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

1. Godkendelse af referat
Referat blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidst
Flag
Der kan flages på alle søndage og helligdage med Dannebrog. Helena sender mail ang.
tilladelse til at flage med Vatikanstatsflag ved siden af Dannebrog. Vi kan begynde at flage
med Dannebrog, mens vi venter på tilladelsen til Vatikanstatsflaget. Helena indkøber
Dannebrogflag, som passer til 10m flagstang. Katherine vil tjekke om hendes flag kan
passe i størrelsen.
Maling af Kristusfigur
Kristusfiguren kan blive afrenset og flyttes ud i våbenhuset. Figuren kan sættes på en lille
piedestal, og der bliver lavet en glasmontre af plexiglas. P. Michal vil spørge Marius, om
han kunne lave den. Der kan undersøges, om der på loftet er en passende piedestal. Nael
vil gerne til sommer afvaske og male Maria figur og Monfort figur. Der aftales mere til
foråret.
Køkkenradiator
Helenas mand Klaus vil måle op og købe ny radiator samt rør, og udskifte den nuværende
radiator. Klaus ordner også skufferne i skabet i køkken.
3. Gennemgang af indløbne tilbud på maling af Kirken
Der er kommet et tilbud, og p. Michal afventer svar fra en anden maler og fra Holbæk. Der
kontaktes andre firmaer imens. Når flere tilbud er indhentet tages der kontakt til
bispekontoret. Vi kan begynde på at lave indsamling til maleprojektet. Den anden
bankkonto kunne anvendes til indsamlingen, så der er en særskilt konto til dette.
Margrethe spørger banken, om der kan indsættes beløb på den konto, og undersøger om
MobilePay kan benyttes til den. Bispekontoret skal orienteres om, at vi laver indsamling til
et formålsbestemt projekt.
4. Fondssøgning mht. maling af Kirken
Der skal først indhentes flere tilbud.

1

5. Jul
Adventskrans
Peter har snakket med Nadja, som gerne vil lave den og Lisbeth vil gerne betale.
Adventsretræte
Der kan stilles kaffe og te frem. Helena kan indkøbe rundstykker/boller, smør, ost og
marmelade.
Lucia
George er i gang med planlægning. Der skal skaffes elektriske lys, som børnene kan gå
med. Helena køber 20 stk. lys.
Juletræer
Der skal kun købes et juletræ, og sælger skal bedes om at trimme det nederste af
stammen, så den kan passe til juletræsfod. Der skal laves indsamling til juletræ og
Elzbieta og Werner køber det. Juletræ må godt være mindre; 3m træ til Kirken og 1,5m til
p. Michal. Juletræet kan placeres til højre ved Josef statuen, adventskransen placeres til
venstre og julekrybben foran alter.
Indkøb til de forskellige arrangementer
Lucia:
Amer køber slik til børnene (30 stk. poser), og 8L Glögg, rosiner og mandler, 350 stk.
æbleskiver, puddersukker og syltetøj. Det som er til overs kan fordeles blandt dem, som
gerne vil tage noget med hjem.
Julenat:
Amer køber vin, sodavand, chips og peanuts. Peter køber vin; 4 af hver. Der kan spørges,
om nogen vil tage kage med.
Nytår:
Peter køber 4 Asti Verdi, og Amer køber kransekage og sodavand.
6. Arbejdslørdagsopgaver samt dato
Næste arbejdslørdag er 14. december kl. 9. Der kan begyndes næste søndag på at
snakke med folk ved kaffen om opgaverne, og om de kan være med evt. en dag i
hverdagen.

- Udskifte pærer ved Maria alter. Der er nogle pærer i sakristi, men måske skal der
-

tjekkes, hvilke der skal bruges.
Rense tagrender.
Hænge Herrnhut-stjernen op.
Hænge lyskæder på juletræ.
Flytte lys stativet ved Maria alter.

7. Indkøb af kalender
P. Michal vil bestille samlet for de 3 menigheder; kalendere uden omslag. Helena tager en
seddel med til opskrivning.
8. Service af græsslåmaskine
Græsslåmaskinen trænger til at blive smurt og slebet. Peter kan tage den med, når han
skal have ordnet sin egen til foråret.
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9. Varmefiltre
Vi har tidligere købt filtre hos Aircon teknik. Menighedsråd godkender tilbud fra HP
Christensen om at installere nye filtre.
10. Evt.
Ophæng af Julestjernen/Herrnhut-stjernen
Der skal findes folk til at hænge stjernen op. Jurjen indstiller uret på den, hvornår den skal
lyse. Det kan gøres en arbejdslørdag. Der skal også lys på juletræ.
Finde anden placering til lys stativ ved Maria alter
Der kan forsøges med placering ved Påskelyset. Det kan måske også flyttes tættere på
kirkedøren. Det kan gøres en arbejdslørdag.
Nordisk familiekonference i maj måned
Konferencen afholdes i Kristihimmelfarts ferie 21.-24. maj i Frederikstad i Norge. Der
arrangeres fælles flyrejse.
2020 - Familieåret
Næste år skal der gennemføres familieåret, og der kan overvejes, hvad der kan gøres her
i sognet.
11. Næste møde
Søndag 12. januar 2020: Menighedsrådsmøde kl. 12:00.
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