skal hænges op.
8. Status for nye sognesekretærer og sikre e-mailadresser (MB)
Intet nyt. Oprettelsen af sikre e-mailadresser har vist sig uventet kompliceret. MB tager vare på
opgaverne foreløbig og afventer planerne om et evt. fælles kordegnekontor.
9. Status for varmepumper til lejlighed og menighedssal samt mulighed for varmetilskud (BM)
Varmepumper installeret og fungerer tilfredsstillende i menighedssal, udlejning og præstebolig.
Menighedsrådet afventer at se besparelser på varmeregnskabet.
Mulighed for varmetilskud blev ikke belyst. Punktet tages op på næste møde i menighedsrådet.

10. Status for montering af forsatsruder i kirken (JT)
Det modtagne tilbud blev trukket tilbage, idet glarmesteren konstaterede, at der ville dannes
kondensvand mellem rude og forsatsrude til skade for træet i vinduerne.
Egetræet i de nuværende vinduer ville ikke kunne bære, hvis der blev sat termoruder ind,
hvorfor løsningen synes at være total udskiftning af vinduerne.
Der indhentes tilbud og punktet tages op ved næste møde i menighedsrådet.
11. Placering af vievandsbeholder med tappehane (BBJ)
Menighedsrådet takker MW for at lave en fin sokkel til glasbeholderen, så menigheden kan
tappe vievand til at bringe med hjem.
Den endelig placering af vievandsbeholderen besluttes ikke endeligt. Foreløbig placeres den i
klokketårnet.
12. Eventuelt
Sognepræsten har planer om at holde sin sommerferie i juni.
Menighedsrådet vil indkalde til hovedrengøring af kirken, når der åbnes for menigheden igen.
13. Referatet godkendes på menighedsrådets næste møde.

