VOR FRUE MENIGHED I SLAGELSE
Frederiksgade 7, DK - 4200 Slagelse
tlf. 0045 - 58 52 06 45
e-mail: mb@katolsk-vestsj.dk
REFERAT AF MENIGHEDSMØDE I VOR FRUE MENIGHED SLAGELSE
Tidspunkt: Søndag d. 3. maj 2015, 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

Referent: Jurjen de Boer
1. Opfølgning på de seneste møder, herunder nyt katolsk landkort, næste
sogneblad, mm.
Næste pastoralråd den 13-14 juni 2015 besluttes det nye danmarkskort.
Næste sogneblad skal helst være færdigt inden sommerferie. Joe Ibrahim kan printe
det gratis. Michal skriver et indlæg. Karen bedes om et bidrag. Helena overvejer et
bidrag ifm pastoralrådet. Jurjen skriver noget om kirkeskat og (dele af?) den nye
brochure fra bispekontoret tilføjes.
Holbæk har betalt 1/3 del af deres del af rotteregningen (2.000 kr.).
Nye fordeling af fællesomkostninger skal beregnes efter vi er blevet sammenlagt
Vi har ikke modtaget bemærkninger ifm ”Familiens kald”.
Et puslebord er blevet bestilt. Helena og Claus vil etablere det den kommende uge.
Køleskabet er blevet udskiftet.

2. Kirkeskat
Jurjen vil sende et udkast til et brev (til dem som er tilmeldt Katolsk Orientering, men
ikke betaler kirkeskat) til menighedsrådet. Han vil sende brevet til dem inkl. den nye
brochure fra bispekontoret, og evt. ringe bagefter.
Plakaten tilpasses ved anvendelse af den nye brochure fra bispekontoret og udvides
med hvordan forskudsopgørelsen ser ud, hvis man betaler til den danske folkekirke i
stedet for den katolske kirke.
Joe Ibrahim bedes om at få printet brochurerne til uddeling ved udgangen.
Johannes bedes om at oplyse, hvordan MobilePay virker i domkirken.
3. Istandsættelse af sideskib - planlægning
Tre fag på venstre side i kirken skal males i tre uger. Hver uge bedes 4 personer til at
arbejde 6 eftermiddage/aftener. Væggen skal vaskes ned. Maling forventes at koste
3-4.000 kr. Jurjen laver en liste til tilmelding til en særlig arbejdsgruppe.
Vi mangler en person, som ønsker at være til stede for at lede arbejdet. Khalid
spørger Sivan.
4. Indkøb af ny græsslåningsmaskine
Khalid og Allan søger tilbud til en ny græsslåningsmaskine med benzinmotor inden
søndag.
5. Organisering af arbejdslørdage
Jurjen laver en liste til tilmelding til arbejdslørdage. Det skal fungere på den samme
måde som kaffelisten. Helena vil ringe til dem, som vil blive tildelt bestemte
arbejdslørdage. Der er behov for 6 personer hver arbejdslørdag.
6. Åsebakkevalfarten
Jurjen laver en liste til tilmelding til Åsebakkevalfarten.
7. Kalender
Ingen messe, flytninger
7-5
12-5, messen flyttes til 18:30 ifm studiekreds
13-5
14-5 kl. 10 i stedet for kl 12, ifm Kristi himmelfart

Fra 26-5 til 29-5, ifm Michals præstevielses årsdag
10-6
15-6 flyttes messen til kl 7 om morgenen
24-6
Studiekreds
12-5 sidste gang før sommerferie
Ældre Klub
21-5
Arbejdslørdag
6-6
Kristi Legems og Blods Fest, procession gennem byen
7-6
Titulærfest
14-6
Tilmelding via liste skal organiseres den 7-6. Katherine spørger Elzbieta om en liste.
8. Diverse
Katherines mand bedes om at kigge på et hul ved kirkens regnvandskloak.
Merete har gjort os opmærksom på, at rødder under fliserne i baghaven skal fjernes.
Det planlægges udført næste arbejdslørdag.
Et brev hænges op i menighedssal om Sankt Vincentsgruppens velgørende
missionerende arbejde.
Krucifiks skal repareres.
9. Næste møde
Mandag 8-6, efter messe kl. 19:00

