Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 04.05.2019
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski(MB), Marymalar Elden (ME), Jeniton Soosaithas (JS), Sebastian
van der Meer (BM), Anders Ravn Jepsen (ARJ), Birthe Hjort (BH), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ)
Afbud fra: Jan Tecza (JT), Mitek Wozniak (MW), Lena Issa (LI).
1. Sket siden sidst:
Tøndeslagning til fastelavn gik fint.
Fastetidens retræte den 09.03. havde fin opbakning også fra andre menigheder. En god dag.
Tak til alle de frivillige, der gjorde rent før påske, så alt var pænt.
Menigheden satte pris på at have en præst til Langfredagsliturgien og håber, det kan lade sig gøre
fremover.
Poul Skallerup holdt et meget informativt oplæg om Vincentgruppernes arbejde ved kirkekaffen.
MR vurderer, at den slags korte oplæg kan være givende for menigheden.
Gulvet i salen har fået behandling med olie, er igen blevet pænt og må kun behandles med en
bestemt sæbe. LI sørger for at behandle gulvet.
2. Kommende arrangementer:
11.05. rejser p. Michal til Fatima. P. Roberto Oliveria fejrer messen i Holbæk denne dag. Ingen
messe onsdag d. 15. el. torsdag d. 16., men rosenkransbøn onsdag aften i stedet for messen.
01.06. Retrætedag for de børn, der skal modtage deres første hellige kommunion
08.05. Messe kl. 12 med første kommunion.
22.06. Kristi Legems og Blods fest med procession gennem byen.
26.05. Valfart til Åsebakken. Menigheden opfordres til samkørsel.
20.-27. juli er p. Michal er på valfart til Lourdes
05.-29.08. holder p. Michal sommerferie.
31.08. Undervisning begynder.
3. Næste møde i menighedsrådet: Lørdag den 03.08. kl. 13.
4. Status for funktion af solfangeranlæg og vandvarmer (JT)
Afventer udskiftning af bulet plade.
5. Indhentning af børneattester: Er sat i gang.
6. Status for nye sognesekretærer og sikre e-mailadresser: Oprettelse er i gang
7. Status for belysning i kirkens lysekroner (JT)
Udskiftning af pærer skrider frem, det varer en tid endnu, før den er gennemført.
8. Status for nyt paveflag og stagen til påskelyset
Det nyindkøbte paveflag var hejst til påske. Stagen til påskelyset skal sikres mod at vælte.
9. Status for overskud fra valfarten til Polen
Ingen har ønsket overskydende penge tilbage. Anvendelse af beløbet tages op på næste møde.
10. Indkøb af bibler til brug for undervisning
MR beslutter, at der kan købes otte Bibler á 300 kr.

11. Eventuelt
BM foreslår en balkon i hele kirkens bredde opsat ved orglet. BM undersøger pris.
MB har talt med de unge om evt. at oprette en DUK-gruppe. De er mest interesserede i lokalt
baserede tiltag til at begynde med. MB følger op.
Mariastatuen trænger til restauration af områder, hvor malingen skaller. MR ser på skaderne, som
ikke er omfattende. BM forsøger at rense statuen i første omgang.
02.06. kl. 10 holder menigheden i Slagelse titulærfest. Gæster fra Skt. Elisabeths menighed er
velkomne.
MR tager op på næste møde, om messen julenat, som ellers skulle fejres i Holbæk, kan foregå i
Slagelse i år, så julenat og påskenat fejres i samme kirke i samme liturgiske år.
MR mener ikke, der kan gøres noget ved parkeringskaos i forbindelse med velsignelse af
påskemaden.
MB gør opmærksom på, at den nye persondatalovgivning gør det vanskeligere at anvende billeder i
reklamer for begivenheder, fordi det nu kræver en tilladelse, som skal indhentes skriftligt i hvert
enkelt tilfælde hos personer på billederne. Tilladelsen kan ikke gives generelt eller på forhånd.
12. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt

