
Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Skt. Elisabeth Menighed, Holbæk 22.11.2014 

Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Birthe Hjort (BH), Lena Al-Gezinki (LA), Birgit Bidstrup 
Jørgensen (BBJ), Jeniton Soosaithas (JS), Mitek Wozniak (MW), Sebastian van der Meer (BM) 
Afbud fra: Jan Tecza (JT). 
 
1. Sket siden sidst 
Der har været reparatør til fyret. Nu kører det fint. 
Allehelgen med procession til kirkegården gik godt. 
Høstfesten indbragte 6.000 kr., hvoraf hovedparten går til de to børn, resten til Verdensmissionen. 
Elisabethfesten: Det gik godt med at komme til buffeten ét bord ad gangen. Dog bør gæster komme først. 
Menighedsrådet takker de tamilske familier, som stod for arrangementet. 
Undervisningslokalet ved siden af sakristiet bliver p.t. renoveret af JS og LA’s mand. 
De 21.000,50 kr., som blev indsamlet til irakiske børn ved fundraising, bliver sendt afsted omkring 1. dec. 
BBJ udformer forslag til skilte om tyggegummi- og fotoforbud på dansk og engelsk. JS og LA sørger for 
oversættelser til tamil og arabisk. 
Korset på Kirkegården: ”Nogen” har lakeret korset uden aftale med menighedsrådet. Intet at gøre ved det. 
Kirkeskatte-kampagne: BBJ og JT vil fortsat være ansvarlige for udformning af kampagnen 
 
2. Til/afgået post 
BM har modtaget info-materiale fra Pastoralcentret om bogen ”Genopdag Katolicismen”, som forventes 
udgivet før jul og uddeles til dem, som har doneret penge til projektet. 
Katolsk Medie-forum har sendt materialer for at hverve nye medlemmer og flere bidrag. Interesserede kan 
kontakte BM. 
Sognestatistikken: LA vil gerne være behjælpelig som sognesekretær.  
 
3. Minimering af forbrug af el og gas (JS)   
BM og JS har undersøgt muligheder for at udskifte pumpen til varmesystemet. BM er i færd med at 
indhente tilbud. har fået tilbud om ny pumpe til varmesystemet. Den kan skiftes for 10.000 kr. + moms,  
 
4. Bolig til præsten (JS)  
Passageforholdene i det lokale, hvor præsten overnatter er meget dårlige, fordi det også anvendes til 
undervisningslokale og opbevaring af store sofaer. LA vil tænke over muligheder for at ændre møbleringen, 
så passageforholdene forbedres. 
 
5. Næste møde  
31.01.15 kl. 13. 
 
6. Kommende arrangementer  
Advent: BBJ spørger Gitte, om hun vil lave adventskrans igen i år.  
JS spørger Paul, om libaneserne igen i år vil lave julekrybbe. 
6. december: Adventsretræte kl. 13 med oplæg af MB. Efter messen besøg unge fra DUK, som fortæller om 
deres deltagelse i et Caritas-projekt i Zimbabwe. Dette gives ved kirkekaffen.  
13.12. Luciafest. Menigheden medbringer æbleskiver. JS spørger JT om at lave gløgg.  
24.12.  Messe kl. 15.30 
26.12. 2. juledag/Skt. Stefans fest. Messe med salmer på forskellige sprog. Fællesspisning af medbragt mad. 
27.12. Den hellige Familie. Messe kl. 15.30 
28.12. Forespørgsel fra litauisk medlem af menigheden om lån af kirken til messe med litauisk præst. MR 
giver tilladelse.  
31.12. kl. 15.30 med reception i salen for at ønske godt nytår. 



7. Eventuelt  
LA spørger, om den oprindelige korsvej fra Skt. Elisabeths Kirke, som ligger i kælderen, kan byttes væk til 
fordel for en mindre, som kan sættes op i undervisningslokalet ved siden af sakristiet.  MR ser på den 
oprindelige korsvej og beslutter, at den kan lånes ud til den irakiske menighed mod, at der underskrives en 
aftale om udlån og tilhørsforhold.  
Gitte og Peter Drejer har doneret musikanlægget til menighedssalen. MR modtager det med tak og ønsker, 
at anlægget opbevares aflåst. MW finder et skab. JS udarbejder en vejledning til brug af anlægget.  
Mange forlader kirken for at gå på toilettet under messen og skaber derved forstyrrelse for mange ved at 
passere alteret for at komme ad den indendørs vej. Desuden bruger mange børn og unge under messen 
telefoner eller tablets som underholdning i stedet for at følge med i messen. MR beslutter at tage op på 
menighedsmøde at opfordre forældrene til at tale med deres børn om dette. BBJ tager det op under 
katekesen med børnene selv, at man bør være opmærksom under messen og sørge for at gå på toilettet i 
god tid før.  
 
10. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt 
 
Referent: BBJ 
 
 


