
Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Skt. Elisabeth Menighed, Holbæk 22.08.2015 
 
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Birthe Hjort (BH), Jeniton Soosaithas (JS), Mitek Wozniak 
(MW), Sebastian van der Meer (BM), Jan Tecza (JT), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), 
Afbud fra: Lena Al-Gezinki (LA) 
 
MR mener, at ruten ved Kristi Legems og Blods procession bør være kortere næste år aht. børn og ældre. 
Under p.Michals sommerferie var det glædeligt at se godt fremmøde til messerne. 
 
MR beslutter at indkalde Marymalar Elden som suppleant for LA, som p.t. er på barsel.  
LA er fortsat velkommen til at deltage i MRs møder i det omfang, hun kan. 
 
Den senere tid, har der været færre deltagere ved kirkekaffen. MR mener, at kirkekaffen på en anden måde 
end messen også er et forum, hvor menigheden opbygger et fællesskab som menighed. Derfor er det 
vigtigt at indbyde menigheden, og at alle føler sig velkomne.   
P. Michal vil understrege under meddelelser, at alle er velkomne ved kirkekaffen. 
 
JT og BBJ vil sammen ud fra listen over betalere og ikke-betalere af kirkeskat i menigheden vurdere, hvilken 
strategi, der mest sandsynligt kan øge indbetalingen af kirkeskat. Dette tages op på efterfølgende møde i 
MR. 
BBJ har opfordret kirkeskattekontoret om at oversætte tilmeldingsblanketter til arabisk og tamil, da disse 
oversættelser ikke foreligger blandt de tilgængelige sprog på katolsk.dk, hvor man kan tilmelde sig 
elektronisk. 
 
Status vedr. nyt tag over kirken er, at MR har kontaktet Bispedømmets ejendomskontor om et lån. Dette er 
endnu ikke på plads. MR venter besøg af ejendomsadministrator Thomas Larsen i nærmeste fremtid til 
besigtigelse af taget, ligesom der stadig mangler at blive indhentet et tilbud. Arbejdet vil tidligst blive 
påbegyndt forår 2016. 
 
Kommende arrangementer  
02.09. og 16.09.: Kateketiske aftener. Flere datoer meddeles senere.  
26.09. Høstfest med auktion over høstens gaver til fordel for de to børn, menigheden sponsorerer 
31.10. Alle Helgens fest med procession til kirkegården. 
 
Eventuelt  
Trægulvet under bænkene trænger flere steder til ny lakering. Dette vil kræve fjernelse af bænkene og 
afslibning før påføring af ny lak. MR beslutter at udskyde projektet. 
Flere af bænkene knirker voldsomt. Det er ubehageligt for dem, der sidder i dem, at forstyrre på denne 
måde. MW lover at se, om der kan gøres noget ved knirkeriet.   
 
P. Michal minder om, at Barmhjertighedens år indledes den 8. dec. MR vil overveje, hvordan menigheden 
kan markere det.  P. Michal vil tilbyde katekeser med barmhjertighed som tema. 
 
Der har været episoder, hvor børn fra menigheden har forsøgt at ryste æbler ned fra træerne foran 
menighedssalen, længe før de var modne. P. Michal vil under meddelelser opfordre til, at forældre bliver 
anmodet om at holde øje med deres børns adfærd i haven under kirkekaffen 
 
Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt 
Næste møde: Lørdag d. 17.10. kl. 13. 


