
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd d. 30.06.2018 kl. 13 

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

 For første gang blev børnenes første hellige kommunion gennemført uden for menighedens 
søndagsmesse. Kirken var fyldt af gæster, og det blev en festlig begivenhed. 

 ”Stil spørgsmål til præsten”-tilbud til menighedens unge blev aflyst pga.ringe fremmøde. 

 Procession ved Kristi Legems- og Blods fest havde en kortere rute end tidligere år. Tilfredshed med 
dette af hensyn til ældre deltagere og forældre med små børn. Stadig problemer hos både børn og 
voksne med erkendelsen af, at det opfordrer til andægtighed at følge efter monstransen med Kristi 
Legeme. Der bør øves mere med ministranterne, så fx lysbærerne ved, hvordan de skal placere sig. 
Dette tages op ved planlægning af næste års procession. 
 

Kommende arrangementer: 
Valfart til Haraldsted 08.07. begynder kl. 14 i Haraldsted Kirke. 
Arbejdsweekend 10., 11. og 12.08. Der bestilles en gravemaskine. Pris 3400 kr. for de tre dage. 
Sognepræstens ferie: 23.-30.07. Valfart til Lourdes. Derpå privat ferie indtil 24.08.  
Nyt undervisningsår begynder 01.09. Evt. grillaften efter undervisningen.  
Høstfest: 06.10.2018  

 
Næste møde i menighedsrådet: 22.09. kl. 13  

 
Solfangere/solceller til opvarmning af vand: JT indhenter tilbud.  

PIN-kode til låsesystem og nøgler 
Menighedsrådet finder det mest hensigtsmæssigt at starte forfra med et nyt system. BM kontakter RUKO. 

 
Privatlivspolitik i forbindelse med den nye Persondataforordning (GDPR)  
BBJ er ansvarlig for løbende at indhente og arkivere nødvendige samtykker; MB er hovedansvarlig.  

 
Skal gulvet i menighedssalen behandles? BM indhenter tilbud. 
 
DUK-arrangement 
BBJ arbejder på evt. at få medlemmer fra DUK til et arrangement med mere konkret indhold for børn op til 
12 år – se også under pkt. Eventuelt. 

 
Status for indsats for at øge antallet af kirkeskatte-betalere  
BBJ indhenter liste over betalere/ikke-betalere fra MB mhp. at kontakte ikke-betalere. 
Modtaget afregning af indbetalt kirkeskat for 1. og 2. kvartal viser lille stigning.  

 
Status for besøg fra Vincent-grupperne  
Poul Skallerup, formand for Vincent-grupperne tilbyder et oplæg på 30 min. ME går videre med at 
arrangere det på en lørdag, hvor børnene får undervisning. 

 
Status for MobilePay  
JT har bedt Thomas Larsen om at sognet bliver tilknyttet Bispedømmets ordning. 

 



Status for udskiftning af hoveddør og færdiggørelse af udskiftede vinduer  
Døren kommer i uge 32, så det passer med den planlagte arbejdsweekend. Arbejdet med vinduerne er 
næsten færdigt. JS planlægger at male de rum, hvor vinduer er udskiftet. 

 
Status for sognesekretær  
MB har afventet reglerne i den nye Persondataforordning og haft indledende samtaler med kandidaterne. 
Sognesekretærerne kan bruge præstekontoret, og der skal anskaffes en særlig pc til deres brug. Når disse 
forhold er i orden, kan kandidaterne blive introduceret konkret.  

 
Status for indkøb af stager til Maria-altret 
Menigheden har med tak modtaget to stager til kertelys, som nu er opstillet på hver side af Maria-statuen. 

 
Eventuelt  
Forslag om at invitere diakon Bjørn Håkonsson fra Sverige til at tale med de unge om at være ung og 
troende, seksualitet, Kirkens syn på forskelligt. BM arbejder videre med ideén, evt. som et sam-
arrangement med unge fra Slagelse. 
Rengøring af toiletter og kirke fungerer ikke. ME overtager dette hver anden uge. MR takker. 
ME har modtaget oplæg om Grøn Kirke. Udsendes sammen med dagsorden til næste møde. 
ME ønsker at der skabes overblik over, hvem der har nøgler til kirken og inddrage nøgler fra dem, der ikke 
er berettiget til at have dem. 

 
 


