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. 13. oktober 2019, kl. 12:00
Præstegården
Peter Dybdal, Katherine Larsen, Pastor Michal Bienkowski, Wael
Somo, Maria Mehakovic og Margrethe Juulsgaard.
Helena Baszkiewicz og Susanne Karlsen
Margrethe Juulsgaard

1. Godkendelse af referat
Referat blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidst
Flag
Helena arbejder på at skaffe flag.
VVS’er til varmeanlægget
VVS’er henviser til en person, som kan gennemgå hele varmeanlægget. Han rensede
anlægget, hvor han kunne få adgang til, men han kunne ikke nå alle kanaler. Der kan
mærkes en forskel med renere luft. VVS’er spurgte til filterne, og måske kan vi få det til en
billigere pris hos dem. Men vi behøver ikke opgive den gamle leverandør, og ser hvad for
en pris de tilbyder. Han anbefalede også, at vi flytter stativet til fyrfadslys ved Maria alter til
et andet sted, så varmeanlægget ikke trækker luften med sod fra lys tilbage i anlægget.
Det kan prøves at finde en anden placering i forhold til Maria alter.
Bemaling af statuer
Statuerne kan afvaskes på en af de næste arbejdslørdage. Der ventes med at give
grundmaling til Henryka er tilbage fra Polen. Hun vil også forhøre sig, hvad der evt. kunne
gøres.
Radiator i køkken
Der skal købes en ny radiator til at sætte op. Helenas mand Klaus vil gøre det, og
indkøber også en ny radiator.
Orgel
Orgelet har fået behandling mod træorm af Peter, Jurjen og Fadi. Skadedyrsbekæmper vil
helst ikke gøre noget ved det, for det vil blive for stor omkostning. Der er mere behandling
mod træorm tilbage, og det kan bruges til prædikestolen og det lille ministrantbord.
3. Fondssøgning mht. maling af kirken/indkøb af nyt orgel
P. Michal har forhørt sig. Vi skal først indhente tilbud, og ud fra det sende ansøgning.
Bispekontoret kan sende ansøgning til Bonifatiuswerk i Tyskland. Vi kan tale med det
firma, som tidligere har givet overslag på pris afhængig af, om det var stillads eller lift
(stillads er dyrere end lift). Vi går i gang med at indhente tilbud. Kasia kan spørge Allan
hvad firmaet hedder. Derudover indhentes 2-3 tilbud mere, som Peter undersøger.
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4. Evaluering af Sct. Michaels Nat
Afbud fra Det danske Hildegard Ensemble kom meget sent. P. Michal og Merete prøvede
at finde et alternativ med 2 solister. Men de kunne heller ikke p.g.a. rejse. Måske kan de
spørges til næste år. Vi kunne have nogle alternativ klar fx, at nogle af lektorerne kunne
læse nogle læsninger. Der kunne også overvejes foredrag af kirkelig relevans. Det skal
være afklaret i god tid fx inden sommerferien. Der kom ikke så mange besøgende, som
nok skyldes aflysning af koncerten. Men de der kom viste respekt.
5. Arbejdslørdagsopgaver
Næste arbejdslørdag er 9/11 kl. 9-11.
- Afvaskning af statuerne.
- Smøre behandling mod træorm på prædikestol og ministrantbord. Der kan også ses på
skufferne i sakristi, om de skal have behandling.
- Havearbejde.
- Væggen i sideindgangen kan males. Der skal først efterspartles.
- Der kommer vandpletter i kapellet. Det kan undersøges, hvordan det kan udbedres. Der
kommer også vand oppe ved pulpituret, under vinduet hvor vandet ledes ned i en
spand. Vinduet kunne være utæt. Der kommer vand på gulvet ved toilettet under
sakristiet ved regnskyl.
Menigheden kan spørges, hvornår de bedst kan deltage i arbejdsopgaverne, hvis det
passer dårligt med lørdag. Når arbejdsdagen annonceres skal opgaverne også være klar.
Listen skal være klar i god tid, så folk kan se hvad de kan bidrage til.
Stige til arbejdsopgaver
Der er brug for en høj wienerstige til når der fx skal udskiftes pære i Kirken. Kasia vil
spørge Zofias mand Finn om vi evt. kan købe hans stige. Ellers kan der købes en brugt
stige.
Indkørsel
Kasias mand Mogens kan spørges, om han kunne hjælpe med at ordne det. Gruset skal
fjernes, der skal lægges stabil, og det bedste vil være at lægge 2 rækker fliser til bil og
grus ved siden af. Det bliver først en gang i foråret. Der kan spørges om hjælp fra folk i
menigheden, og han kan hjælpe med at vise, hvordan det skal gøres.
Græsplænen og parkering
Der kunne sættes et lille hegn ved græsplænen foran menighedshuset, så bilerne ikke
kører ind på græsplænen. Det skal overvejes, hvordan det kan undgås. Hegn kunne gøre
det sværere med parkeringen og plads til at køre ind/ud. Der observeres hvordan bilerne
parkerer om søndagen, og løsningen kunne udføres en arbejdslørdag.
Lys i kirken
For at undgå mærker fra hænderne på lysene der står på alterne, kan der bruges
bomuldshandsker når lysene tages ned og sættes tilbage.
6. Evt.
Advent og Lucia
Georges har styr på Lucia optog. Der skal købes slik til børnene, og Wael giver besked til
Amer om det. P. Michal undersøger, hvilken præst der kan holde adventsretræte. Det
bliver i Slagelse i år. Den kommende jul og påske Natmesse og retræter bliver i Slagelse.
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Voksenkatekese
Tirsdag 29. oktober og tirsdag 19. november kl. 19 med Messe kl. 18:30.
Sogneblad
Næste sogneblad planlægges til udgivelse slutning i november; 17. eller 24.
MobilePay
Vi har fået ændret vores bankaftale til at være registreret med bispedømmets CVR-nr. for
at kunne blive tilknyttet deres MobilePay aftale. De har oprettet et MobilePay nummer:
545556. Alle indbetalinger overføres automatisk til vores bankkonto én gang i døgnet som
ét samlet beløb. Hver enkelt indbetaling kan ses, når man logger ind på MobilePay
portalen. Hvis vi ønsker at have oprettet en person mere, skal vi bare sige til. Der kan
undersøges om MobilePay må lægges hjemmesiden.
Fotografering ved barnedåb
P. Michal giver altid besked til forældrene, at de kun skal have 2 personer til at fotografere.
Der kan kun appelleres til folk, men man kan ikke styre hvad de gør. Vi må godt lægge
billeder ud på hjemmesiden, så længe det er situationsbilleder, og ikke kun én person som
er i fokus.
7. Næste møde
Søndag 17. november: Menighedsrådsmøde kl. 12:00.
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