
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 29.10.2022, kl. 13. 

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

 

1. Sket siden sidst:  

Høstfest: Auktionen indbragte 11.535 kr., hvoraf de 6.500 kr. går til de sponsorerede børn. MR 
beslutter, at af det overskydende beløb gives halvdelen til sømandsmissionen Stella Maris og 
halvdelen til Katolsk Menighedspleje. PH sørger for overførslerne.  
 

2. Til- og afgået post:  

Fra Bispekontoret opfordring til at deltage i kirkeskattekampagnen. Se punkt 13. 

 

3. Kommende arrangementer: 

05.11: Allehelgens fest med procession til kirkegården,  
12.11: Elisabethfesten arrangeres i år af polakker, libanesere og irakere. 
26.11: Adventsretræte i Holbæk kl. 10-14 ledet af p. Daniel Nørgaard 10-14. 
10.12: Børnenes Luciaoptog efter messen.  
24.12: Julens midnatsmesse kl. 0:00. Reception efter messen med et glas vin for at sige glædelig jul. 
25. 12: Tamilsk messe kl. 16.  
26.12: International julemesse kl. 16. 
31.12: Nytårsdagsmesse kl. 15.30. Reception med et glas efter messen. 
 

4. Næste møde i menighedsrådet: 14.01.23.  

 

5. Ny kasserer for menighedsrådet, herunder status for budget 2022 ved kasserer Paul Hannah 

PH fortæller om den foreløbige status, men har brug for længere tid til at sætte sig ind i detaljer i 
budgettet. Tidligere kasserer Jan Tecza assisterer foreløbig den nye kasserer. 

 

6. Vinduer ved køkken i Søsterhuset repareres/udskiftes? Maling af søsterhus udvendigt? 

Rammerne under vinduerne i søsterhuset ud mod haven er rådne og udskiftning er nødvendig snarest. 
Priser på nye vinduer undersøges. Bliver rammernes tilstand dårligere, kan der sættes et bræt på som 
en midlertidlig løsning. 
Maling af søsterhuset tages op på næste møde. 

 

7. Medlemskab af Holbæk Fælleskirkelige Hjælpearbejde: Tages op på næste møde. 

 

8. Status for udskiftning af seks små vinduer i kirken: Tages op på næste møde. 

 

9. Status for skift af forsikringsselskab:  Tages op på næste møde. 

 



10. Udlejning af præsteboligen:  Tages op på næste møde. 

 

11. Flugtvejsskilte efter brandmyndighedernes krav: Tages op på næste møde. 

 

12. Kirkeskattekampagne  

Susanne Deborah Madsen fra Bispekontoret har udsendt materiale til brug for en kirkeskattekampagne 
i november måned. BBJ skaffer brochurer på forskellige sprog og printer plakater. 

 

13. Ny indkøber og bestyrer af kaffekassen 

ZS melder sig 

14. Status for nye lysekroner til kirken  

ZS oplyser, at hvis de eksisterende lysekroner bliver skåret op, den der monteres nye ledninger, så der 
kan sættes 220 V-pærer i, i stedet for de nuværende 110 V-pærer. Pris 2.500 kr. pr. lysekrone.  
PH tilbyder at kigge på de eksisterende lysekroner indtil næste møde i MR for at vurdere, om det vil 
være fordelagtigt at benytte dette tilbud, eller vi hellere bør satse på helt nye lysekroner.  

 

15. Status for nyt betræk til kirkebænkene (ME) 

Ny hynder og knælepuder er bestilt og leveres i løbet af november. 

16. Eventuelt 

Sognepræstens bil bør udskiftes i løbet af den nærmeste tid af hensyn til at brugtvognsværdien kan 

bidrage mest muligt til indkøb af ny bil. De tre menigheder skal tilsammen yde et bidrag på 1/3 af 

prisen på en ny bil. MB vil også drøfte spørgsmålet med de to andre menighedsråd.  

 

17. Referat af dette møde: Godkendes på næste møde.  

 


