
Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Skt. Elisabeth Menighed, Holbæk 05.05.2012 

Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski(MB), Birte A. Hauser (BHa),  Birthe Hjort (BH), Annelies van der 
Meer (AM), Jeniton Soosaithas (JS), Silva Saab(SS), Per Bybjerg Pedersen (PB), Casper Thorup (CT), 
Sebastian van der Meer (BM),  Jan Tecza (JT) og Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref. 
 
1.Sket siden sidst:  
SS. Takker for påskens gudstjenester i år og takker på den arabisktalende menigheds vegne for lån af kirken 
til korsvej på deres modersmål hver fredag i fastetiden. 
SS oplyser, at de arabisk talende medlemmer af menigheden ikke deltager i fællesspisningen Skærtorsdag, 
fordi de har tradition for at undlade at spise kød før påskedag. Næste år bør der tilbydes vegetariske retter, 
så disse medlemmer af menigheden også kan deltage. 
Tilbedelse foran det hellige Sakramente må kun ske foran monstransen indtil kl. 24; derefter skal 
Sakramentet skjules, men tilbedelsen kan ifølge reglerne fortsætte natten igennem. 
 
2.Til/afgået post 
BM: Modtaget brochure med anmodning om støtte til Kirkernes Integrationstjenestes (KIT) projekt for 
hjemløse flygtninge i Athen. Sættes på opslagstavlen. 
BM: Turistbrochuren er trykt og lægges i våbenhuset. 
Valfart til Vor Frue af Åsebakken: Tilmelding for grupper skal ske senest 20. maj. Der organiseres ikke bus, 
men menigheden opfordres til samkørsel. Deltager til vandring gennem skoven kan melde sig til AM, ønsker 
man at køre helt frem til Åsebakken kam man melde sig til JS. 
SM: Modtaget orientering om mulighed for at søge Trørødhus’ legat fra Danmarks Katolske Kvindeforening 
til ”katolske pigers ferieophold under katolske forhold”. Hænges på opslagstavlen.  
 
3.Arbejdsgrupperne.  
Rengørings-, ministrant-, lektor- og kaffegruppen oplever problemer i form af at medlemmerne glemmer 
aftaler og ikke melder afbud. De ansvarlige for grupperne (AM, JS, BH og BBJ) inviterer grupperne til et 
møde for at tale om, hvordan grupperne kan komme til at fungere bedre. 
 
4. Næste møde 
Onsdag d. 13.06.2012 kl. 18.30 efter messe og vesper. 
Lørdag d. 25.08.2012 kl. 13. 
 
5. Hvem kan/må leje salen? JS 
Erfaringer med udlejning er grund til, at MR beslutter, at kun medlemmer af Skt. Elisabeth Kirkes menighed, 
og kun de, der betaler kirkeskat, kan leje salen. Al leje af salen skal ske gennem JS. 
Lejen reguleres, så det fremover koster 1.200 kr. + 1.000 kr. i depositum. 
 
6. Hvad koster en begravelse og evt. udlejning af salen (JS) 
MR vedtager, at begravelsen og leje af salen er to uafhængige ting; prisen for leje af salen er som besluttet 
under pkt. 5.  
Sognepræsten har ansvar for leje af kirken. Regningen for dette samt honorar til organisten gives i 
forbindelse med begravelsen til bedemanden, som sørger for betaling.  
 
7. Julemesse hvert andet år 24. eller 25. JS 
Menigheden i Holbæk har traditionelt haft messe juleaften og menigheden i Kalundborg juledag. Hvis 
begge menigheder vil indgå aftale om det, kan de hvert andet år få messe juleaften og de øvrige år juledag. 
BHa foreslår, at midnatsmessen hvert 2. år fejres i Holbæk og hvert 2. år i Slagelse. 
Sognepræsten forelægger sagen for de andre menighedsråd. 



10.Brug af hjemmesiden ifm. sogneblad og referat JS 
JS ønsker, at sogneblad og referater fra menighedsrådets møder lægges på hjemmesiden. 
BBJ oplyser, at hun har fået administratorrettigheder til Holbæks del af hjemmesiden og allerede har lagt 
disse dokumenter på og løbende vil opdatere med nye udgaver og referater. 
Øvrige dokumenter, der ønskes lagt på hjemmesiden, herunder tjenestelister, kan sendes til BBJ. 
 
11.Sogneblad: Flere indlæg fra menighedsmedlemmer/ Afstå fra at udsende BBJ 
Sognepræsten ønsker, at sognebladet i højere grad skal være menighedens blad. Sognepræsten orienterer 
under meddelelser efter messen, BBJ laver opslag til opslagstavlen og til bordene i salen. CT vil gerne 
bidrage til næstkommende sogneblad, som forventes udgivet i juni. 
MR beslutter, at sognebladet fremover lægges på hjemmesiden og kun uddeles i papirform til medlemmer 
af menigheden, som ikke har adgang til at læse det elektronisk. Der vil fremover kun blive trykt 50 
eksemplarer. Sognepræsten orienterer herom under meddelelser i forbindelse med udgivelsen. 
 
12.Oprydning af kælder og loftrum JS  
Efter rundvisning i kælder og loftrum beslutter MR, at oprydning er nødvendig i kælderen. Det kan ske i 
forbindelse med arbejdslørdagen den 26. maj kl. 10. 
 
13.Fælles oprydning efter arrangementer BH og JT 
Efter diverse større arrangementer mangler der ofte nogen til at rydde op. BH og JT foreslår, at dette 
planlægges i forvejen. BBJ træffer aftaler og skriver dem på kaffelisten. 
 
14.Fælles spisning og undervisning/filmaften 
Punktet rykkes til august måned. 
 
15.Varme i våbenhuset JS 
PB har leveret en varmeovn. JS sørger for installationen. 
 
16.Fælles Påske-midnatsgudstjeneste JS 
Det vedtages, at alle medvirkende i midnatsmessen påskenat i Slagelse fremover mødes tidligere og øver 
diverse funktioner, så alt fungerer under messen.  
 
17.Arbejdsweekender hver sidste lørdag i måneden. JS  
Genoptages med mødetid kl. 10. Sognepræsten orienterer under meddelelser. 
 
18.Kommende arrangementer:  
19.05.2012: 1. hellige kommunion for 1 barn. Reception efter messen.  
25.05.2012 Taizé-andagt i Vor Frue Kirke i Slagelse. Menigheden i Holbæk opfordres til at deltage. 
28.05.2012: 2. pinsedag økumenisk friluftsgudstjeneste ved Sølyst i Jyderup kl. 11. – I tilfælde af dårligt vejr 
foregår gudstjenesten i Holmstrup Kirke. 
09.06.2012: Kristi Legems- og Blods Fest. Procession gennem haven med det hellige Sakramente. 
23.06.2012 Skt. Hans aften: Grilllaften. Menigheden medbringer selv al mad. JT sørger for, at der kan købes 
drikkevarer. 
 
19.Eventuelt 
 BHa: Den hidtidige praksis med at bringe en blomsterhilsen til ældre og syge i anledning af Elisabethfesten 
kan ikke opretholdes. MR siger tak til Elin Christensen for mange års trofast tjeneste i denne opgave.  
 
20.Godkendelse  af dette mødes referat  
Referatet godkendt. 


