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

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidst
Kristusfigur til korset
Det undersøges hvad det vil koste at få fremstillet en unik Kristusfigur. Måske kan det
gøres i Polen, og p. Michal vil spørge sine kolleger. Det skal undersøges, hvilket materiale
der vil passe bedst til korset. Vi kan spørge en kunstner/ekspert på området til råds om
dette.
Klokketårn
Der er blevet taget hånd om due-problemet, og der er placeret nyt gitter. Lamellerne skal
der ikke tænkes på foreløbigt. Der mangler kun rengøring.
Flagstænger
Der skal undersøges tilladelse til at flage med Paveflag. Flagstang skal være af fiber.
3. Kristusfiguren der står i klokketårnet
Det skal overvejes, hvad vi kan gøre med figuren. Måske kan den stilles udenfor, og det
skal undersøges, om den kan tåle at stå ude.
4. Pavebillede i våbenhus
Billedet kunne hænges op i et udhængsskab med plexiglas.
5. Evaluering af Første Kommunion
Forældrene skal gøres opmærksomme på, at der normalt ikke er forberedt kaffe på en
hverdag. Kateket, George, kan informere forældrene om dette.
6. Evaluering af titulærfest
Der skal laves en madliste, hvor folk kan skrive sig på diverse retter, som kan sendes
rundt under kirkekaffen 2-3 uger før Titulærfesten. Bordene kan opstilles anderledes for at
gøre bedre plads til placering af mad og spisepladser. MR vil møde dagen før og se på,
hvilken opstilling der passer bedst. Der blev solgt flest sodavand.
Overskud af øl og sodavand kan stilles frem under kirkekaffen. Der var ikke særligt mange
fra de to andre menigheder, og det kan skyldes tidspunktet.
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7. Evaluering af Kristi Legems og Blods fest procession
Processionen gik fint. Næste år skal der huskes blomster. Tilladelsen hos Politiet skal
hentes en måned i forvejen. Vi kan orientere pressen om processionen.
8. Skt. Michaels Nat
Bel Canto Koret og Meretes gruppe fra Kongehavecentret optræder. Det starter fra kl. 18.
9. Evt.
Pendler på kirkens loft
Korsør Marineforening er interesseret i lampeskærmene.
Liste i sakristiet
I god tid skrive på listen, hvornår der er barnedåb, firmelse etc.
Radiator
Radiatoren til køkkenet skal sættes op.
Ny kaffeliste
Listen er sat op, og det kan orienteres under Messens meddelelser om dette.
Ny lektor
Nikolina vil fremover læse under søndagens Messer.
Kommunens nye affaldssortering
Der kan laves mærker til den nye sortering, så folk er opmærksomme på at sortere
korrekt.
Leje af menighedssalen
Prisen for leje af menighedssalen er måske for dyr. Det tages op på et menighedsmøde
under kirkekaffen. Et forslag er, at der i stedet for et fast beløb kan betales et bestemt
beløb pr. deltagende person.
Sogneblad
Næste sogneblad skal udgives inden slutningen af december.
10. Næste møde
Søndag 26. august: Menighedsrådsmøde kl. 12
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