
Resumé af møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 02.02.2013 
 
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Silva Saab(SS), Jeniton Soosaithas (JS),  

Casper Thorup (CT), Sebastian van der Meer (BM), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ) 

Afbud fra: Birte A. Hauser (BHa), Birthe Hjort (BH), Per Bybjerg Pedersen (PB), Jan Tecza (JT) 

 

1. Sket siden sidst 

Menighedsrådet arbejder på at færdiggøre kontrakt for udlejning af præsteboligen samt installeret separat 

vandmåler der. 

Maling af udvendigt træværk nåede ikke at blive færdigt før vinteren satte ind. Det færdiggøres til foråret.  

Menighedens fest, som blev forestået af den irakiske del af menigheden, blev en rigtig god aften. Der blev 

indsamlet 3.400 kr., som går ubeskåret til menigheden. 

Tak til den libanesiske del af menigheden for at opsætte en meget smuk julekrybbe. 

Der er nu fundet tolke på de vigtigste sprog til oversættelse af meddelelser. 

 

2.Til/afgået post 

Electio for dem, der ønsker optagelse i Den Katolske Kirkes fuldstændige fællesskab, foregår, d. 17.02. 

 

3.Rengøring/vedligeholdelse 

Den nye organisation af vedligeholdelse og rengøring fungerer godt. Der er stadig opgaver, som ingen har 

skrevet sig på til. Det tages op ved menighedsmødet 02.03. mhp. evt. justering af planen. 

 

4. Kommende arrangementer 

Aabykorset kommer til Holbæk 02.02. Plan for korsets ”ophold” i Holbæk ligger på hjemmesiden. 

09.02.: Fastelavn med tøndeslagning. Menigheden bedes medbringe fastelavnsboller. 

13.02.: Askeonsdag. Messe med askeceremoni kl. 19.30. 

Korsvejsandagt hver fredag i fastetiden forestået af den libanesiske del af menigheden. Alle er velkomne. 

02.03. Menighedsmøde med planlægning af ny menighedsfest forestået af en gruppe i menigheden, når 

fastetiden er slut. 

09.03. Fastetidens retræte for de tre vestsjællandske menigheder afholdes i Holbæk 

23.03. Palmesøndag.  

28.-29.03.: Skærtorsdag: Fællesspisning kl. 18 før messen kl. 20. Tilbedelse hele natten indtil ordets 

gudstjeneste med Korsets tilbedelse Langfredag kl. 15.30. 

30.03. Påskelørdag. Velsignelse af påskemaden kl. 13. Påskenattens messe kl. 22 i Slagelse.  

31.03. Påskedag ingen messe i Holbæk. 

01.04.: 2. Påskedag. Messe kl. 15.30 med optagelse af Jesper Nielsen i Den Katolske Kirkes fulde 

fællesskab. Fællesspisning med brød og pålæg arrangeret af MR. Menigheden opfordres til at medbringe 

kage.  

06.04.: Barmhjertighedens søndag. Barmhjertighedens rosenkrans bedes før messen. 

 

5.Næste møde 

27.02.: Budget- og regnskabsmøde efter onsdagsmessen. 

06.04.: Ordinært menighedsrådsmøde kl. 13. 

 

6.Eventuelt 

SS foreslår en ny praksis, hvor menighedens børn bringer fredshilsenen ud til menigheden under messen. 

Dette er en libanesisk skik, som kan overføres til vores menighed for at aktivere børnene og give dem ansvar 

under messen. Evt. kan børnene få andre, mindre opgaver som ministranter. Forslaget tages op til 

menighedsmødet. 

Billedet, der står i klokketårnet, behøver nyt glas. SM vil tage det til glarmesteren, hvorefter det kan hænges 

op på menighedssalens bagvæg. 

 


