
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 13.02.2022 

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

Mødet blev indledt med regnskab for 2021 og budget for 2022. 
Dato for næste møde besluttes af det nyvalgte menighedsråd. 

1. Sket siden sidst:  

Elisabethfest 13.11: Tamilerne havde lavet et fint arrangement. Vellykket besøg af Elisabethsøstre 

fra Amager. Ca. 2.000 kr. blev indsamlet som gave til biskoppen og givet til Vincentgrupperne  

Jul: fejringen begrænset af corona.   

Udskiftning af døre i udlejning og klokketårn er sket.  

Udskiftning af vinduer i kirken: der er sket skader på pudset, så væggen omkring vinduerne skal 

males om. I denne periode bruges menighedssalen som kirkesal.  

 

2. Til- og afgået post: rundsendt 

 

3. Kommende arrangementer  

26.02.: Fastelavn: Menigheden opfordres til at medbringe bagte fastelavnsboller.  

05.03.: Fastetidens retræte i Slagelse ved p. Quang fra Hellerup kl. 10-14. Mulighed for messe kl. 9 

10.04.: Palmesøndag  

14.04. Skærtorsdag: Fællesspisning  

15.04. Langfredag: MB forsøger at finde en præst til gudstjenesten 

16.04. Påskevigilien fejres i Slagelse. Velsignelse af påskemaden i Holbæk kl. 13.  

18.04. 2. Påskedag: Messe kl. 15.30.  

 

4. Menighedsrådsvalg 02.04. 

Kontrol af, om vælgerne er opført på valglisten skal være afsluttet 06.03. 

Valget til MR vil kun finde sted efter messen den 02.04.  

Der er foreløbig 8 kandidater til valget, men stadig mulighed for at flere melder sig. 

 

5. Den synodale vandring, processen i Skt. Elisabeths menighed  

Det anbefales, at alle menigheder gennemfører nogle møder omkring emnerne fællesskab, 

deltagelse og mission. Møde afholdes den 20.04. efter onsdagsmessen.  

Der bestilles pizza. BM står for tilmelding.  

 

6. Adgang for handicappede til menighedslokalerne  

Punktet udsættes til næste møde 

 

7. Kirkekaffe-ordning 

LI foreslår, at menighedens etniske grupper på skift skal stå for at købe ind til og lave kirkekaffe. MR 

mener ikke, at det ikke vil fungere, og beslutter at fortsætte nuværende ordning. 

 

 

 



8. Nye lysekroner til kirkerummet  

Elektriske problemer i de nuværende lysekroner kan vanskeligt repareres pga. deres konstruktion. 

Forslaget om at købe nye lysekroner udsættes til næste møde.  

 

9. Status for nye sognesekretærer og sikre email-adresser 

BM har tilbudt at overtage funktionen. MR har afsat et beløb til indkøb af en pc.  

 

10. Eventuelt 

ME på vegne af LI: Ovnene i salen er ikke rengjort tilstrækkeligt. Den, der står for udlejningen, bør 

tjekke, at rengøring efter udlejning er i orden.  

LI tilbyder at gøre rent før påske i sal, gang og undervisningslokale. MR takker for tilbuddet. 

LI foreslår jævnlige arrangementer for menighedens børn. Sættes på som punkt til næste møde.  

Maleren, der skulle male omkring de nye vinduer, udeblev. Menigheden udfører selv arbejdet. Det 

forventes færdigt i løbet af uge 8. Der indkaldes til rengøring i kirken lørdag den 26.02. kl. 9. 

Der er bestilt tre nye vinduer til klokketårnet. MW tilbyder at montere dem. 

 

11. Referat af dette møde: Godkendt 

 


