Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 27.02.2021
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), ref.
Ikke til stede: Mitek Wozniak (MW), Lena Issa (LI).
Mødet blev afholdt virtuelt over Zoom.
0. Budget
Gennemgået og vedtaget.
1. Sket siden sidst
Advent, Jul og nytår var stille pga. coronarestriktionerne.
Fyret gået i stykker og skal udskiftes. I kuldeperioden er der anskaffet varmeblæsere til
opvarmning.
2. Til- og afgået post
Mail vedr. kirkeskat, Mobilepay, Pavens fastebudskab og Kirkestatistik er videresendt til MR.
3. Kommende arrangementer
Fastetiden: Korsvejsandagt afholdes onsdag kl. 16.30 med en varighed på ½ t; derefter ½ t pause
med udluftning og rengøring efterfulgt af messe kl. 17.30.
Sognepræsten har ellers ingen planer om arrangementer.
Skriftemål kan aftales med sogneppræsten.
01.04.: Skærtorsdag en enkelt messe kl. 20.00.
02.04.: Langfredag: MB vil forsøge at skaffe en præst udefra til Langfredagsliturgien kl. 15.30.
03.04.: Påskenats messe fejres efter planen i Holbæk kl. 22: dette fastholdes med tilmelding, som i
første omgang er åben for alle tre menigheder. Sognepræsten overvejer dog, om det er muligt også
at fejre påskenats messe i Slagelse.
05.04.: 2. Påskedag messe både kl. 15.30 og 17.30.
15.05. er der planlagt 1.-kommunion og 22.05. firmelse, men pga. restriktioner har børnene ikke
fået undervisning. Kateketerne kan evt. give et intensivt undervisningsforløb, så børnene bliver
forberedt. Forældre opfordres til at henvende sig til sognepræsten mhp. videre planlægning, da der
er brug for at vide, hvor mange børn, det drejer sig om, og for at indhente oplysninger, så
forældrene kan kontaktes om planlagt undervisning.
4. Næste møde i MR: den 10.04. kl. 13 i menighedssalen.
5. Løsning på opvarmning af kirken.
If. en konsulent er en varmepumpe ikke egnet til at opvarme kirken. Varmetabet vil være for stort,
og pumpen vil ikke kunne klare belastningen ved at opvarme det store rum.
Nyt gasfyr bestilt til levering 18.03. Aftalen omfatter service og garanti de første 4 år. Herefter kan
garanti- og serviceaftalen forlænges for 3.000 kr. årligt.

6. Situationen omkring Covid 19
Aftørring af bænke mellem to messer i kirke og sal skal gøres mere effektiv. BM, BH og BBJ tager
ansvar for det.
7. Status for bankkonto og evt. fælles CVR med Ansgarstiftelsen samt indsamling af kollekt via
MobilePay (JT)
Menigheden er nu kommet under Ansgarstiftelsens CVR, sognets kontonummer er uændret.
Mobilepay er etableret med nummer 51081.
8. Status for nye sognesekretærer, sikre e-mailadresser og fælles kordegnekontor
Intet nyt fra Bispekontoret.
9. Status på ekstraudgift ifm. installering af varmepumper samt mulighed for varmetilskud
Alt er nu betalt. Der er ikke mulighed for at få varmetilskud, idet det skal søges før installation af
varmepumperne.
10. Udskiftning af vinduer i kirken
Nye tilbud nødvendige, så vi kan sikre os, at prisen holder. BM taler med tilbudsgivere.
JT og BM finder det bedste tilbud og sætter projektet i gang.
11. Indkøb af kamera til livestream af messen
MW har monteret en mobiltelefon i kirken til brug for streaming af messen til salen. Da det ikke er
muligt at sende via Facebook-gruppen ”Elisabeth af Thüringen”, streames messen via
sognepræstens Facebookprofil. Denne messe kan også streames via menighedernes hjemmeside
katolsk-vestsj.dk.
Beslutning om indkøb af lydmæssigt bedre udstyr udskydes, til vi efter coronatiden kan se, hvad det
reelle behov er for at streame messen.
12. Anvendelse af gaver modtaget med henblik på indsamling af penge til formål i menigheden
Punktet udsættes, da det ikke synes muligt at anvende gaverne på en god måde under
restriktionerne.
13. Eventuelt: Intet under dette punkt.
14. Referat af dette møde: Godkendes ved næste møde.

