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: Søndag d. 23. november 2014, kl. 12:00
Sted:
Præstegården
Til stede: Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Katherine Larsen, Pastor Michal
Bienkowski, Peter Dybdal Larsen og Jurjen de Boer
Afbud:

Amer Alyas og Khalid Yousif Shamou havde meldt afbud

Referent: Jurjen de Boer
1. Godkendelse af referat af sidste møde samt opfølgning
Referatet blev godkendt. Opfølgning: Regningen for rotterengøring er blevet betalt.
Holbæk og Kalundborg får deres del af regningen.
2. Friholdelse af mandage og tilsvarende opdatering af hjemmeside, mm.
Det aftales, at Michal friholder mandage, dog med undtagelse af messerne og
nødstilfælde. Dette skal oplyses på hjemmesiden (Margrethe skal bedes om dette).
Desuden skal det oplyses, at møder skal aftales telefonisk eller med e-mail inden
mødet.
3. Arbejdsopgaver til næste arbejdslørdag
Garagen skal tømmes (bl.a. rammer) og bøger fra biblioteket skal bortskaffes.
Elzbieta har tætningslister til døre i det lille våbenhus. Forsætvinduer i kapel skal
placeres. Gamle sofa skal bortskaffes.
4. Plan og økonomi for istandsættelse af sideskib
Maling og redskaber vil koste 3500 kr. Der skal findes frivillige (4 mand / damer) per
dag/aften. Facademaling skal kunne ånde. Der kræves klargøring til maling. Området
skal dækkes af med plast for at beskytte mursten. Det forventes, at vi kan lave et fag
om ugen. Der er 4 fag, og derfor forventes, at det hele vil tage en måned. Perioden
skal findes, hvor det er varmt nok.

5. Kalender, herunder plan for jul og nytår
Der indsamles penge til gløgg, æbleskiver, sodavand og slikposer på søndag. Vi
spørger George hvilke mængder vi skal købe. Helena samler penge ind og vi spørger
Lars Bo. Æbleskiver skal helst være pandestegte. Peter køber færdiglavet gløgg,
rosiner o.s.v. Rosiner o.s.v. putter man selv i. Helena og Katherine koordinerer
indkøb.
Ingen messe:
9-12
10-12
17-12
7-1
21-1
Ældregruppen:
11-12: Vi spørger Karin om slagter, som sælger smørrebrød.
Retræte i Holbæk:
6-12 fra kl. 13:00: Unge vil fortælle om deres Caritas projekt arbejde i Zimbabwe.
Arbejdslørdag:
6-12 fra kl. 9:00 til kl. 12:00
Ingen arbejdslørdag den 3-1, men først igen den 7-2.
Studiekreds:
13-1, efter messe kl. 18:30.
Jul:
Juleaften, midnatsmesse, kl. 0:00.
Helena finder ud af hvem køber, portvin, sherry, småkager med mandler og
brunkager.
25-12 messe kl. 11:00
26-12 messe i Holbæk kl. 15:30
Nytårsmesse
1-1-15 kl. 16:00 Peter køber mousserende vin og kransekager.
Hellige tre konger
4-1
Kyndelmisse
1-2

Næste (regnskabs) møde
18-1, kl. 12:00
6. Diverse
Vi har brug for en ny støvsuger. Købes i 2015. Katherine og Jurjen laver regnskabet
for 2014.
25 Katolske lommebøger bestilles skriftligt af Allan og sælges når de ankommer.
Gave om at genopdage den katolske tro uddeles juleaften. Vi køber 100 for 4.000 kr.
Alle måler (el, vand og varme) viser mindre end forventet, men først til næste år vil
vi få lavere regninger.
Der er kommet et nyt (Navision) system til medlemmer registrering. De ansvarlige
folk i Slagelse Holbæk og Kalundborg og Michal skal lære systemet.
Helena fortæller om pastoralrådsmødet. Vi skal gøre menighedsmedlemmer
opmærksom på risikoen for at de betaler kirkeskat til den danske folkekirke i stedet
for den katolske kirke. Jurjen laver plakat med hvad der vises på forskudsopgørelsen
eller skatteopgørelsen.
Besparelser på bispekontoret budget, går ud over menighederne. Bispekontorets
service bliver mindre. Der skal nedlægges flere kirker. Asserbo, Myretuen,
karateskolen, etc. er solgt/sælges. 4-5 mio. kr. skal spares. Vores biskop flytter til en
billiger bolig. Én stilling spares væk. Svenskerne hjælper os finansielt.
7. Næste møde
Søndag 18-1-15, kl. 12:00 efter kirkekaffe.

