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

1. Godkendelse af referat
Referat blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidst
Flag
Helena køber flag, og når det kommer, bliver det sat op til søndagsmesserne.
Maling af Kristusfigur
Det bliver gjort til foråret.
Køkkenradiator
Helenas mand kommer og tager mål til en ny radiator, og sætter den op.
3. Gennemgang af evt. nye tilbud på maling af Kirken
Foreløbig er der kun et konkret tilbud. Peter og p. Michal har haft møde med en polsk
maler, som kommer og laver målinger angående kvadratmeter i kirkerummet for bedre at
kunne vurdere en pris. En anden maler har været og kigget, men har endnu ikke givet
tilbud.
4. Fondssøgning mht. maling af Kirken
Vi venter fortsat på lidt flere tilbud. Når tilbud er indhentet, vil vi prøve at kontakte
forskellige fonde, også selvom der umiddelbart ikke er en direkte forbindelse. I
fondssøgningen kan vi bl.a. nævne “søens folk”.
5. Evaluering af jule- og nytårsarrangementer
Der blev glemt at aftale, hvem der står for hvad. I god tid undersøges om der skal
indkøbes engangsglas. Alt skal være klart på rullebord, så det kan køres ind efter Messen.
Det skal aftales til sidste menighedsrådsmøde i oktober. Der skal også aftales i god tid,
hvem der varmer æbleskiver og glögg.
Fremover skal der være 1 juletræ til Kirken, som placeres til højre, og adventskransen
placeres til venstre.
Der var ikke så mange fremmødte til juletidens Messer, hvilket måske kan skyldes familie,
venner, julefrokost, familie som ikke deltager i Messerne generelt.
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Der skal måske tales med forældrene, om de kan tale med børnene om ministranttjeneste.
Måske kan en familie samlet tage ministranttjeneste på skift.
6. Arbejdslørdagsopgaver samt dato
Næste arbejdslørdag er 8. februar kl. 9-11.
Opgaver:
• Udendørsarbejde.
• Give nogle af bænkene og skufferne i sakristi olie mod træbiller. Tjekke orgelet og andre
steder, hvordan det ser ud, og om det kan få en behandling mere.
• Helena og Maria vasker vinduer og hylder i køkkenet.
• Finde ud af hvem der kan komme med trailer og hente juletræerne.
• Når det bliver bedre vejr, skal fliserne rettes til. Der skal lægges noget mere grus under.
Helena og Claus kan hente noget grus og lægge af. Der ventes til foråret.
Overveje hvilke andre opgaver der kan udføres.
Elektricitet i Kirken svigter, bl.a. ved Maria alter, og det skal tjekkes af en elektriker. P.
Michal kan spørge Jeniton fra Holbæk om han kunne tjekke det, og om noget evt. skal
skiftes. Det ene spotlys i koret skal også skiftes, så det matcher det andet.
7. Evt.
Sogneblad
Næste udgivelse inden Påsken; deadline 16. / 23. marts med udgivelse 22. / 29. marts.
Menighedsorienteringsmøde
Der kan blive afholdt et menighedsorienteringsmøde en søndag, hvor der også er
undervisning.
Budgetmøde
Margrethe giver besked, når hun hører fra bispekontor angående afslutning af
årsregnskab. Regnskab skal afleveres senest 2. marts.
Underkopper til kopperne
Der er diskussion i kaffetjenestegruppen, om der skal bruges underkopper. Et flertal
mener, at underkopperne ikke er nødvendige, og en forsøgsordning uden underkopperne
afprøves.
Kyndelmisse
Ove og Gerda har 65 års bryllupsdag, og de vil gerne markere denne dag.
P. Michals kalender
3. - 7. februar rejse til Polen.
17. - 21. februar præsteretræte.
Katekese
11. februar kl. 19 og Messe kl. 18:30.
8. Næste møde
Søndag 9. februar 2020: Menighedsrådsmøde kl. 12:00.
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