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. 30. juni 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
Referat blev godkendt.
2. Opfølgning fra sidst
Flagstænger
Flagstængerne er bestilt, og de kommer i uge 32 eller uge 33 og bliver sat op. Det er
firmaet Bjernede Flagstang Industri i Sorø. De koster 7.000 kr. pr. stk. Der er givet en
anonym donation på 10.000 kr. af en fra menigheden. Flagstængerne er med indvendig
snor. Moteren indeni er lavet af firmaet selv. Så det hele er lavet af dem, og der er garanti
på det hos dem. Man får et håndtag, der skal sættes i et hul, når flaget skal hejses. De
bliver sat med vippebeslag, og det holder også i kraftig storm. Helena får besked, når de
kommer og sætter dem op. En eller to fra menighedsrådet kan være til stede, og kan
spørge dem, hvilken måde det er bedst, at flagstængerne placeres. Helena kontakter
bispekontoret om, hvor man får et vatikanflag. Der skal søges om tilladelse til at flage med
vatikanflaget, når der skal flages sammen med det danske flag.
Ophængning af udhængsskab i våbenhus
Nøglerne er fundet, og skabene blev sat op i onsdags. Der skal sættes nye opslagstavler
ind, da de gamle var limet, og knækkede da skabene blev fjernet. Der er billede af biskop
og pave, som er klar til at blive sat ind, når de nye opslagstavler bliver sat ind i skabene.
Hævning af salmenummertavlen
Katherines mand kan se på, hvordan det i forhold til muren er bedst at gøre.
Nedtagning af brusekabine
Brusekabinen er fjernet, og der er noget som skal fuges. Der kan købes en bøjle til
badeforhæng, som kan sættes op.
VVS til varmeanlægget
P. Michal henvender sig til dem i den kommende uge.
Bemaling af statuer
Statuerne er malet med plastikmaling, som ikke er så nemt at få fjernet. Men Peter
undersøger nærmere om en løsning med at fjerne malingen.
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3. Evaluering af Titulærfest
Der skal holdes fast ved, at festen skal fejres i maj måned; 2. søndag i maj. Vi kan ikke
forvente, at der kommer mange fra Kalundborg eller Holbæk menighed pga det holdes om
formiddagen. Der var mad nok, men til næste gang kan man prøve med at koordinere,
hvem der kommer med hvad. Maden var ikke så varieret, men der var heller ikke så
mange folk der deltog.
4. Evaluering af 1. kommunion
Der var for meget larm, og det var især slemt i år. Men det kan være svært at gøre noget
ved, når der er så fyldt i kirken. Helena gik rundt, og sagde at der skal ikke snakkes, når
der bedes rosenkrans. Der skal være styr på at give besked om det på en venlig men
bestemt måde. I forbindelse med de store begivenheder, hvor der kommer mange udefra,
kan en person rejse sig og sige, at når der bedes, så snakkes der ikke. Der kunne også
forsøges med et skilt på indgangsdøren. Det skal organiseres bedre over i
menighedssalen. En gang var det forældrene, der sørgede for det, men i år virkede det
forvirrende.
Der er Firmelse 17. maj næste år.
Evaluering af processionen på Kristi Legems- og blods fest
Der skal gives besked til George, at vi også godt må gå på kørebanen. Så kunne vi gå
som en tættere samlet flok med fx 4 ved siden af hinanden. Dem der skal hjælpe med at
holde bilerne tilbage skal have gule veste på. Det vil virke mere professionelt, og det kan
også hjælpe med at bilerne holder tilbage, for der var lidt problemer med det. Tilladelsen til
processionen var hentet i god tid, og George havde fået en kopi til fremvisning, hvis det
blev nødvendigt. Det gik fint med processionen, og det gik også fint uden megafon. Helena
mener det er bedre, at hun går ude ved siden af processionen, og ikke lige bagved p.
Michal. Så kan de andre også bedre høre. Processionen virkede også mere fredelig uden
megafon.
5. Orgel situationen - hvad kan gøres her og nu?
Kasia vil kontakte en skadedyrsbekæmper i morgen. Orgelkonsulenten Michael Thomsen
sagde, at borebillerne kan smitte til andet trækonstruktion. Kasia undersøger om
skadedyrsbekæmper kan hjælpe, og hvad det vil koste. Alternativt skal orgelet skilles ad
og fjernes.
6. Fondssøgning mht. maling af kirken/indkøb af nyt orgel
Helena snakker med sin mand om, hvordan de har søgt i Marineforening. Men hun vil
også kontakte Thomas Larsen fra bispekontoret, hvordan det skal gribes an.
7. Arbejdslørdagsopgaver
Næste arbejdslørdag bliver 17. august kl. 9-11.
Kasia sprøjter ukrudt i gruset, og hendes mand sætter husnumre op.
Brombær vokser vildt, og der skal ryddes ud i dem. Generelt skal der ordnes i haven.
Væggen i sideindgangen hvor udhængsskab hang skal ordnes. Der skal males først hvor
skabene hang og senere hele rummet.
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8. Annoncering om at vi er gået over til mindre forurenende lys
Menigheden skal gøres opmærksom på, at der nu benyttes mindre forurenende lys. Der
skal gøres opmærksom på, at der ikke længere skal være nogen, som kommer med lys
selv, men der skal bruges de lys der er. Maria sørger for indkøb af ren stearin fyrfadslys.
Maria kan også spørges, om der kan købes palmelampeolie hos hendes arbejde. De store
stearinlys er ikke sat op endnu, og Alan bliver kontaktet om hjælp til det.
9. Evt.
Ansøgning om en c/o adresse
En person har spurgt, om der må ansøges en c/o adresse her på Kirkens adresse.
Menighedsrådet har nedstemt ansøgning, og der gives besked til personen.
Liste i menighedssal over hvornår salen er udlejet
Der kan godt sættes en liste op, når salen er udlejet. P. Michal laver en seddel, når der
aftales en udlejning med ham, og han sætter den op.
Opgaver i menigheden
Der skal igen opfordres til, at menigheden tager del i opgaverne som rengøring og vask af
håndklæder m.m.
Telenor aftale
Kirken står som privat kontakt på aftalen. Det ville være bedst, at aftalen står i
menighedens cvr.nr. selvom det bliver lidt dyrere. Menighedsrådet har besluttet, at aftalen
laves om til en erhvervsaftale.
Caritas repræsentant
Der mangler fortsat en repræsentant fra vores menighed. Jurjen kan spørges, om han
gerne vil være vores repræsentant.
Transportpenge til vikarpræster
Det er besluttet at give 400 kr. til transport og 100 kr. til mad til vikarpræsterne.
10. Næste møde
Søndag 1. september: Menighedsrådsmøde kl. 12:00.
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