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:
Mandag d. 5. december 2016, kl. 19:00
Sted:
Præstegården
Til stede: Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Amer Alyas, Katherine Larsen, Pastor
Michal Bienkowski
Ikke til stede: Yousif Shamou, Peter Dybdal
Referent: Allan Hansen
1. Godkendelse af sidste mødereferat og opfølgning
Referatet blev godkendt.
Kirkeskattebetaling: Plakat opdateres og opstilles i våbenhuset hver søndag. P.
Michal orienterer om ordningen (rettet især mod nye kirkegængere) i kirken og
kirkeskattebrochuren fremlægges ved søndagsmesserne.
Der orienteres om kirkeskat i det kommende blad.
Hjertestarter: Helena er i gang med at undersøge mulighederne.
2. Bestilling af salmebøger
Ved sidste møde blev det besluttet at anvende overskud fra busturen til Malmø til
salmebogsindkøbet. Overskud er nu opgjort til DKK 4.431,- for så vidt angår
Slagelse menighed. Samtidig er der p.t. indsamlet DKK 3.392,Det blev besluttet, at foretage endnu en indsamling først kommende søndag. Men
salmebøgerne bestilles allerede nu, således at de vil være til rådighed til
julemesserne.

3. Udskiftning af defekt klokkeringningsmotor
Overslag på udskiftning af motor beløber sig til DKK 13.000,Der er ikke penge til udskiftningen i indeværende budget. Udgiften medtages i næste
års budget.
Der ansøges om evt. tilskud fra Bispedømmet.
4. Næste sogneblad
Bidrag skal være klar i løbet af den kommende uge. Udover de faste indlæg, bringer
Helena et indlæg om søster Thereses Phiekos børnebog og Allan et indlæg om
Caritas’ inspirationsmøde angående kirkens opfordring til menighederne, om at
bidrage til hjælp til asylansøgere i nærområdet.
5. Kalender
Aflysninger
1. dec.: Messen aflyses
7. dec.: Messen aflyses
15. dec.: Messen aflyses
11. jan.: Messen aflyses
23. jan. Til og med 27. jan.: Messerne aflyses
Julehøjtiden
Midnatsmesse d. 25. kl. 00:00. Efterfølgende sammenkomst i menighedssalen (Amer
sørger for vin, brunkager mv.)
Julehøjmesse d. 25. kl. 11:00
Nytårsmesse
1. jan. Kl. 11:00 (dvs. søndagsmessen flyttes til kl. 11:00). Efterfølgende
sammenkomst i menighedssalen (Amer sørger for mousserende vin, sodavand mv.)
Polsk messe
26. dec. Kl. 10:00
Arbejdslørdag
14. jan.
Ældreklub
19. jan.: Ældreklubben holder møde efter messen kl. 12
Voksenkatekese
10. jan.: Messe kl. 18:30 med efterfølgende katekese kl. 19:00

Menighedsrådsmøde
30 jan.: Menighedsrådsmøde kl. 19:00 efter messe kl. 18:00
11. Diverse.
Ingen kommentarer
10. Næste møde.
Mandag d. 30. jan. kl. 19:00. Messe kl. 18:30

