
Resumé af møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 10.11.2012 

 

Sket siden sidst 

Separate elmålere er opsat for de forskellige udlejninger og vandmåler i kælderen, hvor der er 

vaskemaskiner. 

 

Maleren er i gang med træværket på Kirke og menighedshus. 

 

MR er på bispedømmets opfordring i færd med at opdatere forsikringerne, så de dækker rør- og 

insektskader. 

 

Jan Tecza har bestilt Katolsk Lommekalender, som kan købes af ham for 100 kr. 

 

Rengøring/vedligeholdelse: 

Den hidtidige praksis med rengøring og vedligeholdelse sidste lørdag i måneden er afløst af, at 

forskellige personer har påtaget sig individuelle opgaver. Foreløbigt indtryk er, at det fungerer. 

 

4. Messer i julen, messer på latin og tolke   
Juleaften den 24.12. og 2. juledag 26.12. vil der være messe i Holbæk kl. 15.30.  

Julenat 24.12. messe i Slagelse kl. 23.30; 25.12., 1. juledag messe i Kalundborg kl. 15.30. 

 

Efter ønske fra flere i menigheden vil MB fremover fejre messen på latin en gang om måneden, dog 

ikke på lørdage med undervisning af børn og unge. Første gang 24.11. på Krist Konges fest. 

 

Tolke: Forslag om at finde oversættere til tamilsk (JS), irakisk (SS) og polsk (MB), som efter 

messen kan oversætte meddelelser, der ikke er forstået. MB foreslår, at meddelelser desuden sættes 

på opslagstavlen efter messen og evt. lægges på hjemmesiden. 

 

5. Fra menighedsmødet 

Aniza vil gerne pynte kirken engang imellem, men behøver et tilskud til blomster. Mælkejungen i 

menighedssalen kan bruges til indsamling.  

 

Forslag om menighedsmøde hver måned. MR beslutter at holde et møde hvert kvartal, første gang 

19. januar. 

 

Ønske om en vievandsbeholder, som menigheden kan tappe af til brug i eget hjem. PB donerer en 

egnet beholder. 

 

Adventsfrokost holdes den 15.12., hvor der også er Lucia-fest. Menigheden tager selv mad med. 

 

  



Lena som gæst  
Den irakiske gruppe i Slagelse bruger menighedssalen til fællesarrangementer, hvor formålet er at 

hygge sig og lære hinanden at kende. Ved tilmelding betaler hver deltager 20 kr., som går til kirken. 

Lena foreslår, at en etnisk gruppe laver mad og organiserer arrangementet, og at man tilmelder sig, 

så man ved, hvor mange der kommer. Der kan også bestilles mad udefra. Overskuddet fra salg af 

drikkevarer går til kirken. Efter maden kan der arrangeres spil, musik og andet. Menighedsrådet 

vedtager at prøve i et par måneder med sådanne arrangementer. De, der står for arrangementet, 

sørger også for oprydning. Mad skal laves hjemmefra og kun varmes i menighedssalen. Det første 

arrangement annonceres i sognebladet for december. 

Aniza tilbyder for 200 kr. at pynte kirken før store fester, barnedåb, bryllup etc.  

 

Lena og Aniza tilbyder at pynte og dække borde til Elisabethfesten. MR modtager tilbuddet med 

tak. 

 

Kommende arrangementer 

08.12. Retrætedag i Holbæk for menighederne i Slagelse, Kalundborg og Holbæk. 

 

15.12. Lucia-optog i forbindelse med messen. Lucia-krans plejer vi at få fra Slagelse (Rosa). MB 

undersøger, om det lader sig gøre i år. 

 

24.12. Messe i Kalundborg 15.30, ingen messe i Holbæk. 

 

1. juledag messe i Holbæk og 2. juledag International messe. MR er vært ved lidt fælles aftensmad. 

 

31.12. Messe kl. 15.30 med reception bagefter. 

 

Eventuelt 

Arrangementet for modtagelse og aflevering af Korset, der rejser rundt i forbindelse med Troens År, 

skal planlægges. Det kommer til Holbæk 03-09.02.2013. 

 

Næste møde: 02.02.2013, kl. 13. 
 


