Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Skt. Elisabeth Menighed, Holbæk 5. marts 2016
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski, Marymalar Elden, Jeniton Soosaithas, Mitek Wozniak, Sebastian
van der Meer, Jan Tecza og Birthe Hjort (referent)
Afbud fra: Lena Issa og Birgit Bidstrup Jørgensen.
1. Sket siden sidst:
Fastelavn forløb fint med 3 tønder. Næste år skal vi huske også at købe 3 kroner.
24.02 var Birgit og Birthe til Sundhedsmesse på Holbæk Seminarium. Temaet var ”måltider og fællesskaber”
og vi havde en lille stand med vores Elisabeth fane, nogle af Pave Frans´ bøger, bønne- og visitkort samt et
PowerPoint slideshow, der viste eksempler på måltidsfællesskaber i vores menighed.
Der var god opbakning til den smukke valfart til Odense 27.02.
2. Til/afgået post: Al indkommet post har Sebastian videresendt til os pr. mail.
3. Mobile Pay: Jan har fået en mobiltelefon foræret til formålet, men er ikke kommet videre i sagen.
4. Status for tagprojektet: Sebastian har kontaktet 2 firmaer men har ingen tilbagemeldinger fået.
5. Status for tilbud til børn og forældre under messen: Sebastian laver skilte og Jeniton mangler stadig en
forstærker for at kunne sætte mikrofon op.
6. Status for omkostninger til bus ved valfarten: Bussen til Odense gav 3.900 kr. i underskud. Det foreslås
at Holbæk og Slagelse hver dækker underskuddet med 1.700 kr. og Kalundborg 500 kr.
7. Status for lysestage ved Mariastatue : Der bør være plads til flere lys ved mariastatuen. Sebastian
undersøger, hvad en større lysestage koster i Kevelaer. Måske har de en i Vordingborg kirke, som lukker.
8. Status for kirkeskattekampagnen: Kampagnen kan indledes efter messen d. 12.03.
9. Status for køb af kaffemaskine: Maskinen kan ”indvies” 2. påskedag. Koster 3300 kr. Menigheden har
bidraget meget gavmildt. Menighedsrådet takker for dette.
10. Salg af effekter til fordel for kirken: Nogle Irakere vil gerne sælge påsketing i. Pengene skal gå til kirken.
11. Besparelse på el og gas ved fællesindkøb: Sebastian kontakter Dong og forhandler med dem om en
lavere gas- og elpris end vi har nu.
12. Næste møde: lørdag d. 21.05 kl. 13.
13. Kommende arrangementer:
20.03. Palmesøndag: Den danske rengøringsgruppe har ”store pudsedag” fra kl. 12.30. Pelestine og Birthe
sørger for palmegrene.
24.03. Skærtorsdag: Pelestine finder 12 personer til fodtvætningen. Jeniton har lavet en liste, som man kan
skrive sig på til vågenatten. Sebastian kantakter irakerne for at høre, om de vil stå for middagen. Ellers laver
han den selv.
25.03. Langfredag: Sebastian og Birthe finder oplæsere.
26.03. Påskelørdag: Velsignelse af påskemaden kl. 13 og påskemesse i Slagelse kl. 22.
27.03. Påskedag: Tamilsk messe kl. 16.

28.03. 2. Påskedag: Sammenskudsgilde efter messen. Skal meldes ud i god tid, så der forhåbentlig kommer
langt flere end sidste år.
02.04: (Barmhjertighedens søndag) Katekese i anledning af barmhjertighedens år kl. 13.
29.04 (fredag): Firmelse. Vi afventer svar fra Sankt Nikolaj Kirke. Hvis der er for mange restriktioner,
afholdes firmelsen i Slagelse.
07.05. 1. Kommunion på Kristi Himmelfartslørdag. Forældrene sørger for kage og menigheden for kaffe.
14. Eventuelt: Kirken i Vordingborg lukker 06.03. Michal undersøger, om de har en bankboks, vi kunne
overtage til opbevaring af kirkebøgerne.
Mitek har renset filteret i kælderen, så varmen kan komme op i kirken og det kan straks mærkes!!
Polakker i og omkring Holbæk vil meget gerne en gang imellem have mulighed for en messe på polsk. Det
er helt op til pastor Michal at bestemme om, hvornår og hvor ofte.

