VOR FRUE MENIGHED I SLAGELSE
Frederiksgade 7, DK - 4200 Slagelse
tlf. 0045 - 58 52 06 45
e-mail: mb@katolsk-vestsj.dk
REFERAT AF MENIGHEDRÅDSMØDE I VOR FRUE MENIGHED SLAGELSE
Tidspunkt:
Sted:
Til stede:
Afbud:
Referent:

Søndag d. 8. april 2018, kl. 12:00
Præstegården
Peter Dybdal, Pastor Michal Bienkowski, Wael Somo, Susanne
Karlsen, Maria Mehakovic og Margrethe Juulsgaard
Helena Baszkiewicz og Katherine Larsen
Margrethe Juulsgaard

1. Godkendelse af referat og opfølgning fra sidst
Referatet blev godkendt.
Menighedsrådet har godkendt Kalundborgs indstilling af Beatrice Musomandera som
fælles repræsentant til Pastoralrådet. Det kan gavne den lukningstruede menighed at have
en repræsentant i dette råd.
2. Evaluering af Påsken
Det blev besluttet at invitere andre udover ministranterne til fællesspisning inden
Påskenatsmessen men også andre arrangementer.
Evt. mad fx små sandwiches til receptionen efter Påskenatsmessen blev drøftet. Emnet
tages op igen om 2 år, da næste år fejres messen i Holbæk.
3. Opstramning af arbejdslørdage og kirkekaffe-tjeneste
P. Michal har kopieret kaffelisten til alle hold på listen. Hvis der skal findes en afløser, må
de der står på listen, kontakte den næste på listen. Det kan nævnes under kirkekaffen, at
listen skal tjekkes for at huske, hvornår det er ens tur. P. Michal kan også informere under
meddelelser ved messens afslutning. Forberedning inden kirkekaffe fungerer godt, men
det kniber med oprydningen bagefter.
Arbejdslørdage kan annonceres søndagen før. Listen kan flyttes til opslagstavlen ved
døren, da den er lidt gemt. Der skal mere synlighed om opslaget, som kan gøres større.
14 dage før arbejdslørdagen kan listen sættes op med “Husk arbejdslørdag”. Inden hver
arbejdslørdag kan der laves en liste over, hvilke opgaver der forventes at være. Det kan
også meddeles under kirkekaffen.

4. Vedligeholdelseshængepartier
Jalousier i klokketårnet skal repareres
Der skal sættes nye jalousier og net op, hvilket er førsteprioritet. Fadi kan spørges til råds
næste søndag. Tidligere menighedsrådsformand, Allan, har indhentet tilbud på
reparationen.
Maling af kirkerummet
Allan har fået et tilbud fra en maler i Dianalund. Der skal ses på økonomien, om
menigheden kan betale udgiften selv eller skal have støtte fra bispedømmet. Vi kontakter
maleren igen for et endeligt tilbud, da maleren skulle have undersøgt, om der kunne
bruges lift, eller om der skal sættes stillads op, hvilket giver to forskellige priser.
5. Kirkeskat kampagne
Jurjen kan spørges, om han vil være med i kirkeskat kampagnen. Han har tidligere stået
for det, og har gjort en stor indsats i at forhøje antallet af kirkeskat betalere. I kampagnen
skal det gøres mere realistisk, hvor opslag tydeligt skal gøre opmærksom på
konsekvenserne. Konkret: hvad får folk for pengene - hvad får de ikke. Det skal ramme
folk personligt. Der kan gøres opmærksom på praktiske ting, fx støtten fra Tyskland. Vi
skal være opmærksomme på, om folk betaler kirkeskat til folkekirken eller den katolske
kirke, samt om folk der har tilmeldt sig 1-årig kontrakt husker at forny den eller vælger at
tilmelde sig PBS. Der skal informeres om hvad mindste beløbet er, som man kan bidrage
med. Andre sprog skal inddrages.
6. Kalender
Firmelse
Søndag 22. april
1. Kommunion
Torsdag 10. maj
Titulærfest
Søndag 13. maj: Fællesspisning efter messen.
Valfart til Åsebakken
Søndag 27. maj
7. Evt.
Der afholdes et kursus for nye menighedsråd søndag 29. april kl. 10 i Sankt Knuds Kirke i
Ringsted. 2-3 medlemmer fra menighedsrådet er interesserede i at deltage i dette kursus.
Overvejelser om Kristusfigur til korset i kirken. Vi finder 3 forskellige løsninger, som vil
blive præsenteret for menigheden.
Næste sogneblad planlægges til udgivelse inden afslutning af påsketiden/Pinse.
8. Næste møde
Søndag 6. maj: Menighedsrådsmøde kl. 12.

