
Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Skt. Elisabeth Menighed, Holbæk, 30.01.2016 
 
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski(MB), Birthe Hjort (BH), Marymalar Elden (ME), Jeniton Soosaithas 
(JS), Mitek Wozniak (MW), Sebastian van der Meer (BM), Jan Tecza (JT), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref. 
 
1. Sket siden sidst 
Besøg af Thomas Larsen og Son Bui fra Bispekontoret vedr. evt. lån til fornyelse af tag over kirken og 
Søsterhuset: Det vil blive vanskeligt, næsten umuligt, at få penge til nyt tag over Søsterhuset. Det er 
vanskeligt, men ikke umuligt, at få penge til taget over kirken. Menigheden rådes til at indhente tilbud på 
renovering af taget over Søsterhuset, da det med en ordentlig renovering ville kunne holde mange år 
endnu. Samtidig kan der søges lån fra Ansgarstiftelsen og penge fra fonde til fornyelse af taget over kirken. 
 
De bænke i kirken, som knirkede, er nu repareret. 
 
2. Til- og afgået post:  Alt er udsendt til medlemmer af MR. 
 
2. MobilePay  
MR arbejder på at give mulighed for at donere penge til kollekten via MobilePay.  
 
3. CVR-nummer  
SM har fået oplyst, at menigheden gerne må bruge Bispedømmets CVR-nummer. 
 
5. Ekstra skilt til skriftestol  
Peter Drejer har udarbejdet et skilt, som er godkendt af MB, så forstyrrelser under skriftemål kan undgås. 
 
6. Bibliotek  
Jens Kirkbro udarbejder katalog over de indleverede bøger.  
Bagvæggen i menighedssalen kan bruges til biblioteket, først i forhåndenværende reoler, senere evt. 
anskaffe lave reoler under billederne, så midterfeltet af bagvæggen stadig holdes fri til overheadprojector. 
 
7. Tag over kirke og Søsterhus  
Bispedømmet mener ikke, jf. pkt. 1, at det er realistisk at få penge til at udskifte tag over både kirke og 
søsterhus. En reparation af taget over Søsterhuset vil være mulig og skønnes at kunne holde ca. 10 år.   
JT og SM indhenter tilbud, samarbejder med Bispedømmet om vurdering af disse og tager punktet op på 
næste møde i MR. 
 
8. Barmhjertighedens År  
MB: MR beslutter at arrangere fælles bus, som skal køre fra Holbæk. MR beslutter en pris for deltagelse på 
100 kr. pr. voksen; 50 kr. pr. barn u. 16 år.  
MB tilbyder at arrangere aktiviteter som anbefalet af pave Frans i bullen om Barmhjertighedens År, 
Misericordiae Vultus. Første gang, lørdag den 13.02. kl. 14, gennemgås Misericordiae Vultus. 
 
9. Festdage i Kirken  
JS har lagt lister i Dropbox over opgaver forbundet med kirkeårets forskellige festedage. Alle med adgang til 
denne Dropbox-folder bedes tjekke listerne og opdatere med evt. manglende information. 
  
10. Uro fra børn under messen  
MR har modtaget klager fra deltagere i messen, som har svært ved at høre præsten pga. urolige børn. 
MR vil prøve at afhjælpe problemet ved at reservere de tre første bænke i højre side til børnefamilier, så de 
let kan komme ud. Reservationen gælder indtil 5 min. før messen begynder.  



Forældre kan sidde med børnene i undervisningslokalet ved siden af sakristiet. Børnene kan få en tegning af 
farvelægge, som passer til søndagens evangelium. Lyden fra prædikenen forsøges transmitteret hertil. 
Alle forældre er velkomne til at komme med flere forslag til MR. 
 
11. Kælderen er opvarmet  
Er der er et varmespild i kælderen, der kan spares? 
Et stykke rør skal isoleres, og der sættes en dørpumpe i yderdøren for at sikre, at den lukker.  
Kirken har på kolde dage max kunnet opvarmes til 10 gr. Behov for at skifte et filter i fyret undersøge.  
 
12. Kaffemaskine  
Den store kaffemaskine kan ikke bringes til at fungere.  Der indhentes priser på en ny. 
 
13. Kirkeskattekampagne  
JT og BBJ har udsendt forslag til folder og opslag samt en strategi for kampagnen. Forslaget vedtages. 
For at være helt opdateret, kan materialet først gøres færdigt efter MRs budgetmøde 20.02.16. 
 
14. Status over rengøring  
De tamilske, polske og irakiske grupper har organiseret sig. BBJ vil organisere de danske medlemmer af 
menigheden omkring deres opgaver i den nye plan for rengøring og vedligeholdelse af kirke og omgivelser. 
  
15. Status over mail og hjemmeside  
Der er etaberet mulighed for at modtage en mail, når der er opdateringer på sognets hjemmeside. Man kan 
tilmelde sig ordningen ved at angive sin mailadresse på www.katolsk-vestsj.dk. 
 
16. Næste møde i menighedsrådet 
Budgetmøde: 20.02.16 kl. 13. 
Næste ordinære MR 05.03.16 kl. 13 
 
17. Kommende arrangementer:  
06.02. Kyndelmisse med Blasiusvelsignelse og Fastelavn. Menigheden bedes medbringe fastelavnsboller.  
Kerter med LED-pære sættes frem til børnene, stearinlys til de voksne. 
10.02. Askeonsdag: messe kl. 17.30. 
Fastetidens retræte finder sted i Slagelse. Dato endnu ikke planlagt. 
24.03. Skærtorsdag med fællesspisning kl. 18 før messen kl. 20. 
25.03. Langfredag: Oplæsning af Kristi lidelseshistorie og korsets hyldning. 
27.03. Påskesøndag: Tamilsk messe. 
05.-07.05. Kirkedagene i København.  
07.05. 1. Kommunion. 
Dato og sted for Firmelse endnu ikke fastlagt. Sognepræsten forventer snarest at kunne give en dato. 
Sognepræsten vil fra 20.02. overtage undervisning af firmanderne. 
 
18. Eventuelt  
Muligheder undersøges for at udskifte den 1000 W-projektør, der belyser krucifikset i kirken, med en der 
bruger mindre strøm. 
ME har overtaget funktionen som tolk fra Billy. 
ME overtager at udarbejde lister for kirkekaffe og dørtjeneste fra BBJ. 
 
19. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt 


