
Resumé af ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes Menighedsråd d. 23.02.2019 

Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski(MB), Marymalar Elden (ME), Jan Tecza (JT), Jeniton Soosaithas 
(JS), Sebastian van der Meer (BM), Mitek Wozniak (MW), Anders Ravn Jepsen (ARJ), Lena Issa (LI), Birthe 
Hjort (BH) og Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), ref. 
 
Budget behandlet og vedtaget. Indsendes til Ansgarstiftelsen af JT. 
 
Ordinært møde: 

1. Sket siden sidst:  

• Advent: Fin Adventsretræte. Der bør gøres en indsats for at få flere til at møde op.  

• Jul: BM peger på, at det ville være hensigtsmæssigt at jul og påske fejres i samme 
menighed inden for samme kirkeår; det kræver, at Slagelse MR diskuterer emnet. MB tager 
det op. 

• Libaneserne vil gerne stille deres julekrybbe op i kirken. Af pladshensyn beslutter MR, at 
den kan stilles op i kirken de år, hvor julenats messe fejres i Slagelse og ellers gerne i 
menighedssalen, hvor alle vil have stor glæde af de mange figurer.  

• Gulvet i menighedssalen er sat i stand til MRs tilfredshed.  
 

2. Kommende arrangementer:  
02.03. Fastelavn: Der gives besked til menigheden om at medbringe fastelavnsboller bagt hjemmefra. 
09.03. kl. 10: Fastetidens retræte i Holbæk. Retræteleder p. Roberto Oliverio. 
18.04. Skærtorsdag. Fælles spisning kl. 18 før messen kl. 20.  
20.04. Påskenat: Messe kl. 22 i Holbæk med efterfølgende reception i menighedssalen. 
27.04. Evt. besøg af Vincentgrupperne ved Poul Skallerup. 

 

3. Næste møde i menighedsrådet: 04.05. kl. 13. 

 

4. Indretning af kirken (BM). 

Forslag om at tabernaklet flyttes til centrum af kirken under krucifikset, så præsten under 

forvandlingen vender ryggen mod menigheden. MR ønsker ikke denne ordning. 

5. Installation og funktion af solfangeranlæg og vandvarmer (JT) 
Installeret og fungerer. 

 

6. Status for nye sognesekretærer og sikre e-mailadresser (MB) 

MB har talt med de to kandidater, der begge er interesserede. Der mangler stadig en sikker e-

mailadresse, før de kan begynde, og pc’er skal anskaffes og sættes op. Muligvis må der købes 

software. Sekretærerne skal kunne udføre noget af arbejdet fra kontoret ved kirken. 

7. Status for belysning i kirkens lysekroner (JS)  

MR vælger den type pærer, der ser bedst ud. JS bestiller dem hjem. 
 

8. Status for Fælles rengøring,  

Planlægges Palmesøndag 14.04. kl. 10. Frokost medbringes. Der skal ryddes op i haven før messen 
påskenat. 
 
9. Påske midnat messe. 
Gentage traktement på samme måde som sidste gang.  



10. Voksenkatekese 
Uvist hvilken dag, der kan tiltrække flest deltagere. MR beslutter at tale med menigheden under 
kirkekaffen – også for at motivere flere til at deltage. 

 
11. Eventuelt 

• MR nåede ikke at sende en gave til biskoppen i anledning af hans præstejubilæum: MR 
beslutter at donere 1000 kr. til Caritas og orientere biskoppen om dette. 

• 24.02. indvier Skt. Nikolaj Kirke deres nye menighedshus. Annelies og BM går derhen med 
en hilsen fra menigheden. 

• Biskoppen foreslår at meddele firmelsens sakramente lørdag den 25.04.2020. 
 


