Resumé af ordinært menighedsrådsmøde i Skt. Elisabeth Menighed, Holbæk 29.04.2017
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Marymalar Elden (ME), Lena Issa (LI), Jeniton Soosaithas
(JS), Sebastian van der Meer (BM), Jan Tecza (JT), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref.
Afbud fra: Birthe Hjort (BH), Mitek Wozniak (MW)
1. Sket siden sidst
 Fastelavn: næste år bør der være nogen til at styre børnene, til tøndeslagningen er slut. Der skal
være to kroner for hver tønde. Huske menigheden på, at fastelavnsboller skal bages hjemmefra.
 Fasten: De to tilbedelsesdøgn havde stor tilslutning.
 Påskevigilien havde ca. 130 deltagere. Menigheden gik frem til kommunionen bænk for bænk, så
trængsel blev undgået. Bør gentages ved andre messer med stor deltagelse. Arrangement i salen
efter messen gik fint.
 Øvrige Påske-begivenheder forløb godt.
 Tak til dem, der lavede den fine lysestage, der kunne rumme alle tre påskelys.
 Ovnene i menighedssalen slår fra efter et stykke tid. MR ser problemet an.
 Tak til MW, der har malet de to ekstra lysestager ved Mariaalteret sorte og lavet en plade, så lys
ikke drypper på tæppet.
 Stearindryp fra ministranters lysestager er et problem: drypfri lysestager søges ifm. valfart til Polen.
 Menigheden har samlet ind til en ny telefon til p. Michal, som han er meget glad for.
 Der er sat lås i dørene ind til menighedssalen, så der kan låses af, når salen er forberedt til
arrangementer.
2. Valfart til Polen 14.-20. oktober
P.t. er flere end 30 tilmeldt. Prisforventning: 3000 – 3.500 kr. pr. person med morgenmad + 300 kr ekstra
for enkeltværelse. Beløbet skal indbetales via MobilePay eller kontant senest i juni måned. MB udarbejder
skriftligt informationsmateriale. Personer med pas fra ikke-EU lande må selv sørge for visum.
3. Mikrofon og højtalere i kirken.
Sat i bero, da der endnu ikke er samlet penge nok ind. LI fortsætter indsamlingen.
4. Status for kirkeskattekampagne
Yderligere 10-12 personer har meldt sig til, men indbetaling i 1. kvartal 2017 er faldet ift. 2016.
5. Besparelse på el og gas ved fællesindkøb
BM undersøger priser fra andre selskaber, vi kunne overveje at skifte til.
6. Vejledning om hvordan vi opfører os i kirken
Det er forstyrrende og virker respektløst, når børn og voksne under messen passerer foran præsten, selv
under forvandlingen. Desuden er der brug for oplæring af børnene i, hvornår og hvorfor menigheden
sidder, står og knæler.
Kateketerne tager børnene med ind i kirken og underviser om, hvordan man bør opføre sig.
BM taler med de voksne under kirkekaffen og viser evt. en film.
11. Næste møde: 26.08. kl. 13

12. Kommende arrangementer
13.05. er 100-årsdagen for åbenbaringerne i Fatima. Rosenkransmaraton fra kl. 7 - 19. BM laver en liste.
27.05. modtager 4 børn den 1. hellige Kommunion. Forældre står for reception efter messen. Gaveideer
modtages gerne.
28.05. Valfart til Åsebakken. MR i Slagelse arrangerer evt. bus. Betaling skal ske på forhånd. BM finder pris i
samarbejde med Allan fra MR i Slagelse.
2.-3. juni fra kl.15 - 15. Tilbedelsesdøgn før Pinse. BM laver liste.
17.06. Kristi Legems- og Blods fest. Menigheden opfordres til at medbringe blomster til processionen. Lidt
kortere rute i år. BM søger politiet om tilladelse og trykker salmeark. Ingen kirkekaffe den dag.
17.07.-11.08. MB har ferie
19.08. Marias optagelse i Himlen
Elisabethfest: Menigheden har 100 års jubilæum og Skt. Elisabeths kirke 60 års jubilæum. Tamilerne står for
arrangementet i salen. MB inviterer biskoppen. Dato følger.
13. Eventuelt
Det fastslås, at der ikke er offentlig adgang til møder i MR. Kun til det årlige menighedsmøde.
14. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt.

