
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 03.08.2019  

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

1. Sket siden sidst:   
1.-kommunion blev af hensyn til familiernes mange gæster afholdt uden for menighedens messe. 
Normalt vil børnene modtage deres første hellige kommunion under menighedens messe. 
Kristi Legems og Blods procession: Ruten var lang. Næste år planlægges kortere rute. Menigheden 
skal informeres om, at de ikke bør plukke blomster i private haver langs ruten. 
Åsebakkevalfarten havde meget få deltagere fra Holbæk. Forsøge at engagere flere næste år. 
 

2. Til/afgået post  
Brev fra Magleås. Ejendommen er solgt, og inventaret udbydes. Interesserede menigheder kan 
indgive ønsker indtil den 15.08.  
Tilbud om arrangeret rejse til Umbrien. Pris ca. 10.000 kr. Interesserede kan kontakte ME. 
 

3. Kommende arrangementer:  
05.-29.08. holder p. Michal sommerferie. Sædvanlig lørdagsmesse celebreres af andre præster. 
31.08. Undervisning begynder.  
05.10. Høstfest. Høstgaver må kun bestå af dét, der er høstet i naturen. 
02.11. Alle helgens fest med procession til kirkegården.   
16. 11. Elisabethfest arrangeret af den danske gruppe.  
25.04.20: Biskoppen meddeler firmelsens sakramente.  
 

4. Næste møde i menighedsrådet: 09.11.19 kl. 13 

 

5. Vandskade i menighedssalen 

Menighedssalen er ryddet. Fra 05.08. går håndværkerne i gang med tørring. Det vil tage ca. 30 

dage. Først derefter kan man endeligt vurdere omfanget af skaden. 

Ved genopbygningen af køkkenet foreslår JS, at risthylderne under kogepladerne udskiftes med et 

nyt skab med udtræksskuffer, så gryder og pander er skjult. Desuden at de to inderste skabe ved 

opvaskeren får låger ud til køkkenets bagside, så de kan åbnes uhindret af opvaskemaskinen. 

Såfremt der er fugtskader på køkkenelementerne, skærer håndværkerne det beskadigede væk og 

erstatter det med frisk træ. 

Forslag om at sætte højskabe op langs hele bagvæggen.  

MR vedtager at undersøge forskellige gulvtyper, ifald vi vil vælge et andet gulv, der er lettere at 

rengøre og ikke kræver dyr vedligeholdelse.  

 

6. Testamentarisk gave 

Nyligt afdøde medlem af Skt. Elisabeths menighed, Elisabeth Karlsson, har testamenteret to meget 

smukke ikoner og et maleri til menigheden, som MR modtager med stor tak. 

Når menighedssalen igen kan tages i brug vil MR beslutte, hvor de skal hænge. 

 

7. Status for nye sognesekretærer og sikre e-mailadresser  

Ferie forsinker oprettelse af mailadresserne. 

 



8. Status for belysning i kirkens lysekroner  
Skrider fremad, dog med problemer med levering af de rigtige pærer. 
 

9. Forsikringer: kan det gøres billigere?  
Tages op igen, når den nuværende skade i menighedssalen er udbedret. 
 

10. Anvendelse af overskud fra valfarten til Polen 
Som vedtaget på forrige møde i MR indkøber BBJ et antal Bibler til kateketiske formål. 
Der bør indkøbes et nyt paveflag, da det, vi har nu, er for lille.  
I øvrigt bør vi afvente, om der opstår behov i forbindelse med renoveringen af salen, fx til 
ændringer i køkkenet. 
Evt. kan et beløb bruges på at restaurere Mariastatuen i kirken (se pkt. 16) og den defekte hånd på 
Jesu Hjerte-statuen i gangen. 
 

11. Status for balkon ved orglet i hele kirkens bredde  
Afventer tilbud efter firmaets ferie. I så fald skal gelænderet være højere.  
 

12. Status for DUK-gruppe  
Menighedens unge ønsker ikke medlemskab af DUK-forening, men vil hellere at afholde et mere 
uformelt møde en gang om måneden. 
 

13. Status for rensning af Maria-statuen  
BM har forsøgt en forsigtig rensning af statuen, men må konstatere, at professionel restauration er 
nødvendig.  
 

14. Status for messe på skift ml. Holbæk og Slagelse julenat og påskenat  
For at julenats og påskenats messer fremover kan fejres i samme kirke i samme liturgiske år, er MR 
i Slagelse indstillet på, at både messen julenat 2019 og påskenat 2020 holdes i Slagelse. 
 

15. Eventuelt  
P. Michal har nævnt muligheden for en valfart for sine menigheder til Fatima eller Lourdes eller 
begge dele. MR mener, at der vil være interesse for en sådan valfart, men der er ingen aktuelle 
planer. 
Ønske om at undersøge muligheden for at mindske varmeudgifterne i lejlighed og menighedssal 
ved at installere varmepumper. Der bestilles en sagkyndig til at vurdere sagen.  
Solanlægget har fungeret godt, så der har ikke har været udgifter på opvarmning af vand i sommer.  
BM har indkøbt partytelt, der evt. kan bruges som overdækning ved arrangementer. 
 

16. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt. 
 


