
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:   Tirsdag d. 23. august 2016, kl. 19:00 
Sted:   Præstegården 
Til stede:   Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Peter Dybdal, Katherine 
  Larsen, Pastor Michal Bienkowski 
Ikke til stede:  Khalid Yousif Shamou, Amer Alyas 
Referent:   Allan Hansen 

1. Godkendelse af sidste mødereferat og opfølgning 
Referatet blev godkendt. 

Salmebøger: Det overvejes fortsat, hvordan en eventuel anskaffelse af 50 stk. 
salmebøger kan finansieres. 

Opsætning af en lille radiator i køkkenet: Forsøges gennemført inden varmesæsonen. 

Sct. Michaels Nat d. 30. september: Allan følger op på programmet for kulturnatten. 
Kirken er åben fra kl. 18:00 til kl. 24:00. Bel Canto optræder fra kl. 19:30 til ca. kl. 
20:15. Der fejres messe kl. 21:00. Menigheden skal opfordres til at møde talstærkt 
op, både til koncerten og til messen. 

2. Opfølgning på sommerens hændelser 
Ordningen med de vikarierende præster i sommerferieperioden havde fungeret fint og 
der havde været et pænt fremmøde til messerne. Et problem med mange duer i 
loftrummet over kirkerummet var blevet løst. Årsagen havde været et hul i taget, som 
det ikke havde været muligt at observere udefra. Der resterer stadigvæk noget 
rengøringsarbejde.  



Der har før været dueproblemer i loftrummene i tårnet og nu altså også i loftrummet 
over selve kirken. Der var enighed om at inspektion af alle loftrum, både i tårnet, 
over selve kirken og over sideskibet, samt loftrum over kapellet, skal have 1. prioritet 
i forbindelse med de månedlige arbejdslørdage. 

3. Istandsættelse af våbenhus 
Arbejdet igangsættes nu. Peter koordinerer indsatsen. Allan indkøber maling. Der 
etableres et arbejdshold næstkommende søndag. Arbejdet udføres på hverdagsaftener. 
Kathrine formidler lån af rullestillads. 

4. Maling af murværk i gårdhave og opretning af fliser 
Allan indkøber maling til maling af murværk der er blevet pudset. Arbejdet 
inkorporeres i våbenhusarbejdet.  

Flisearbejdet er i gang og færdiggøres af Georg og Fadi. 

5. Evt. udskiftning af projektører i koret 
Der har været fremsat ønske om at opsætte projektører der giver en varmere 
belysning af alteret og korset. Den ene af de fire nuværende armaturer er defekt og 
skal udskiftes. Det overvejes derfor om det vil være opportunt at udskifte samtlige 
armaturer nu. Problemet er den høje placering over gulvet. Mulighed for evt. 
etablering af permanent adgangsmulighed til armaturerne undersøges derfor 
nærmere. 

6. Krucifiks 
Det blev besluttet at genoptage overvejelserne om kirkens krucifiks. 

7. Genoptagelse af voksenkatekese 
Det blev besluttet at genoptage voksenkatekeserne. Der påregnes afholdt i alt 6 
katekeser i løbet af vinterhalvåret (ca. én gang per måned). Første gang tirsdag d. 6. 
september. 

8. Kalender 
Messeaflysninger 
7. september messen aflyses. 



13. 14. og 15. september messerne aflyses. 
21. september messen aflyses. 
5. oktober messen aflyses. 

Familiemesse 
Messen d. 4. september afholdes som familiemesse. 

Studiekreds 
6. september kl. 19:00. Messe kl. 18:30. 

Arbejdslørdag 
10. september fra kl. 09:00 til ca. kl. 11:00. 

Titulærfest Kalundborg 
11. september. 

Ældreklub 
22. september ældreklubben afholder møde efter messen kl. 12:00. 

Menighedsrådsmøde 
27. september kl. 19:00 efter messe kl. 18:30. 

Sct. Michaels Nat 
30. september koncert i kirken kl. 19:30. Messe kl. 21:00. 

9. Diverse 
Der arbejdes med evt. gennemførelse af en fælles valfart til Skåne under Pavens 
kommende besøg. 

Det undersøges om der evt. vil kunne gennemføres en fælles valfartstur til Polen til 
næste år. 

10. Næste møde 
Tirsdag d. 29. september kl. 19:00. Messe kl. 18:00.


