Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Skt. Elisabeth Menighed 06.04.2013
Dagsorden:
1.Sket siden sidst:
Vandmålere er nu sat op i udlejningen. Maling af det udvendige træværk ventes genoptaget, når der kommer
mere stabilt forårsvejr. Ligeledes afventes bedre vejr, før de nye vinduer kan monteres i udlejningen.
Billedet i klokketårnet: SM går til en forretning, der kan klare monteringen, idet glarmesteren kun sælger
glasset.
Forsikring: Der er nu indgået kontrakt for de næste 5 år.
Godt menighedsmøde 02.03. Der kom flere kirkeskatte-betalere. Dette emne tages op igen på næste
menighedsmøde, idet andelen af betalere i Holbæk stadig ligger lavt.
Åby-korsets besøg i Skt. Elisabeth kirke 02.-10.02.13: Tak til sognepræsten for en meget stor indsats for at
gøre ugen til en fordybelse i troen, som mange havde stor glæde af. Der er sendt et indlæg til Katolsk
Orientering om forløbet til inspiration for andre menigheder.
Fasteretræte 09.03: God dag med fin tilslutning fra de andre menigheder.
2. Påskedag skulle MR have stået for mad, men pga. misforståelser, var der ikke købt ind. Trods alt blev der
mad nok. Sognepræsten takker alle, der har medvirket omkring påskens gudstjenester og arrangementer.
2. Indkomne forslag:
Vievandskar: Udgiften til køb af specielt vievandskar er for stor (ca. 5.000 kr.). På næste menighedsmøde
orienteres om, hvordan det fremover er muligt at hente vievand.
Nogle af hynderne i kirkebænkene er snavsede. Elisabeth T. Andersen har indhentet priser: Nye betræk vil
koste ca. 19.000 kr., rensning af betræk ca. 5.000. MR ser på hynderne. Nogle er plettede, andre nogenlunde
pæne. MR beslutter at udskyde rensning.
Sognepræsten vil fremover overnatte i Holbæk mellem onsdag og torsdag og tilbyde messe torsdag morgen.
Der er stillet en seng op i undervisningslokalet indtil præstelejligheden igen bliver ledig.
3. Næste møde: Lørdag d. 24.08.2013 kl. 13.
4. Kommende arrangementer
11.05.: 1. kommunion. Annelies opfordrer forældrene til at stå for en reception.
26.05.. Valfart til Åsebakken: Menigheden opfordres til samkørsel. Der laves evt. en liste.
01.06.: Kristi Legems og Blods fest med procession i haven. Menigheden bedes om at medbringe blomster.
15.06.: Grillfest i forbindelse med sidste undervisningsdag. Menigheden medbringer selv mad.
17.08. Marias optagelse i Himlen. 1. kommunion for to børn.
August: Menighedsfest arrangeret af hollænderne og libaneserne. Dato endnu ikke fastlagt.
August: Dato for begyndelse af nyt undervisningsår meddeles senere.
5. Eventuelt
Fremover fejres messe torsdag morgen kl. 8 med mindre andet er meddelt.
6.Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt.

