
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd d. 14.01.2023 

 
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Marymalar Elden (ME), Sebastian van der Meer (BM), 
Jeniton Soosaithas (JS), Mitek Wozniak (MW), Anders Ravn Jepsen (ARJ), Zdzislaw Socinski (ZS), og Birgit 
Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref., og kasserer Paul Hanna (PH) 
Afbud fra: Charbel Saab (CS) 

 

1. Sket siden sidst:  

I år gik mange med i processionen til kirkegården.  
Elisabethfesten gik rigtig godt. Danskerne står for festen i 2023.  
Adventsretræte: Pæn deltagelse. En givende retræte. 
Luciaoptog: Meget få børn til optoget. Evt. næste gang lade børnene øve og prøve tøj lørdagen før efter 
messen i stedet for undervisning, fordi det er svært at få børnene til at møde i god tid før messen.  
Julekrybbe: Flere hjalp med at sætte den libanesiske julekrybbe op. 
Jul: En meget smuk julenatsmesse.  
Nytår gik fint. 

 

2. Til- og afgået post: er sendt rundt til rådets medlemmer 

 

3. Kommende arrangementer:  

17.01.: International bedeuge, messe i Skt. Elisabeths Kirke kl. 19 og kaffe i salen. 
18.02.: Fastelavn.  
22.02.: Askeonsdags messe kl. 17.30 
Fastetiden: Retræte endnu ikke planlagt.  
01.04.: Fælles arbejdsdag med oprydning i haven og rengøring i kirken, evt. udskiftning af vinduer. 
06:04.: Skærtorsdag: BM forbereder fællesspisning af lam.  
07.04.: Langfredag: MB forsøger at finde en præst til at fejre liturgien. 
08.04.: Påskevigilien holdes i Holbæk i år. Menigheden opfordres til at tage mad med, der kan spises 
med hånden ved receptionen efter messen.   
20.05: Børnenes første hellige kommunion fejres på et tidspunkt før menighedens søndagsmesse. 
20.08.: Firmelse i Slagelse af unge fra de tre menigheder. 

4. Næste møde i menighedsrådet: Budgetmøde 18.02; næste ordinære møde i MR 06.05. kl. 13.  

 

5. Brev fra Holbæk Kommune vedr. mulighed for fjernvarme 

Menighedsrådet er positivt stemt over for at få indlagt fjernvarme. PH accepterer i sin egenskab af 

kasserer at være ansvarlig for at undersøge muligheder og vilkår.  

 

6. Status for udskiftning af vinduer i søsterhus  

De nye vinduer forventes leveret i uge 6. Prisen bliver ca. 22.000 kr.  

 

7. Maling af søsterhus 

Det er mest vinduer og døre i salen og på 1. sal, der skal males. Der indhentes tilbud.  

 

8. Medlemskab af Holbæk Fælleskirkelige Hjælpearbejde  



MR vedtager at Skt. Elisabeths Menighed melder sig ind og betaler kontingent af hensyn til, at vi 

anser det for vigtigt at bidrage til økumeniske aktiviteter. 

MR mener dog ikke, at det er muligt for menigheden af bidrage med hverken praktisk eller 

økonomisk bistand til hjælpearbejdet bortset fra BMs eksisterende involvering. 

 

9. Status for udskiftning af seks små vinduer over altret i kirken 

To af vinduerne er skiftet. Fire mangler stadig at blive skiftet. De kan evt. skiftes på arbejdsdagen 

den 01.04., såfremt vejret tillader det. 

 

10. Status for skift af forsikringsselskab  

BM har fået besked om, at vi kan skifte til Top Danmark fra 1. marts. Menigheden får dermed 

reduceret udgifter til forsikringer men får samme dækning som hidtil. 

 

11. Udlejning af præsteboligen  

Ikke længere aktuelt. 

 

12. Flugtvejsskilte efter brandmyndighedernes krav 

Mest nødvendigt er nøglebokse med glas for, så det er muligt at få fat i en nøgle og komme ud af 

låste døre i søsterhuset og kirken. Det drejer sig om 3 døre. Sættes på dagsorden ved næste møde.  

 

13. Status for kirkeskattekampagne  

Det materiale, bispedømmet har udsendt, er anvendt. Tallene for 4. kvartal er endnu ikke kommet. 

 

14. Status for nye lysekroner til kirken 

PH har set på mulighederne for at reparere de eksisterende lysekroner. Det skønnes ikke realistisk 

at få et godt resultat. MR beslutter at købe nye, finansieret ved en indsamling i menigheden. 

ZS og og BBJ samler forslag til lysekroner og medbringer dem til budgetmødet. 

 

15. Eventuelt 

MW foreslår udskiftning af opvaskemaskine, da flere finder det vanskeligt at betjene den 

eksisterende. Det er nødt til at være en industriopvaskemaskine, som er meget dyr, og da den 

eksisterende stadig fungerer tilfredsstillende, ønsker MR ikke udskiftning nu. 

JS viderebringer forslag om en ny valfart for menighedsfællesskabet. Der er stemning for forslaget, 

der sættes på dagsorden til næste møde.  

 

16. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendes ved budgetmødet.   

 


