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

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidst
Kristusfigur til korset
P. Michal viste forslag til figur, og det blev besluttet at vælge en af dem. Figuren er 165 cm
høj og koster ca. 3.000 dkk. Den vil blive bestilt mandag 5. november.
Flagstænger
Helena bestiller, når hun modtager et fornuftigt tilbud på flagstængerne. Der skal også
bestilles et Paveflag. Kan kontakte Holbæk menighed om dette, da de fornylig har bestilt et
nyt.
Placering af Kristusfigur fra klokketårnet
Per Hillo eller Henryka kunne vurdere om figuren kan tåle at stå udenfor. Der kunne laves
en form for grotte eller tag udendørs til figuren.
Ophængning af udhængsskab i våbenhus
Der er ikke fundet nogle nøgler, som passer til udhængsskabet. Helena vil tale med sin
mand, om han kan hjælpe med at få åbnet det.
Radiator i køkken
Suni afleverer radiatoren mandag 5. november, hvor den også vil blive sat op.
Nøgler til menighedsrådet
Der skal laves kopier af nøgler, og registrering af hvem der har nøgler skal opdateres.
Helena vil se på kvitteringslisten, og skrive den rent ind på pc, så der også kan laves
kopier til fremtidigt brug.
Den gamle korsvej
Den gamle korsvej, vil blive set på søndag 11. november. Den kunne evt. udskiftes med
den aktuelle korsvej.
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3. Evaluering af Sct. Michaels Nat 2018
Der var mange mennesker, som besøgte kirken til koncerterne og Messen. Men det var
måske for tidligt med koncerten kl. 18. Til en anden gang kunne den første koncert rykkes
en halv time frem til kl. 18:30. Det gik fint over i menighedssalen. Stearinlysene på
kirketrappen gik ud pga blæst. Der kan findes en anden løsning til næste gang fx
olielamper, lanterner eller batterilys.
4. Indlæg til sogneblad
Planlagte indlæg: P. Michal skriver om skriftemål, Karen skriver om en helgen, Peter
skriver om årets gang, og Margrethe skriver om ro under Messen (se punkt 6:
sammendrag fra KO). Deadline 28. november.
5. Forslag om en checkliste ifb. med udlån af menighedssalen
Der bliver lavet en liste for at gøre det nemt og overskueligt for låneren og os, at alt er gjort
ift bl.a. rengøring og oprydning. Hvis der ønskes at bruges papservice og plastposer, skal
dette bringes med af låneren. Margrethe laver listen.
6. Ro under Messen, specielt når der er ikke-katolske gæster fx ved barnedåb
Der opleves uro før og efter Messen. Susanne gjorde opmærksom på et indlæg i Katolsk
Orientering om dette emne, og der gøres opmærksom på det i næste udgivelse af
sognebladet. Der er også et forslag om at lave en seddel til at hænge på kirkedøren om
stilhed i kirkerummet.
7. Infodag tirsdag 13. november i Taastrup
Emner: nyt regnskabsprogram, nyt medlemssystem incl. elektronisk kirkebog, mobile pay,
sikker mail osv. Starter kl. 10. Tilmelding senest 6. november. Dem der vil med giver p.
Michal besked 5. november.
8. Evt.
Adventsretrætedag
Denne gang foregår det i Holbæk. Datoen bliver meldt ud senere, når p. Michal får svar fra
retrætepræsten.
Luciasøndag 16. december
Amer skal have besked om indkøb af gløgg og æbleskiver samt slik til børnene.
Julens Midnatsmesse
Dette år bliver Midnatsmessen fejret i Slagelse. I 2019 vil både Påskens og Julens
Midnatsmesse blive fejret i Holbæk.
Nytårsaftensmesse og Nytårsdagsmesse
Mandag 31. december Messe i Holbæk kl. 16:30.
Tirsdag 1. januar Messe i Slagelse kl. 16:00.
Træorm i orgelet
Orgelstemmeren har fortalt, at det er slemt med træorm i orgelet, og der skal gøres noget
inden for et år. Der tages kontakt til Michael Thomsen, orgelkonsulent, som kan rådgive
om hvordan orgelet skal behandles imod træorm.
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Katolske lommebøger
Der vil blive givet besked på søndag 11. november under kirkekaffen, og sendt en liste
rundt, hvor folk kan skrive sig på til bestilling.
Voksenkatekese
Tirsdag 27. november kl. 19 efter Messen kl. 18:30.
Arbejdslørdag
Lørdag 8. december, dog med forbehold for ændringer pga adventsretræten.
Adventskrans
Det aftales med Nadia, om hun vil lave den. Hvis Nadia ikke har tid, vil Maria lave den.
Juletræer til kirken
Der skal skaffes 2 juletræer. Elzbieta og Werner spørges om dette, og der vil blive lavet
indsamling.
9. Næste møde
Søndag 13. januar 2019: Menighedsrådsmøde kl. 12
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