
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:   Torsdag d. 3. maj 2016, kl. 19:00 
Sted:   Præstegården 
Til stede:   Allan Hansen, Amer Alyas, Helena Baszkiewicz, Katherine 
  Larsen, Pastor Michal Bienkowski, Peter Dybdal 
Ikke til stede:  Khalid Yousif Shamou 
Referent:   Allan Hansen 

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

Salmebøger, vi har 60, vi ønsker 40 ekstra. Helena undersøger hvor meget de koster 
pr. styk. 

Mulighederne for opsætning af en lille radiator i køkkenet forfølges fortsat. 

2. Arbejdslørdage 
Listen med arbejdsopgaver (tavlen i køkkenet) blev gennemgået. Det mest 
presserende arbejde er genopretning af fliser i gårdhaven. Der oprettes en liste med 
de der gerne vil deltage. Fremover organiseres arbejdet på samme måde som for 
kirkekaffetjenesten (se nedenfor). Det tilstræbes at der er en 5-6 m/k der giver møde 
hver gang.  

3. Kaffetjeneste 
Amer overtager organiseringen af kaffetjenesten. Listen ajourføres. De der står for tur 
adviseres hver uge forud. Er nogen forhindret i at gøre tjeneste pågældende søndag, 
skal der så vidt muligt skaffes en afløser. 



4. Næste sogneblad 
Næste sogneblad skal være klar medio juni, således at bladet kan udgives inden 
sommerferien. 

5. Maling af murværk 
Renoveret udvendig murværk i gårdhave skal males. Vi udfører selv arbejdet. Allan 
indkøber maling. 

6. Indvendig istandsættelse af kirken 
Som tidligere besluttet istandsættes våbenhuset (vægge og loft males og lysarmaturer 
udskiftes). Arbejdet igangsættes umiddelbart efter sommerferien. 

7. Åsebakkevalfarten søndag d. 29. maj 
Det blev besluttet at forsøge at arrangere fælles bustransport i samarbejde med 
Holbæk og Kalundborg. 

8. Arbejde i tårn 
Arbejdet med rydning af det øverste loft over klokkerummet i tårnet igangsættes. 
Stilladset som er påkrævet desangående forbliver i tårnet til brug for fremtidig 
adgang til det øverste rum og til brug for tilsyn, servicering og vedligeholdelsen af 
klokkemekanikken. Der er opnået økonomisk støtte til projektet fra bispedømmet. 

9. Kalender 
Messeaflysninger 
16. maj til 20. maj messerne aflyses. 
25. maj messen aflyses. 
29. maj messen aflyses pga. Åsebakkevalfarten 
31. maj til og med 3. juni den ordinære messe er aflyst, men der afholdes ordets 
gudstjeneste samtlige dage på de sædvanlige messetidspunkter. 

Titulærfest 
Kirkens titulærfest afholdes søndag d. 19. juni med efterfølgende fællesspisning. 

Arbejdslørdag 
11. juni kl. 09:00 til ca. kl. 11:00. 



Menighedsrådsmøde 
Tirsdag d. 7. juni kl. 19:00 efter messen kl. 18:30. 

10. Diverse 
Der arrangeres fællesspisning i forbindelse med titulærfesten d. 19. juni. Menigheden 
bidrager med madretter. Der udfærdiges liste på samme måde som sidste år. Elzbieta 
forestår listen.  

11. Næste møde 
7. juni kl. 19:00. Messe kl. 18:30. 


