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

Tidspunkt: Søndag d. 4. maj 2014, kl. 12:00
Sted:
Præstegården
Til stede: Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Katherine Larsen, Khalid Yousif
Shamou, Pastor Michal Bienkowski, Peter Dybdal Larsen og Jurjen de
Boer
Afbud:

Amer Alyas havde meldt afbud

Referent: Jurjen de Boer

!
!
1. Godkendelse af det sidste referat samt opfølgning
!
Ingen bemærkninger til referatet.
!

Der findes flere fejl i Katolsk Orientering ifm navne på vores
menighedsrådsmedlemmer.

!
!

2. Gennemgang af umiddelbare opgaver, herunder udestående opgaver og
anskaffelser

Khalid spørger George og Nael, om de kan hjælpe med at etablere de sidste
akustikplader i menighedssalen Han spørger dem, om de kan hjælpe på en
arbejdslørdag.
Helenas mands redskaber kan evt. bruges.

!

En affaldspand skal købes, via nettet. Helena lægger ud, eller spørger Katherine om
hun kan betale det via netbank.

!

Det skal undersøges om det eksisterende sorte kors kan genanvendes efter en
afmontering og nedtagning af bronzefiguren på en arbejdslørdag.

!

3. Fordeling af ansvarsområder i forbindelse med arbejdsgrupper

P.t. er det altid Rosa og Vinyet som dækker bord inden messe. Det bør være dem på
listen. Jurjen vil være ansvarligt for kaffegruppen, og organiserer et møde med dem
som har tilmeldt sig kaffelisten.

!

Ved udlejning af lokalerne ifm firmelse blev der ikke ryddet op efter sig. Årsagen:
Man vidste ikke hvordan opvaskemaskinen startes.

!

Khalid vil være ansvarlig for arbejdslørdagen. Opgaven inkluderer at købe
rundstykker (husk at deklarere omkostninger), og at spørge rundt, hvem vil komme.

!

Rengøring organiseres af Katherine lige som altid, og det virker fint. Flere personer
er ønskeligt.

!

Merete rengør præstegården og menighedssalen. Hun bør aflastes. Vi må prøve at
finde flere. Katherine vil prøve at finde flere. Michal vil spørge i kirken kommende
søndag, og Allan efterfølgende i menighedssalen.

!

Peter overtager læsningerne. Næste søndag laves en ny liste. Forbønner kan forelæses
af børnene.

!

Elzbieta, søger hjælp til pyntning af kirken. Ved firmelsen var der en misforståelse
om pyntning.

!
!

4. Reparation af tag over kapel

Taget mangler understrygning. Der kan regne ind, når det blæser meget. Der er
indhentet et tilbud på 8.000 kr. (inkl. moms).

!

Vi skal selv ved næste arbejdslørdag (behov for 2-3 mand) fjerne strygning, som er
faldet ned. Vi kan lægge ekstra isolering på 10 cm om efteråret.

!
!

5. Valfarten til Åsebakken

Afholdes søndag den 25. maj. Kørsel skal organiseres. Jurjen laver en tilmeldingsliste
til næste søndag. Kl. 9.15 starter vandring. Det slutter omkring kl. 16:00.

!
6. Kalender
!
Gaverne til konfirmanderne er på vej. Forsendelsen blev forsinket.
!

!

- 29-5 første kommunion
- Torsdag 15-5 er ældrekluben, ordets gudstjeneste kl. 12:00.

Aflysninger af messer:
- Onsdag 7-5
- Fredag 9-5
- Uge 20 fra 12-5 til 16-5 er Michal i Polen
- 22-5 aflyst
- 25-5 ifm Åsebakken, søndagsmessen afholdes derfor på lørdag den 24-5 kl.
18:00
- 28-5 domstol

!
Messen om fredage afholdes fra nu af altid kl. 17:30.
!
Studiekreds afholdes først igen i juni.
!

Børne-og ungdomsundervisning:
- igen søndag 11-5 (familiemesse)
- 25-5 må familierne gerne komme til Åsebakken
- 1-6

!
31-5 igen "første"arbejdslørdag
!
Titularfesten afholdes den 31-8.
!

Dato til Kristi legem- og blodfest, med rundgang i byen, kigger vi på ved næste
møde.

!
!

7. Næste møde

Menighedsrådsmøder ønskes afholdt på søndage uden børneundervisning.
Amer ønsker helst møder på søndage i ulige uger.

!
Næste møde afholdes dog den 5. juni kl. 19:00 (messe kl. 18:30).
!
8. Diverse
!

Kirken udlånes til andre nationaliteters messe. Der er interesse til en polsk
gudstjeneste. Den interesserede skal find ud af, hvor mange der er interesseret.

!

Lys i kirken, hvorfor er de kun 5 cm bred? 8 cm brede stearinlys brander ikke helt. Så
må man skære af, og så spildes meget. Hvis god kvalitets lys på 8 cm findes, så kan
de skiftes.

!

Rengøringsfirmaet har sendt en rykker og Allan har svaret. Måske bør der sendes et
svar igen med anmodning om modtagelsesbekræftelse.

!

Fejlen med den ekstra konto, har været en fejl af Arbejdernes Landsbank, da der
findes flere Vor Frue kirker.

!

Bogen om vores Vor Frue kirke findes muligvis i biblioteket eller i kælderen i kirken.

