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:
Afbud:
Referent:

Søndag d. 6. maj 2018, kl. 12:00
Præstegården
Helena Baszkiewicz, Peter Dybdal, Katherine Larsen, Pastor
Michal Bienkowski, Wael Somo, Susanne Karlsen, Maria
Mehakovic og Margrethe Juulsgaard
Margrethe Juulsgaard

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidst
Kristusfigur
p. Michal viste nogle forslag fra polske og tyske hjemmesider. Det blev besluttet, at korset
skal måles for bedre at vurdere, hvilken størrelse figuren skal have, så den er proportionel
i forhold til korset. Dette gøres på næste arbejdslørdag. Der skal undersøges, hvilket
materiale figuren skal være af, da vægten er afgørende i forhold til ophængningen, men
også i forhold til rengøring. Et materialeforslag er harpiks, og det skal undersøges,
hvordan det materiale opfører sig. Det skal også undersøges, om figuren kan fås større.
Klokketårn
På næste arbejdslørdag skal der kigges på, hvordan der ser ud deroppe. Der skal tages
hånd om due-problemet, og der skal findes en nødløsning på lukning af hullerne.
Kirkeskat
Vi finder en repræsentant for hver sproggruppe, som kan tale med folk om kirkeskat.
Irakerne: Wael
Polakkerne: Maria og Katherine
Tamilerne: Helena spørger Dalima
Filippinerne: Vi mangler en repræsentant
Titulærfest
Folk kommer med den mad, som de plejer. Amer køber sodavand og øl, og Peter køber
vin. Priserne for drikkevarer: 1 Øl 10kr., 1 glas vin 5kr. og 1 sodavand 10kr. Margrethe
laver prisskilt. Maria køber paptallerkner og plastglas.
3. Evaluering af Firmelse
Det var en succes.
Når folk skal sidde oppe ved orgelet, skal der være et afgrænset område med stole sat op,
så der ikke er for mange deroppe, og så der ikke er for mange, som står henne ved
knælebænken.
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Til en anden gang skal der være forberedt fra start med ekstra stole hentet fra
menighedssalen. Der skal laves aftale om, hvem der står for samt hjælper med opsætning
af stole og pyntning med blomster i kirken, og hvornår det gøres.
Forældrene skal involveres mere til at hjælpe f.eks. til retræten.
4. Ringbind med oplysninger
Der er blevet efterspurgt at få lavet et ringbind med praktiske oplysninger over, hvor ting er
i menighedshuset og i kirken. Det kan skrives ned på næste arbejdslørdag, hvor også
rengøringsholdet kommer, som vil hjælpe med dette.
I stedet for at lave et ringbind, er idéen at laminere papirerne, og hænge dem op så de er
synlige på stederne f.eks luk for vandet og el-tavler.
5. Sct. Vincent Grupperne
Sct. Vincent Grupperne efterspørger støtte fra de menigheder, som ikke støtter dem i
forvejen. Vi støtter dem allerede, da det resterende beløb ved indsamlingen til
Børnefonden bliver delt mellem Caritas, Missio Danmark og Sct. Vincent Grupperne. Sidst
de var og fortælle om deres arbejde, var der flere fra vores menighed der tilmeldte sig.
6. Opgaver næste arbejdslørdag
- Der skal skiftes to pærer i kirken. Til dette anvendes en stige, hvor vi fremadrettet skal
finde en permanent stigeløsning; Fadi spørges.
- Korset skal måles.
- Der skal kigges på kirketårnet. Katherines mand tager med og kigger for at tage mål til
bestilling af materialer.
- Praktiske oplysninger over hvor ting er i menighedshus og kirke skal skrives ned.
7. Katekese
Der skal findes en kateket mere, så der kan laves et hold til de børn, som har fået 1.
Kommunion, men ikke skal forberedes til Firmelse endnu. Der skal helst være to på hvert
hold, og forældrene kan f.eks. spørges til på skift at være med til undervisningen.
8. Evt.
Leje af menighedssal
Der gives rabat til dem der betaler kirkeskat, så de betaler 700kr. og alle andre betaler
1.200kr. Alle skal betale et depositum på 500kr., som vil blive refunderet, når oprydning og
rengøring er blevet tjekket.
Nøgler
Listen over nøgler skal opdateres, og der skal laves nye nøgler.
Donation
P. Michal har modtaget en donation på 10.000kr. fra en fra menigheden, der ønsker at
være anonym. Et forslag er at bruge beløbet på to flagstænger; en til dansk flag og en til
Vatikanstatens flag. Flagstængerne kan placeres på græsarealet ved siden af kirken.
Helena indhenter tilbud på flagstænger.
Caritas repræsentant
Vi mangler en repræsentant for Caritas.
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Suppleant til Pastoralrådet
Helena melder sig som suppleant.
Printet referat
Referat fra menighedsrådsmøderne vil fremover også blive printet og hængt op i
menighedssalen.
9. Næste møde
Søndag 24. juni: Menighedsrådsmøde kl. 12.
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