
Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Skt. Elisabeth Menighed i Holbæk d. 17.10.2015 

Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Sebas9an van der Meer (BM), Birthe Hjort (BH), Marymalar Elden 
(ME), Jeniton Soosaithas (JS) og Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref.  
AEud fra: Jan Tecza (JT), Mitek Wozniak (MW). 

1. Sket siden sidst  
• Velkommen 9l Marymalar Elden (ME), som indtræder i stedet for Lena, der holder pause. 
• Tilbud på pudsning af vinduer i kirken og stueetagen lyder på 5.000 kr. Vinduespudsning kan 

fremover udføres en gang årligt finansieret af penge, der kommer ind ved salg af lys. 
• HøsOesten indbragte 7.400 kr., som går 9l menighedens to adopterede børn. Overskuddet går 9l 

Verdensmissionen. MR giver yderligere 60 kr. mere hver måned 9l Børnefondens arbejde. 

2. Til/afgået post 
JT: Thomas Larsen og Son Bui kommer 27.10. kl. 09.30 og inspicerer bygningerne i forbindelse med lånet 9l 
repara9on af taget over kirken. Rådets medlemmer er velkomne 9l at være 9l stede. 
Bispedømmet har givet 9lsagn om lån af det ansøgte beløb på 200.000 kr. Der skal indhentes tre nye 9lbud.  

3. BarmhjerKghedens År  
Bispedømmets Jubelårsvalfart 9l Odense bliver den 27.02.16 for de vestsjællandske menigheder. MR 
forsøger at arrangere fælles bustransport.  
09.12 høj9deligholdes åbningen af Barmhjer9ghedens År under messen for Marias uple\ede undfangelse. 
Budskabet fra Barmhjer9ghedens År vil også indgå i katekesen, evt. som forberedelse 9l skri]emålet, hvor 
børnene kan modtage Guds Barmhjer9ghed. 
Punktet vil være på dagsordenen 9l hvert møde i MR i årets løb. 
Alle er velkomne 9l at bidrage med idéer 9l at markere Barmhjer9ghedens år i vores menighed. 

4. Meddelelser eNer messen  
Ikke alle forstår, hvad der bliver sagt under Meddelser e]er messen. Sognepræsten vil fremover lave en 
skri]lig udgave af meddelelserne. 
BBJ undersøger muligheden for at sende mail ud 9l interesserede ved nye opslag på hjemmesiden. 

5. Kommende arrangementer 
31.10. Alle Helgens Fest med procession 9l kirkegården. 
04.11.  Alle Sjæles messe med oplæsning af navne på deltagernes afdøde familie og venner. 
14.11. Festen for den hl. Elisabeth   
05.-08.05.2016, Kirkedagene: Der er 1. kommunion i Holbæk, så interesserede må selv sørge for 9lmelding.  
28.11.  Første søndag i Advent: Gi\e vil gerne lave adventskrans igen i år. MR takker. 
12.12. Luciaoptog: BBJ køber ba\erikerter. Menigheden tager æbleskiver med 
24.12. Julea]en: Messe kl. 15.30 med et glas vin bage]er. 
26.12. 2. Juledag: Messe kl. 15.30. Menigheden opfordres 9l at tage kage og overskydende juleknas med. 
31.12. Nytårsa]en: Messe kl 15.30 med et glas vin bage]er. 
09.01.16 Helligtrekonger: Forårets undervisning af børn og unge begynder. 
12. Eventuelt  
Der er ønske om et møde for forældre 9l de børn, der går 9l undervisning. BBJ og Annelies arrangerer. 
Lena 9lbyder at rydde op i skabet med glas, så der er 100 af hver slags af de vig9gste typer glas. MR takker. 

6. Godkendelse af deSe mødes referat: Godkendt 

7. Næste møde: 23.01.2016 kl. 13.


