
Resumé af møde i Sct. Elisabeth Kirkes menighedsråd den 25.08.2012 

Til stede : Michal Bienkowski (MB), Sebastian van der Meer (SM), Per Bybjerg (PB), Casper Thorup ( CT), Jan Tecza 

(JT), Birthe Hjort (BH), Birthe Hauser (BAH), Silva Saab (SS), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ) (ref.). 

Afbud fra: Annelies van der Meer (AM), Jeniton Soosaipillai (JS) 

 

1. Siden sidst 

AM ønsker at udtræde af MR som følge af reglerne om, at ægtefæller ikke begge må sidde i MR. 

Kælder og loft er nu ryddet. 

Midt i september forventes malere at gå i gang med det udvendige træværk (vinduer og døre). 

Maria Bernth blev optaget i Kirkens fulde fællesskab den 18.08.12 

Afhængigt af, hvornår der er penge nok i kassen, vil der blive installeret vand- og elbimålere i kælderen til 

registrering af vand- og elforbrug i kirke, menighedssal og lejemål. Foruden udgifter til ovennævnte 

malerarbejde skal Holbæks andel på 5.000 kr af præstegårdstillæg betales til præstegården i Slagelse. 

 

2. Til/afgået post:  
Pålæg fra Bispedømmet om at få gennemgået menighedens forsikringer. BM arbejder på sagen. 

Brev fra diakon Kaare Nielsen med opfordring til at formulere forbønner for menighedens intentioner i 

anledning af Troens År. Det vedtages at MB formulerer forbønner om enhed og forsoning. 

Foldere om Prep-kurser for par er lagt i vindueskarmen i menighedssalen. 

 

3. Arbejdsgrupperne 

Der sker en del vedligeholdelsesarbejder. Øvrige grupper fungerer nogenlunde. 

 

4. Næste møde: Lørdag den 10. november kl 13. 

 

5. Udtalelser som privatperson, når man er medlem af MR  

Når medlemmer af menighedsrådet udtaler sig offentligt, er det vigtigt at understrege, at de udtaler sig som 

privatperson og på egne vegne, med mindre det sker med menighedsrådets eksplicitte tilsagn og på 

menighedsrådets vegne. 

6. Placering af døbefont  

Menighedsrådet er blevet opfordret til at drøfte, om døbefonten kan placeres andre steder i kirken end foran 

indgangsdøren, hvor kister ved begravelser skal løftes hen over døbefonten. Flytning af døbefonten vil 

medføre en større rokade i kirkerummet, som MR har brug for at overveje nøjere og derfor vil tage op igen 

på næste møde. 

7. Kommende arrangementer: 

08.09. Menighedsmøde efter messen.  

Dagsorden:  

 SM: Menighedsrådets arbejde 

 JT: Kirkeskat og menighedens økonomi.  

 MB: Troens År 

 SM: Kateketisk kursus, Vær et ekko 

 Idéer fra menigheden i anledning af Troens År samt øvrige anliggender i kirke og menighed. 

09.09. Titularfest for kirken i Kalundborg. 

22.09. Firmelse af fire unge fra menigheden MB opfordrer forældrene til at stå for en reception efter messen. 

03.10. Efter messen fejres vigilie til festen for den hl. Frans af Assissi ved at spise pizza sammen efter 

messen. 

06.10. Høstfest. Efter messen auktion over gaverne i menighedssalen. 



Sognepræsten overvejer at overnatte i Holbæk en nat hver uge onsdag-torsdag, så der bliver mulighed for at 

holde en morgenmesse.  

Sognepræsten foreslår at holde forskellige arrangementer efter onsdagsmessen, fx filmaftener, bønsaftener, 

kateketiske aftener i forbindelse med Troens år og andet. SM gør opmærksom på det materiale, Vær et ekko, 

som Pastoralcentret har udgivet i anledning af Troens år. Det kunne danne grundlag for de kateketiske 

aftener. Man kan læse nærmere om materialet på www.pastoral.dk/vaeretekko. Udskrift af den første lektion 

lægges til gennemsyn i menighedssalen.  

8. Skriftestol 

Skriftestolen er nu færdig med indgang gennem den første dør i venstre side af kirken. Sognepræsten tilbyder 

at modtage skriftemål før messerne lørdag og onsdag. For medlemmer af menigheden, der ønsker at skrifte 

ansigt til ansigt med præsten, er dette stadig en mulighed efter aftale. 

Skriftestolen bliver formelt indviet den 1. september. 

9. Eventuelt 

Forslag om at indrette værelset ved siden af menighedssalen med en sovesofa, så sognepræsten kan overnatte 

der. 

Tamilske medlemmer af menigheden har spurgt sognepræsten, om de i løbet af oktober kan invitere en præst 

fra Rom, til at holde tre dages retræte for tamiler. Han vil have brug for indkvartering i kirkens lokaler.   

Nogle medlemmer af menigheden tåler ikke røgelse, mens andre medlemmer sætter stor pris på den. 

Sognepræsten pointerer, at røgelse fortsat er en del af liturgien, og at overfølsomme personer har mulighed 

for at sætte sig bagest i kirken. Dog er det også rimeligt ikke at antænde for megen røgelse. Røgelseskarret 

kan sættes ud i mellemgangen, når det ikke bruges, og der bør skabes udluftning, så alles behov 

imødekommes. 

Forslag om at afholde en novene, ni dages bøn for menighedens fællesskab, op til Elisabethfesten, dvs. 8.-16. 

november. Alle menighedens medlemmer opfordres til at deltage i bønnen, og der skal udarbejdes et 

materiale, så alle dagligt kan bede derhjemme i denne intention. 

 

http://www.pastoral.dk/vaeretekko

