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. 09. februar 2020, kl. 12:00
Præstegården
Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Katherine Larsen, Pastor
Michal Bienkowski, Wael Somo, Susanne Karlsen og Margrethe
Juulsgaard.
Maria Mehakovic
Margrethe Juulsgaard

1. Godkendelse af referat
Referat blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidst
Flag
Holbæk menighed har købt et paveflag i Tyskland. Måske kan vi få dem til at hjælpe med
at skaffe et flag fra samme sted.
Køkkenradiator
Helenas mand har udskiftet radiator i køkken, og repareret skufferne i skabet.
El-arbejde i Kirke
P. Michal har talt med en elektriker fra Holbæk menighed. Vi kan også spørge Loui, om
han kunne hjælpe. Der skal i første omgang undersøges, hvad der skal laves for elarbejde. Der kan også spørges i menigheden, om der er en elektriker.
3. Gennemgang af evt. nye tilbud på maling af Kirken
Der ventes fortsat på et tilbud fra en maler. En anden maler kommer mandag, og ser på
Kirken og vil give tilbud.
4. Fondssøgning mht. maling af Kirken
Vi venter til der er kommet flere tilbud.
5. Fastelavn 23. februar
Helena har talt med Amer; han køber 120 fastelavnsboller, 12 l kakao og 30 slikposer samt
1 tønde og 2 kattekroner. På søndag starter indsamling til fastelavn. Marysia kan spørges,
om hun kunne hjælpe med at varme kakao, og om hun kan købe små paptallerkener.
Opgaven med opvask efter kirkekaffe kan opdeles efter bordene; bord 1, bord 2, bord 3 og
bord 4.
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6. Budget mm.
Der skal holdes regelmæssig eftersyn af bygningerne. Måske kan vi få lavet en
tilstandsrapport.
Vi er nødt til at forsøge med at gå op til 2% af indkomst til kirkeskat. Helena vil tale med
Belinda, om hun kan hjælpe og forklare de andre. Tilmeldningslister skal bruges med det
samme, og personer tages enkeltvis til at hjælpe med udfyldelsen.
Der kunne måske aftales et møde med kirkeskatkonsulent Susanne sammen med
Kalundborg og Holbæk menighedsråd.
Kirkekaffe; bruge en kalender til optælling af mønter hver søndag.
Henlæggelser til bygninger sættes op til 60.000 kr., da der er opsparing til maleprojekt,
som står på den anden konto. Der skal gøres opmærksom på indsamling med søjle, hvor
man kan se hvor meget er indsamlet. Der kan også samles ind med banko spil, der kan
afholdes efter påske og inden sommerferien; begynde at samle gaver ind.
7. Arbejdslørdagsopgaver samt dato
Næste arbejdslørdag er 14. marts kl. 9-11.
Opgaver:
Rengøring i køkken
Kirkebænke og skuffer i sakristi skal smøres med middel mod træorm
Køre juletræerne ud; bruge for en trailer
Der kan 1 gang om året gives smørrebrød til arbejdslørdag, hvor rengøringshold og de
øvrige der hjælper til på hverdagene også samles, som tak for deres arbejde.
Der skal anskaffes ukrudtsmiddel.
8. Evt.
Blomsterudsmykning i Kirken
Elzbieta har valgt at overdrage opgaven med blomsterudsmykning til andre. Susanne,
Marysia og Halina kan tale sammen om de skal overtage opgaven. Måske vil andre også
være med.
Caritas
Caritas opfordrer menighederne til at lave en brunch i fastetiden for at øge indsamlingen.
Vi gør som vi plejer, og laver ikke brunch. I stedet gøres der opmærksom på indsamlingen
søndagen i forvejen, så folk kan tage kontanter med. Indsamlingsbøssen kan også tages
med over i menighedssalen, så der gøres mere opmærksom på det.
Indbydelse til Nordisk familiedage i Norge 21. - 24. maj
Familier i menigheden skal spørges, om de ønsker at tage med.
9. Næste møde
Søndag 22. marts 2020: Menighedsrådsmøde kl. 12:00.
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