
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:   Mandag d. 25. januar 2016 kl. 19:00 
Sted:   Præstegården 
Til stede:   Katherine Larsen, Allan Hansen, Amer Alyas, Helena  
  Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski og Peter Dybdal 
Ikke til stede:  Khalid Yousif Shamou og Jurjen de Boer 
Referent:   Allan Hansen 

1. Opfølgning på sidste møde 
Referatet blev godkendt. 

Amer sørger for indkøb af bærbar computer og printer til brug for børneundervisning. 

Det blev besluttet, at vi melder os til bispedømmets interkulturelle  
kommunikationskursus d. 12 marts 2016. Kandidat/kandidater overvejes fortsat. 

Det blev besluttet, at der skal indkøbes flere salmebøger. Der foretages dog først  
optælling af de eksisterende salmebøger, således at det eksakte behov kan afgøres. 

2. Regnskab og budget 
Foreløbigt regnskab for 2015 blev gennemgået. Det tyder på, at resultatet bliver  
tilfredsstillende. Det endelige regnskab (og budgetlægning for 2016) afventer  
kirkeskatteopgørelse for 4. kvartal.  



3. Organisering af snerydning 
Snerydning af fortove og adgangsvej til præstebolig/menighedshus foregår pt. på ad 
hoc basis. Dette er ikke holdbart i længden. Det blev derfor besluttet, at forsøge med 
frivillig arbejdskraft efter samme model som den der gælder for kaffetjenesten. Dvs. 
med en turnusordning. Der forsøges at hverve frivillige til ordningen førstkommende 
søndag.  
  
4. Dueproblem i klokketårn 
Efter inspektion af det øverste loft i klokketårnet fremgår det, at rummet bebos af 
duer, og at en tømning og oprensning samt lukning af den adgangsvej der må være 
opstået, er yderst påkrævet. Arbejdet kræver stillads mm. og specialudstyr. Det blev 
derfor besluttet, at indhente forslag fra entreprenør med relevant erfaring. 

5. Valfart til Albani Kirke (den 27. februar 2016) 
Foreløbig er der ca. 20, der er interesserede i at deltage fra Slagelse, og et lignende 
antal fra Holbæk. Fælles bustransport er derfor en mulighed. Michal taler med  
Holbæk og undersøger hvilke muligheder der er for at komme til at spise indendørs. 

6. Forslag om opvarmning af køkken 
Der er rejst forslag om etablering af varme i køkkenet. Det ser ud til, at der er  
centralvarmerør der umiddelbart kan tilsluttes. Sagen undersøges nærmere. 

7. Kalender 
Messeaflysninger 
9. februar (messe kl. 07:00 i stedet). 
24. februar messen aflyses. 
9. marts messen aflyses. 
10. marts messen aflyses. 

Fastelavnstøndeslagning 
Efter messen d. 7. februar er der tøndeslagning for børnene og varm chokolade og  
fastelavnsboller til alle. Amer sørger for indkøb. 

Askeonsdag 10. februar  
Ekstra askeonsdagsmesse kl. 19:30. 



Korsvejsandagter med efterfølgende messe 
Hver fredag kl. 17:30 fra og med fredag 12. februar og til og fredag 18. marts. 

Studiekreds 
11. februar kl. 19:00. Messe kl. 18:30. 
25. februar kl. 19:00. Messe kl. 18:30.  

Ældreklub 
18. februar efter messen kl. 12:00. 

Arbejdslørdag 
6. februar fra kl. 09:00 til ca. kl. 11:00.  
5. marts fra kl. 09:00 til ca. kl. 11:00. 

Menighedsrådsmøde 
3. marts kl. 19:00 efter messe kl. 18:30. 

8. Diverse 
Der indhentes tilbud på reparation af muren i gårdhaven ud mod Christiansgade. Så 
vidt muligt inden budgetlægningen afsluttes. 

9. Næste møde 
3. marts kl. 19:00. Messe kl. 18:30. 


