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. 24. februar 2019, 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
Referatet blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidst
Flagstænger
Projektet kan måske sættes i gang til april/maj måned.
Ophængning af udhængsskab i våbenhus
Mangler stadig nøgle til skabet.
Radiator i køkken
Helenas mand sætter radiatoren op, og skal først undersøge, hvilke rør der skal bruges
m.m. Radiatoren skal sidde på den vægplads, hvor strygerullen sad.
Den gamle korsvej
Alle 14 stationer er der, men der skal udføres småreparationer.
Orgelet
Der skal aftales en tid til, hvornår Frobenius kan komme og se på orgelet for at give et
tilbud. Tilbuddet skal efterfølgende sendes til orgelkonsulenten Michael Thomsen. I kirken
skal der skal holdes en temperatur på 15 grader for at undgå træorm, men varmekraften er
ikke så høj, som lige efter filteret blev renset.
3. Fastelavn
Amer køber ind. Der er tønde, kølle og kroner fra sidste år.
4. Kontakte en “gratis” energikonsulent fra Seas
Vi kan få en energikonsulent til at se på varmeanlægget, og give information om, hvad der
vil være den bedste løsning.
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5. Arbejdslørdag
Næste arbejdslørdag bliver 16. marts.
Opgaver til arbejdslørdag:
Bortskaffelse af juletræer.
Sække med haveaffald.
Emballage fra Kristusfiguren.
Helena og hendes mand kan hente noget af det.
6. Sogneblad
Deadline for indlæg er 1. april og udgivelse 7. april.
7. Evt.
Varmeanlægget i kirken
Måske skal det renses af en professionel, men det udsættes til efter mødet med
energikonsulenten fra Seas.
Forslag fra Holbæk om Jul og Påske Messerne
Holbæk menighedsråd er kommet med et forslag om, at Julens og Påskens Natmesse kan
følge kirkeåret, så der startes med Julens Natmesse i stedet for Påskens Natmesse, når
der skiftes mellem Slagelse og Holbæk. Menighedsrådet godkender forslaget, og venter
på svar fra Holbæk.
Løsningen kan være:
- Holbæk holder Påskens Natmesse, mens Julens Natmesse og efterfølgende Påske
Natsmesse holdes i Slagelse.
- Slagelse holder Påskens Natmesse, mens Julens Natmesse og efterfølgende Påske
Natsmesse holdes i Holbæk.
Opgavelisten
Der skal gøres en større indsats for at få flere til at skrive sig på opgavelisten.
Vejnummer skal sættes op
Der skal sættes vejnummer op ude på porten, så fx postbuddet kan finde den rette
adresse. Der skal også sættes et 5-tal på postkassen, og evt. flytte postkassen ned til
vejen. Det kunne gøres en arbejdslørdag.
Leje af menighedslokale
Reglerne skal opfriskes, og tjeklisten kan hænges på tavlen.
8. Næste møde
Søndag 31. marts: Menighedsrådsmøde kl. 12:30.
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