Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Skt. Elisabeth Menighed, Holbæk 27.08.2016
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski(MB), Birthe Hjort (BH), Marymalar Elden (ME), Lena Issa (LI),
Jeniton Soosaithas (JS), Mitek Wozniak (MW), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref.
Afbud fra: Sebastian van der Meer (BM)og Jan Tecza (JT)
Sket siden sidst.
 Kristi Legems og Blods fest 28.05 havde stor deltagelse. Mange ville bede for på rosenkransbønnen,
og der var rigeligt med blomster. MR beslutter at arrangere noget spiseligt næste år, fx pølser og
brød, da messe og procession tager lang tid.
 Valfart til Åsebakken 29.05: Tilfredshed med fælles busrejse, men flere tilmeldte sprang fra i sidste
øjeblik, hvorfor menighedernes økonomi blev belastet. Dette skal foregribes ved annoncering
næste år og betaling på forhånd.
 Ithajan Elden har startet en Facebookgruppe for at skabe fællesskab for de unge i menigheden.
 Ungdomsdage i Polen i juli: MB havde fire unge passagerer med, heraf to fra vores menighed. De
unge havde en stor oplevelse ud af at deltage.
 P. Fabrizzio Milazzo har fejret messen i MBs ferie. Menigheden værdsatte hans tjeneste meget.
 Projektøren, der belyser Kristusfiguren over alteret er skiftet.
 Præsteboligen er malet og rengjort. Lejligheden vil være klar 31.08.
 Referat fra sidste møde: Godkendt
Til/afgået post
MB har modtaget meddelelse fra biskoppen om, at hans tjeneste i de vestsjællandske menigheder er
forlænget i fem år.
Valfart til Polen
MB har drøftet projektet med MR i Slagelse, bl.a. tidspunktet for en valfart. MB tager emnet op med
menigheden i Holbæk. MW laver afkrydsningsliste for at komme nærmere, hvornår der er størst interesse
for at deltage. Punktet tages op igen på næste møde i MR
Status for tilbud børn og forældre under messen
Der ønskes en fastsiddende mikrofon til læsepult ønskes. JS søger efter en brugbar og økonomisk mulig
løsning på mikrofon- og højttaleranlæg. Tages op på næste møde i MR, hvor JS vil præsentere et tilbud. Når
tilbud foreligger kan en indsamling organiseres. Evt. kan overskud fra Elisabethfesten gå til dette formål.
Katekeser i anledning af Barmhjertighedens År
MB tilbyder at holde katekese en gang om måneden. Katekesen holdes før messen, første gang 10.09. kl.
13.30. Fremtidige datoer meddeles for hver gang.
Status for kirkeskattekampagne
Sammenligning af tal fra marts 2016 og juli 2016 viser, at 5 personer ikke længere betaler kirkeskat, 8 nye
er kommet til, herunder 2 nye 10-årskontrakter. BBJ forudser på dette grundlag, at menighedens indkomst
fra kirkeskatten ikke øges. Derfor vil MR kontakte ikke-betalere personligt med opfordring til at betale.
”Daglig” rengøring i kirke og menighedslokaler
Ordningen fungerer, hvorfor den bestående ordning fortsættes. Tages op igen til januar.
Besparelse på el og gas ved fællesindkøb
LI venter på at modtage brochurer fra DONG. LI følger op på sagen og punktet tages op igen på næste MR.

Påskenats messe i Holbæk 2017 og fremover skiftevis med Slagelse
MB er positivt stemt over for at skifte mellem kirkerne. 2017 vil påskenats messe blive fejret i Holbæk.
17. Næste møde
22.10. kl 13.
18. Kommende arrangementer
01.10. Høstfest. Rosenkrans fra kl. 15 med børn som forbedere. Efter auktionen serveres pølser og brød.
12.11. Elisabethfesten arrangeres i år af irakerne.
11.09. Titulærfest for menigheden i Kalundborg. Menigheden i Holbæk er velkomme.
Eventuelt
 Forslag om at arrangere fælles bustur til Lund/Malmø i anledning af pavens besøg. JS, BM og MB
undersøger mulighederne.
 Forslag om at bede Camilla og Casper om at fortælle menighedens unge om deres deltagelse i
verdensungdomsdagene samt om ungdomsarbejde i bispedømmet, fx DUK og Den største dag, for
at inspirere menighedens unge til at deltage i katolske fællesskaber. BBJ følger op.

