
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 16.10.2021 

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

1. Godkendelse af referat fra møde den 14.08.21: Godkendt 

 

2. Sket siden sidst:  

21.08.: 1.-kommunion gik godt. Der var bedre plads i kirken, fordi holdet var delt i to.  

27.08.: Arbejdsweekend: Godt og effektivt arbejde. Gentages til foråret. 

02.10. Høstfest: Der blev indsamlet 9.000 kr., nok til menighedens sponsorbørn, og nok til at sende 

et pænt beløb til sømandsmissionen Stella Maris. 

30.09.: Konference ”Når kirken svigter”: Fra Skt. Elisabeths menighed deltog sognepræsten og BBJ. 

Inspirerende indhold med fokus på at blive opmærksom på og at undgå overgreb af både fysisk og 

psykisk karakter. Hele konferencen kan stadig ses på www.naarkirkensvigter.dk  

 

3. Til- og afgået post 

Udsendt pr. mail. 

BBJ: Modtaget brev fra Pastoralcentret med kateketisk inspiration samt materiale til dåbsbørn. 

 

4. Kommende arrangementer:  

06.11.: Alle helgen med procession til kirkegården. 

13.11. Elisabethfest arrangeret af tamilerne med fællesspisning af medbragt mad.  

Advent: MB har endnu ikke faste planer for en retrætedag, som i så fald skal foregå i Slagelse.  

11.12.: Børnenes Luciaoptog.  

24.12. Messe kl. 15.30; Julenats messe i Slagelse kl. 00.00 

25.12. (lørdag): Messe kl. 15.30 

26.12. (søndag): ingen messe i Holbæk 

01.01. Evt. messe kl. 15.30 

05.01. Herrens åbenbarelse. Messe kl. 15.30. 

 

5. Næste møde i MR: 19.02.22 (OBS kl. 12) budget- og menighedsrådsmøde. 

 

6. Funktion og forbrug af det nye gasfyr (JS)  

JS har udarbejdet en oversigt over forbruget pr. måned gennem de sidste fire år. Den viser, at skal 

der investeres for at spare på elforbruget, skal fokus ligge på kælderen. Det øvrige forbrug er 

optimeret gennem de tiltag, der allerede er gjort med varmepumper, solfanger og nyt gasfyr. 

 

7. Nyt om tilbud på udskiftning af vinduer i kirken  

Der er givet tilbud med energiklasse A og to vinduer der kan åbnes. Tilbuddet lyder på 148.000 kr., 

sv.t. en prisstigning på 30 %. JS og JT har godkendt tilbuddet. Arbejdet påbegyndes i uge 2 og vil 

pågå i ca. 2 uger. I den periode må messen fejres i salen.  

 

 

http://www.naarkirkensvigter.dk/


8. Valgstyrelse til menighedsrådsvalg 03.04.22, jf. udsendt mail  

JT bedes om at deltage i valgstyrelsen. MB og BBJ melder sig også. MB vil under Meddelelser 

opfordre andre medlemmer af menigheden om melde sig til valgstyrelsen. 

MR beslutter, at der også fremover skal være 7 medlemmer af rådet. Såfremt flere opstiller, vil de 

kunne blive suppleanter. 

 

9. Ny indkøber af kaffe og kage til kirkekaffen 

ME har talt med Adel og Hayfa, som gerne vil overtage opgaven.  

 

10. Status for skift af forsikringsselskab (BM) 

Son Bui fra bispekontoret vil kontakte det firma, der forsikrer bispedømmet. Vi hører nærmere. 

 

11. Gave til Vincentgrupperne i anledning af biskoppens 70-års fødselsdag 17.11. samt hans 25-års 

bispejubilæum. 

Indsamles i forbindelse med Elisabethfesten, se pkt. 4. 

 

12. Eventuelt 

MB er bortrejst i uge 42. 

Adina Urian spørger, om hun må donere en alterdug til jul, syet i Rumænien. MR takker. 

 

13. Referat af dette møde: godkendt 

 


