
Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Skt. Elisabeth Menighed, Holbæk 09.05.2015 
 
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski(MB), Birthe Hjort (BH), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), Jeniton 
Soosaithas (JS), Mitek Wozniak (MW), Sebastian van der Meer (BM)og Jan Tecza (JT). 
Afbud fra: Lena Al-Gezinki (LA). 
 
1. Sket siden sidst 
Godkendelse af sidste mødes referat: 
Jens Kirkbro vil stå for biblioteket med religiøse bøger. JT sætter opslag op. Startes i 2. halvdel af maj. 
Familiekonferencen havde fra Skt. Elisabeth menighed deltagelse af BM og Annelies med 4 børnebørn. MR 
bevilger 1.000 kr. i tilskud til udgifterne. 
Ny cirkulationspumpe er installeret og fungerer. I den forbindelse måtte gulvet repareres for 4.230 kr.  
Referat herefter godkendt. 
 
En printplade i fyret er defekt og JT er i færd med at få den erstattet via forsikringsselskabet. 
 
Skærtorsdag: Der var ikke ret mange tilmeldte til fællesspisningen, men salen var fuld. MR vil bede irakerne 
om at lave mad næste år. 
Vedr. ”apostle” ved fodvasken beslutter MR, at kun 1 medlem kan deltage fra hver familie af hensyn til at 
flere får muligheden. Fremover vil de tilmeldte blive kaldt frem med navn. 
 
2. Påskedag: MR beslutter at fortsætte traditionen til trods for ringe deltagelse i år, da der nogle år kommer 
mange. 
 
2. Tilbud på nyt tag (BM/MW) 
Tilbud på 278.062,50 kr. givet fra Tømrerfirmaet Jensen Aps. Dette tilbud er en fast pris. 
BM tilbyder, at han ifølge sit overslag kan matche tilbuddet, dog med reduktion i prisen af arbejdsløn for 
timer ydet af frivillige. BM og MW søger frivillige til arbejdet. 
JT kontakter bispedømmet om mulighed for at søge tilskud til finansiering gennem Ansgarstiftelsen samt 
muligheder for lån til finansiering af vores egenandel af udgiften. 
 
4. Arbejdsplan skal fornys (JS) 
JS foreslår at nationale grupper samarbejder om opgaverne inden for de enkelte områder. 
BBJ laver ny opdeling af planen og organiserer oversættelse af planen til tamil og arabisk. 
JT og JS går dialog med tolkene om at formidle planens indhold. 
 
5. Skriftestolen (JS)  
For at undgå forstyrrelser, når skriftemål er i gang, vedtager MR at opsætte et skilt. 
 
6. Næste møde: 27.06.2015 kl. 13.  
 
7. Kommende arrangementer  
Lørdag d. 16.05. erstatter fejringen af Kristi Himmelfart messen for 7. søndag efter Påske. 
31.05. Valfart til Åsebakken. Samkørsel arrangeres via to lister. En for pilgrimsvandring gennem skoven og 
en for direkte ankomst til valfartsstedet. 
06.06. Kristi Legens og Blods Fest. BM indhenter tilladelse hos politiet ad samme rute som sidste år. 
Menigheden opfordres til at bringe blomster. Der vil være barnedåb under messen. 
14.06. Titularfest i Slagelse. Menigheden i Holbæk er inviteret. 
 



8. Eventuelt 
Afløbet fra badeværelset er meget trægt. BM og MW kigger på det. 
Forslag om at få vinduespudser til vinduerne, og evt. samle ind til formålet. SM forhører sig om priser. 
Sognepræsten er bortrejst 25-29. maj. 
Der er gjort indsigelse mod, at der er sprøjtet med gift omkring huset. MR har godkendt denne praksis, idet 
det ikke ellers anses for muligt at holde ukrudtet nede. Denne praksis ændres derfor ikke. 
 
9. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt. 
 
 


