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:

Mandag d. 7. december 2015, kl. 19:00
Præstegården
Allan Hansen, Amer Alyas, Helena Baszkiewicz, Pastor
Michal Bienkowski, Peter Dybdal Larsen og Jurjen de Boer

Ikke til stede:

Khalid Yousif Shamou, Katherine Larsen

Referent:

Jurjen de Boer

1. Opfølgning på sidste møde
• Referatet blev godkendt.
• I forbindelse med manglende salmebøger, spørger Michal i kirken, om folk kan
aflevere lånte salmebøger tilbage. Folk vil blive bedt om at donere eller købe
sangbøger til dem selves.
• Kørestolrampen til kirken blev lavet af Fadi. Vi skal finde ud af, om rampen til
menighedssalen blev lavet.
• Allan arbejder på knæpuder. Priser til huller skal indhentes.
• Kaffeplakat skal gøres fast. Peter tager ”abesnot” med.
• Kathrine skal oplyse modtagerne af vores donationer (Caritas, Missio Danmark
og SKT Vincent Grupperne), om at pengene er doneret af Vor Frue Menighed.
• Heidi har oplyst, at man ikke må indsamle gamle mediciner til folk fra Syrien.
2. Fældning af birketræ
Træet fældes den 19. december 2015 fra kl. 9:15. Det vil koste 1.000 kr.
3. Ny opvaskemaskine
Vi køber en ny Miele-opvaskemaskine hos Skovsen. Den vil koste 6.000 kr. Michal
vil appellere til donationer. Suni Rasmussen, som er VVS-er, kan måske hjælpe med
installering af maskinen.

4. Dueproblem i klokketårn
Ifølge klokkemontøren er der duer i klokketårnet. Muligvis får de tilgang, fordi der er
åbninger mellem hønsehegnet og murstenene. Disse åbninger skal lukkes. Muligvis
er der duer helt op under taget. Dette skal undersøges. Fadi har udstyr og erfaring
med at klatre op.
5. Luciaoptog – kirkekaffearrangementet
Helena køber æbleskiver. Amer køber slikposer (til 25 børn), marmelade og sukker
og Glögg (10 liter).
6. Valfart til Albani Kirke (den 27. februar 2016)
Michal laver en liste, så vi finder ud af om det kan betale sige at leje en bus. Vi
spørger Khalid om han vil være chauffør.
7. Kalender, herunder juleforberedelser
Aflysninger
27-1/13-1
Studiekreds
7-1/28-1
Ældreklub
21-1
Arbejdslørdag
9-1, der forsøges at gå rund med en liste igen
Midnatsmesse
24-12, kl 24:00
Amer køber sodavand (fanta, cola, sprite), vin (3 liter rød og 3 liter hvide) og en
pakke brunkager.
Jule messe
25-12, kl. 11:00 (ingen kaffe)
26-12 i Holbæk
Michal køber på vegne af menighedsrådet en vingave til Merete.
Nytårsmesse
31-12-15, kl 15:30 i Holbæk
1-1-16 kl. 16:00, Peter køber 4 flasker mousserende vin og Amer køber 200 plast
glas.

Hellige Tre Kongers fest
3-1-16
8. Diverse
• I 2016 køber vi en bærbar computer og printer (2.500 kr. i Elgiganten) til
George’s børneundervisning. Han bidrager med 800 kr.
• Tilmeldingsfrist til tværkulturel kommunikationskursus den 12-3-16 til
menighedsrådsformænd, præster og diakoner er den 1-3-16.
• Allan og Michal indberetter sognestatistik.
• Allan spørger, om Beatrice kan give en præsentation den 20. december om
netværksfamilier til flygtninge i Caritas regi.
• Helena fortalte om diverse emner fra pastoralrådet.
9. Næste møde.
25-1, messe kl. 18:30, møde kl. 19:00.

