
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:  Søndag d. 8. marts 2015, kl. 12:00 
Sted:  Præstegården 
Til stede:  Allan Hansen, Amer Alyas, Helena Baszkiewicz, Katherine Larsen, 

Khalid Yousif Shamou, Pastor Michal Bienkowski, Peter Dybdal Larsen 
Afbud:  Jurjen de Boer 
Referent:  Allan Hansen 

1. Regnskab 2014 – budget 2015 
Regnskabet for 2014 og det nye budget for 2015 er forskriftsmæssigt afleveret til 
bispekontoret. 

2. Nyt katolsk landkort 
Fælles møde med menighedsrådene i Slagelse, Kalundborg og Ringsted er blevet 
afholdt og et fælles høringssvar er afgivet til bispedømmet. Det er blevet anbefalet, at 
bevare kirken i Kalundborg og lade menigheden i Kalundborg bestå som selvstændig 
menighed.   
Høringssvaret er blevet bekendtgjort i sit fulde og kan ses på opslagstavlen i 
menighedssalen.  

3. Møde med Holbæk i.f.m. fælles omkostninger 
Mødet forsøges gennemført i tilknytning til retræten i Holbæk d. 14. marts. 

4. Gudstjenesteoversigt i Sjællandske Tidende 
Der var enighed om at undersøge mulighederne for at få søndagsmessen med i 
oversigten.  

5. Familiekonference 



Der var enighed om at åbne op for eventuelt at yde økonomisk støtte til familiers 
deltagelse i konferencen. 

6. Spørgeskema om familiens kald 
I betragtning af den meget korte frist der er givet for aflevering af besvarelser, 
udarbejdes der ikke en fælles respons. Det er op til hver især, at afgive egne svar. 
Michal orienterer menigheden om spørgerunden først kommende søndag. 

7. Nabohøring om nybyggeri 
Der var enighed om ikke at gøre indsigelse mod det påtænkte byggeri på den tomme 
grund over for kirken. 

8. Næste sogneblad 
Det næste sogneblad afventer bispedømmets respons på vores høringssvar angående 
det nye katolske landkort. Svaret forventes umiddelbart efter påske. 

9. Kalender 

Arbejdslørdag: 
Lørdag d. 11. april fra kl. 9:00 til kl. 12:00 

Ingen messe: 
15-4 

Ændret messetidspunkt: 
24-3 messe kl. 07:00 

Studiekreds: 
21-4 kl. 19:00, messe kl. 18:00 

Korsvejsandagt: 
27-3 kl. 17:30 med efterfølgende messe kl. 18:00 
  
Ældreklub:  
19-3 med indledende ordets gudstjeneste kl. 12:0 
16-4 med indledende messe kl. 12:00 

Filmfremvisning 
30-3 vises filmen ”Passion of the Christ” kl. 19:00 i menighedssalen 

Oliemesse 
31-3 kl. 19:00 i domkirken 



Sidste nadvers messe 
Skærtorsdag 2-4 kl. 17:00 

Langfredag 3-4 
14:30 korsvejsandagt og efterfølgende Kristi lidelsesliturgi kl. 15:00 

Velsignelse af påskemaden 
4-4 kl. 11:00 

Påskemesse 
4-4 kl. 22:00 med efterfølgende sammenkomst i menighedssalen (Amer og Helena 
sørger for traktementet)  

Påskedagsmesse 
5-4 kl. 11:00 

2. påskedag 6-4 
Messe i Holbæk kl. 15:00, ingen messe i Slagelse 

10. Diverse  
•  Helena indkøber puslebord til opsætning i badeværelset (det store toilet). 
•  Der var enighed om at udskifte det defekte køleskab i køkkenet. Forslag fra 

Lars Bo blev godkendt. 

11.Næste møde. 
Søndag 3. maj kl. 12:00 efter kirkekaffen. 


