
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd d. 20.01.2018  

Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski(MB), Sebastian van der Meer (BM), Marymalar Elden (ME), Jan 
Tecza (JT), Jeniton Soosaithas (JS), Mitek Wozniak (MW), Lena Issa (LI), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref. 
Afbud fra: Birthe Hjort (BH) 

 
Sket siden sidst 

 Elisabethfesten gik rigtig godt, men nogle børn var kede af, at de ikke kunne være sammen med 
deres forældre i salen. En anden gang bør der tilbydes mere struktureret underholdning målrettet 
hhv. små og større børn. Dette var forberedt, men der kom hindringer i vejen.  
For overskuddet fra salg af drikkevarer er der købt processionslys til ministranterne, som brænder 
med små stearinlys, der ikke smelter ned, og dermed altid kan fremtræde pæne. 
Rengøring efter Elisabethfesten var ikke tilstrækkelig. Næste bør ansvaret for rengøring og 
oprydning beskrives mere klart. I 2018 står polakkerne for at arrangere Elisabethfesten. 

 Luciaoptog: Atter problem med at mange børn mødte sent op. Skt. Nikolaus’ mitra og messehagel 
er bortkommet. Den har været til deling mellem de tre menigheder. BBJ laver ny mitra kun til 
Holbæk, og fremover kan ”Skt. Nikolaus” bære en af kirkens gamle messehageler. 

 Jul med midnatsmesse: Gik meget fint. P Michal taler med menighedsrådet i Slagelse om at denne 
messe fremover på skift kan blive fejret i Holbæk og Slagelse. 

 Julefrokost 06.01. havde ikke så mange deltagere. At holde en julefrokost i juletiden er mest 
korrekt, og MR beslutter derfor at fortsætte med at holde den på denne måde. 

 Menighedsmødet 13.01. forløb godt. Nødvendige informationer i forbindelse med valget til 
menighedråd 18.03. blev givet. 
 

Til/afgået post:  Er udsendt til MR pr. mail. 
 

Kommende arrangementer:   

 10.02. Fastelavn:  Menigheden bedes medbringe fastelavnsboller.  

 Fasteretræte i år i Slagelse. MB er i kontakt med en præst om at holde oplæg. Dato følger. 

 10.03. Kim Tau Nguen fra DUK: Oplæg under kirkekaffen om at oprette lokalforeninger af DUK. 

 31.03. Påskenat fejres i år i Slagelse.  

 Arbejdsweekend i foråret til at ordne terrassen planlægges af det nye MR 
 

Menighedsrådsvalg 18.03.2018.   
Valgkomitéen består af JT, formand, samt MW, LI, ME og BBJ  
JT beder alle i menigheden om at tjekke deres oplysninger på valglisterne  
Interesserede kandidater til MR kan at melde sig hos JT. 

 
Biblioteket nu indrettet i undervisningsrummet ved siden af køkkenet 
BBJ står fremover for biblioteket og udarbejder en liste til at notere udlån og aflevering. 

 
Status for udv. dør til menighedssalen samt udskiftning af dør og vinduer i lokaler ved siden af sakristi 
Vinduer og dør leveres i begyndelsen af marts og monteres af BM, JS og MW i løbet af foråret. 
 
Besparelse på el og gas ved fællesindkøb  

Son Bui, Bispedømmet ansvarlige for fællesindkøb, har vurderet vores priser. De ligger tæt på de 
priser, bispedømmet selv kan få. Han anbefaler os at fortsætte den ordning, vi har nu.  

 
 



Status på fælles rengøring  
Grupperne fungerer med vekslende effektivitet og deltagelse. 
Der indkaldes til fælles rengøring søndag den 18.marts kl.10, så alt er pænt før påske. 
Det nye råd tager stilling til fremtidige planer. 

 
Billedet af Den Barmhjertige Jesus, som æres søndag efter Påske på Barmhjertighedens fest 
MR modtager en gave i form af Kazimirowskis billede af Den barmhjertige Jesus til ophængning i kirken. 

 
Næste møde i menighedsrådet samt budgetmøde 
Budgetmøde 24.02. kl 13. Det nyvalgte MR planlægger selv deres konstituerende møde. 

 
Eventuelt  

 Fyret slukker indimellem, antagelig pga. defekt printplade. Reparatør 22.01. kommer 22.01.  

 Latinske messer ønskes: I første omgang kan faste led kan synges på latin, senere måske hele 
messen. Den første messe på latin bliver på Skt. Ansgars fest 27.01. 

 Forbønner under hverdagsmesser: Ønske om at personlige forbønner fremlægges i stilhed, frem for 
at menigheden beder højt, finder ikke tilslutning. Derimod ønsker MR, at forbønner for egne 
anliggender bedes i stilhed, mens forbønner for anliggender vedr. andre, fx syge, som den bedende 
ønsker menighedens forbøn for, samt andre anliggender af fælles interesse kan siges højt og i så 
fald på dansk, så alle tilstedeværende har mulighed for at forstå den forbøn, de tilslutter sig 
gennem deres svar. 

 Nogle salmebøger mangler – ca 15 stk. Kan evt. stå i Slagelse efter valfarten til Polen. MB tjekker. 

 Kim Tau Nguen fra DUK tilbyder at besøge menigheden den 10.03. og holde et oplæg under 
kirkekaffen om at oprette lokale foreninger af DUK. Tilbuddet modtages med tak. 

 Pelestine har syet nyt linned til brug ved alteret under messen.   

 Nogle albaer er slidte og trænger til udskiftning. Dette er arrangeret. 

 Ønske om indkøb af høje lysestager til gulvet ved siden af Mariaalteret og tabernaklet. Anskaffelse 
besluttes af det nye MR. 
  

Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt. 
 


