
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. 7. november 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. Første gang 
kommende søndag. 
Kirkeskattebetaling: Plakat opdateres og opstilles i våbenhuset hver søndag. P. 
Michal orienterer om ordningen (rettet især mod nye kirkegængere) i kirken og 
kirkeskattebrochuren fremlægges ved søndagsmesserne. 
Hjertestarter: Helena undersøger mulighederne. 

2. Fordeling af overskud fra høstfest auktionen 
Overskuddet fordeles ligeligt mellem Caritas, Missio Danmark og Skt. Vincent 
Grupperne. 

3. Anvendelse af overskud fra busturen til Malmø 
Hver af de 3 menigheder (Slagelse/Kalundborg, Ringsted og Holbæk) bidrager til 
regningen fra busselskabet forholdsmæssigt, svarende til antal deltagere. Der var 74 
passagerer i alt. 
Der bliver et lille overskud, som hver menighed selv må administrere. Der var 
enighed om at anvende overskuddet i Slagelse til salmebogsindsamlingen. 



Menigheden orienteres herom både i kirken og under kirkekaffen, så snart den 
endelige beregning foreligger.   

4. Næste sogneblad 

Der var enighed om at udgive det næste sogneblad inden jul. 

5. Kalender  

Aflysninger 
14. til og med 18. nov.: Messen aflyses 
25. nov.: Messen kl. 12:00 aflyses. Der afholdes tidlig morgenmesse kl. 07:00 
1. dec.: Messen aflyses 
7. dec.: Messen aflyses 
15. dec.: Messen aflyses 
Arbejdslørdag 
Arbejdslørdagen i december suspenderes 
Retræte i Holbæk 
10. dec.: Der afholdes fælles retræte i Holbæk med start kl. 10:00 og messe kl. 15:30 
12. nov.  
Ældreklub 
10. nov.: Ældreklubben holder møde efter messen kl. 12:00 
8. dec.: Ældreklubben afholder sin årlige julefrokost efter messen kl. 12:00 
Høstfest 
Høstmessen afholdes d.16. okt. med efterfølgende auktion til fordel for vores 2 børn i 
Børnefonden. 
Alle Sjæles messe 
7. nov.: Alle Sjæles messe kl. 18:30 
Voksenkatekese 
8. nov.: Messe kl. 18:30 med efterfølgende katekese kl. 19:00 
Menighedsrådsmøde 
5. dec.: Menighedsrådsmøde kl. 19:00 efter messe kl. 18:00 

11. Diverse. 

Helena gav en orientering fra det seneste pastoralrådsmøde, bl.a. om:  



- Vigtigheden af at pleje og påskønne det frivillige arbejde der udføres i 
menighederne. Forskellige ideer blev drøftet. 

- Et regnskabskursus for menighedsrådsmedlemmer som pastoralrådet er ved at 
planlægge. 

- Status mht. til planlagte kirkelukninger 

Helena orienterede om søster Therese Phiekos illustrerede børnebog med katekese- 
oplæg. Bogen er oversat til flere sprog. Finansieringen sker ved frivillige bidrag bl.a. 
i forbindelse med anskaffelser af bogen. Helena taler med George om evt. brug af 
bøgerne i undervisningen. 

10. Næste møde. 

Mandag d. 5. dec. kl. 19:00. Messe kl. 18:30 


