
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 14.05.2022 

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

1. Sket siden sidst  

Påske: Glædeligt, at påsken igen kunne fejres lige så festligt, som vi har været vant til. Også 

glædeligt med talstærkt fremmøde fra menigheden i Holbæk til påskevigilien i Slagelse. 

Møde om synodalitet: Ikke så stor deltagelse som håbet, men en god debat. Referatet, der er 

indsendt til styrelsen for den synodale proces, er hængt på opslagstavlen. 

Stemmeprocenten ved menighedsrådsvalget den 2. april var på 18 % i Skt. Elisabeths menighed, 

hvilket er den højeste i Danmark. 

Der er indkøbt en ny computer til sognesekretæren.  

Den nye orgelmotor er monteret og virker. 

 

2. Til- og afgået post: Er videresendt.  

 

3. Kommende arrangementer:  

28.05. Otte børn modtager deres første hellige kommunion ved en messe kl. 13.  

29.05. Valfart til Åsebakken  

18.06. Kristi legems- og blods fest med procession 

Sommerperioden: Sognepræsten holder ferie fra 30. maj-03.juni. Hovedsommerferie mellem 25. 

juli og 18. august.  

 

4. Ny kasserer for menighedsrådet  

Punktet udsættes til næste møde. 

 

5. Status for nye vinduer i klokketårn 

Nye vinduer er monteret i klokketårnet og i gangen ved sakristiet. Tak til MW og ZS. 

I kirken mangler de seks små vinduer øverst i koret at blive skiftet. På dagsordenen til næste møde. 

 

6. Status for skift af forsikringsselskab  

En mægler fra Top Danmark har vurderet vores ejendom. Vi afventer hans rapport, før 

beslutningen om et skift.  

 

7. Udlejning af præsteboligen  

Punktet udsættes til næste møde. 

 

8. Nye lysekroner til kirken  

CS påtager sig at finde forslag til nye lysekroner. 

 

9. Adgang for handicappede til menighedslokalerne  

Hjemmesiden ”Livet som senior” har et tilbud på en metalrampe for ca. 1.000 kr., som vil give 

adgang via døren ind til gangen foran menighedssalen. BM undersøger nærmere og bestiller.   



10. Nyt betræk til hynder på kirkebænkene  

Anisa, Sarah og Alice har talt med et firma, der kan lave nye betræk til vores hynder og har fået et 

tilbud på 10.250 kr. De foreslår en indsamling i menigheden for at finansiere hynderne.  

ME viser en stofprøve af rødt stof, som vil passe godt. MR er meget positivt stemt over for både 

ideen om hynder og indsamling.  

Før MR kan beslutte at sig ja til tilbuddet, skal det afklares, hvorvidt de gamle hynder kan 

genbruges, eller om vi kan få nye med skridsikker underside.  

 

11. Jævnlige arrangementer for menighedens børn  

ME har modtaget opfordring fra Lena om arrangementer for børn. MR ønsker, at der først skal 

findes nogen, der vil stå for arrangementerne. ME giver denne tilbagemelding til Lena. 

 

12. Næste møde i menighedsrådet: 20. august kl. 13. 

 

13. Eventuelt 

BM og Annelies har haft møde om økumenisk samarbejde. Kirkerne i Holbæk ønsker at oprette en 

forening til dette formål. Den tidligere ”Kirkerne i Holbæks menighedspleje” har en fond på 

200.000 kr., som anvendes til at finansiere julehjælp og lign. Medlemmer af Skt. Elisabeths 

menighed tilbydes at deltage. De kan melde sig til BM.  

 

14. Referat af dette møde: Vedtages ved næste møde. 

 

 


