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

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

Salmebøger: Det blev aftalt, at igangsætte en indsamling blandt menigheden, for at 
skaffe midler til anskaffelse af de 50 stk. ekstra salmebøger der er behov for. Der 
samles ind én søndag om måneden indtil målet på DKK 10.000 nås. 

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

2. Kirkeskattebetaling  
Kirkeskattekampagnen har ligget brak hen over sommeren. Der var enighed om at 
genoptage bestræbelserne for at få forøget antallet af bidragsydere til 
kirkeskatteordningen. Forskellige tiltag blev drøftet.   

3. Istandsættelse af våbenhus og maling af murværk i gårdhaven 
Arbejderne er godt i gang. Våbenhuset ser ud til at kunne blive klar inden 
kulturnatten fredag d. 30. september.  

Der er doneret 2 nye lysarmaturer, som ligeledes vil blive opsat inden kulturnatten. 



4. Udskiftning af projektører i koret 
Der er nu opsat een ny projektør i den ene side i koret (erstatter det gamle par, hvoraf 
den ene var defekt), idet det blev besluttet, indtil videre, at bibeholde de to 
eksisterende projektører i den anden side. Den nye projektør giver et blødere og mere 
behageligt lys end de gamle projektører. 

5. Sct. Michaels Nat 
Arrangementet i kirken blev gennemgået. Der anbringes stativ med plakat foran 
kirken og placeres lyskærter ved trappen, på samme måde som sidste år.  

Amer sørger for forfriskninger til Bel Canto Koret efter koncerten. 
    
6. Pavemessen i Malmø 
Michal oplyste at messen kommer til at foregå på Swedbank Stadion, med start kl. 
09:30. Allan undersøger priser for bustransport fra Slagelse til Malmø. Michal 
undersøger hvordan der nemmest vil kunne rekvireres billetter til messen. 

7. Evt. valfart til Polen næste år 
Det ser ud til, at der er interesse i menigheden for at gennemføre en valfart til Polen. 
Der er en hel klar præference for at gennemføre arrangementet i efterårsferien. Der 
var enighed om at arbejde videre med planlægningen. 

8. Evt. anskaffelse af hjertestarter 
Der var enighed om, at det ville være hensigtsmæssigt, at få opsat en hjertestarter i 
kirken. Helena undersøger hvilke muligheder der er, og hvad omkostningerne i givet 
fald vil være. 

9. Evt. deltagelse i Caritasmøde d. 19. november 
Mødet er et inspirationsmøde, og handler om hvordan menighederne lokalt kan 
hjælpe flygtninge. Eventuelle kandidater til mødet blev drøftet. Der arbejdes videre 
med sagen.  

10. Kalender 
Messeaflysninger 
5. oktober messen aflyses. 



25. oktober messen kl. 12:00 aflyses. Der afholdes tidlig morgenmesse kl. 07:00 
2. november messen aflyses. 
14. november til og med 17. november messen aflyses. 

Arbejdslørdag 
8. oktober fra kl. 09:00 til ca. kl. 11:00. 

Titulærfest Holbæk 
12. november.  

Ældreklub 
20. oktober, ældreklubben afholder møde efter messen kl. 12:00. 

Høstfest 
Høstmessen afholdes d.16. oktober med efterfølgende auktion til fordel for vores 2 
børn i Børnefonden. 

Alle Sjæles messe 
7. november alle Sjæles messe kl. 18:30. 

Studiekreds 
4. oktober kl. 19:00. Messe kl. 18:30. 

Menighedsrådsmøde 
7. november kl. 19:00 efter messe kl. 18:00 

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

11. Diverse 
Der var enighed om, at imødekomme et ønske fra Holbæk om at fejringen af 
påskenatsmesse kommer til at ske skiftevis i Slagelse og Holbæk.  

10. Næste møde 
Mandag d. 7. november kl. 19:00. Messe kl. 18:30.


