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:

Referent:

Søndag d. 08. oktober 2017, kl. 12:00
Præstegården
Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Yousif Shamou, Amer
Alyas, Peter Dybdal, Katherine Larsen, Pastor Michal
Bienkowski
Allan Hansen

1. Opfølgning fra sidste møde
- Helena meddelte at Trygfondens gratis hjertestarterpulje er opbrugt for i år, og der
kan først søges næste år. Helena tager spørgsmålet op i pastoralrådet, for at se om
der evt. er basis for at foretage et fælles indkøb af hjertestartere.
- Uddeling af turnuslister til kaffetjeneste til alle på listen udestår. P. Michal sørger
for printning af et passende antal lister, og Yousif sørger for omdeling af listerne.
Fremover udpeges der 3 personer til tjenesten hver søndag.
- Valfarten til Polen d. 14. okt. til d. 20. okt.: Der er nu 43 deltagere på listen, som er
det antal der i praksis er indkvartering til. P. Michal færdiggør listen og rundsender
den. Busafgang fra kirken påregnes kl. 04:00 lørdag morgen d. 14. Alle bedes om at
møde op et kvarter før afgang.
- Montforts Kapel: Der resterer opsætning af hylde til korsvejsikoner samt at
genmontere tæppet på trappen. Helena sørger for hyldeopsætning. Tæppelægningen
foretages først kommende arbejdslørdag.
- Udgivelse af næste sogneblad udsættes til efter hjemkomst fra Polen.
- Der er udarbejdet udkast til instruks for blomsterudsmykning i kirken. Helena
færdiggør instruksen. Helena oplyste, at der er indkøbt kunstige blomster til brug på
almindelige søndage, og som vil lette arbejdet og samtidig gøre det billigere.

2. Kirkeskatteresultat – 3. kvartal
Kirkeskatteresultatet for 3. kvartal (DKK 40.220,-) er en anelse bedre end sidste års
resultat, men stadigvæk under det, der er budgetteret med.
3. Opfølgning på kulturnatten
Kirken havde været godt fyldt op til de 3 koncerter, og arrangementerne i kirken var
forløbet godt. 2 af korene havde optrådt gratis. Der var enighed om, at det må være
modellen til næste år.
4. Opfølgning på informationsmødet
Det årlige informationsmøde blev afholdt søndag d. 17. september. Mødet forløb
planmæssigt. Allan udarbejder et kort resume, der medtages i det forestående
sogneblad.
5. Prisoverslag for istandsættelse af kirkerummet
Malingen i lofterne, specielt i koret, har visse steder løsnet sig og er i fare for at falde
af i flager, og generelt er malingen for det meste slemt tilsodet. Der var derfor
enighed om at få udarbejdet et pålideligt prisoverslag for en komplet istandsættelse af
kor og skib. Et overslag som kan danne grundlag for en videre planlægning.
6. Plan for udskiftning af jalousier i kirketårnet
Jalousierne er efterhånden meget møre og lamellerne i fare for at falde ud.
Trådnettene er ved at være tæret op. En udskiftning eller komplet renovering af
panelerne (12 stk. i alt) er derfor påkrævet. Der var enighed om at indhente tilbud fra
2 eller 3 tømrerfirmaer.
7. Næste arbejdslørdag
Der udestår stadigvæk en hel del opgaver, bl.a. opsætning af radiator i køkken,
lugning og andet havearbejde, reparation og maling af gavl i menighedshus, tæpper
på trappen til kapellet, sprøjtning af træværk i kirken mod træorm, oprensning af
tagrender og tagnedløbsbrønde, mm. Der opfordres til aktiv deltagelse først
kommende søndag og deltagerliste cirkuleres.

7. Kalender
Aflysninger
16. okt. til og med 20. okt.: Messerne aflyses
8. nov.: Messen aflyses
27. nov. til og med 1. dec.: Messerne aflyses
Libanesisk messe
Søndag d. 15. okt. kl. 13:00 (N.B. der er almindelig søndagsmesse kl. 10:00)
Høstfest
Søndag d. 29. okt. kl. 10:00 - Menigheden medbringer høstgaver der efterfølgende
bortauktioneres til fordel for vore sponsorbørn i Børnefonden.
Alle helgens fest
Søndag d. 5. nov. kl. 10:00
Alle sjæles messe
Mandag d. 6. nov. kl. 18:30
Titulærfest i Holbæk
Lørdag d. 11. nov. kl. 15:30
Voksenkatekese
14. nov. kl. 19:00 med forudgående messe kl. 18:30
Ældreklub
16. nov.: Ældreklubmøde med indledende messe kl. 12:00
Arbejdslørdag
Lørdag d. 28. okt. kl. 09:00 til ca. kl. 11:00, hvor der afsluttes med formiddagskaffe.
Menighedsrådsmøde
10. dec.: Menighedsrådsmøde kl. 12:00 – efter søndagsmessen
7. Diverse
- Filter på luftvarmeanlægget i kirken udskiftes (Lars Bo)
- Henvendelse om evt. beskæftigelse af person i flexjob blev behandlet. Der var
enighed om, at dette p.t. ikke er muligt.
- Der var enighed om at indkøbe alterlys i Polen, som foreslået af Elzbieta. P. Michal
giver besked.
8. Næste møde
10. dec.: Menighedsrådsmøde kl. 12:00 efter søndagsmessen.

