
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. 29. september 2014, kl. 19:00
Sted: Præstegården
Til stede: Allan Hansen,  Helena Baszkiewicz, Khalid Yousif Shamou, Pastor

Michal Bienkowski, Peter Dybdal Larsen og Jurjen de Boer

Afbud: Katherine Larsen og Amer Alyas havde meldt afbud

Referent: Jurjen de Boer

1. Godkendelse af referat af sidste møde samt opfølgning
Ændringer til referatet diskuteres.

2. 3. Kvartals kirkeskat – nye opfordringer til menigheden
Resultatet er en lille smule skuffende.
Vi vil igen skrive om emnet i sognebladet og stå ved udgangen og bed om flere
penge. Plakaten opdateres. Menighedsmedlemmer skal gøres opmærksom på evt.
fejltilmeldinger til betaling af folkekirkeskat. Michal vil fortælle om emnet efter
messe. Jurjen kontakter Lilian for at bede om oplysninger.

3. Krucifiksløsninger
Forslag indsamles. Næste orienteringsmøde vises forslag til løsninger. Der skal
indsamles penge til formålet. Vi køber lak til lakering ifm pletter på korset nu på
lørdag.

4. Næste sogneblad
Var planlagt til primo oktober. Nu hurtigst muligt og senest ultimo oktober.
Bidrag skives af Michal, Peter, Allan, Helena (om det sidste pastoralrådsmøde),
Karen (om helgener) og Jurjen (om kirkeskat).



5. Arbejdslørdag – indkøb af ny græsslåmaskine ? – oplægning af isolering på
loft over kapellet.

Græsslåmaskinen er i stykker. Vi køber en benzin drevet græsslåmaskine. Isolering
lægges på loft over kapellet på lørdag. Katherine og hendes mand har
isolationsmateriale.

6. Oprydning på bibliotek – besigtigelse
Katherine og Merete har gjort rent i biblioteket. Gamle Kristidagblad og gamle
Katolsk Orientering kan bortskaffes på lørdag.

7. Plan for evt. istandsættelse af kirken indvendigt (sideskibet)
Sideskibet har plastmaling på væggen. Noget af malingen sidder løst på grund af
anvendelse af plastmaling. Vi prøver at væske det ned. Det meste sidder dog fast.
Katherines mand har et stillads, som vi må låne. Evt. kan væggen males
efterfølgende.

8. Kalender
Der er ikke messe:
1-10
6-10 (men der vil være messe kl 12)
7-10
8-10
9-10
Fredag 10-10 er der messe 17:30 plus forsinkelse
15-10
29-10
6-11
12-11
26-11

Studiekreds:
20-10
27-10
17-11

Høstfest:
2-11

Arbejdslørdag:
4-10 og 1-11



Sommertid stopper:
26-10

Ældreklubben:
Torsdage 16-10 og 20-11

Rosenkrans 20 minutter inden messe hele oktobermåneden.

9. Diverse
Arrangementet på stationen om ”Verdens bedste nyheder” var succesfuld. Der kom 9
personer for at hjælpe.
Kulturnatten gik fint. Der var rimeligt fremmøde.
Kan vi gøre noget for de unge? I Holbæk har de en ministrantgruppe. I Holbæk er der
flere og de tilmeldte behøver derfor ikke at være ministrant hver uge.

Michals telefonsvar er gået i stykker. Der undersøges om det er muligt at få et digitalt
telefonsvar. En anden mulighed, som undersøges, er om fastnumret kan omstilles til
mobil.

10. Næste møde
Søndag 26-10-14, kl. 12:00 efter kirkekaffe.


