
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. 6. marts 2017, kl. 19:00 
Sted:   Præstegården 
Til stede:   Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Peter Dybdal, Yousif  
  Shamou, Katherine Larsen, Pastor Michal Bienkowski 
Ikke til stede:  Amer Alyas  
Referent:   Allan Hansen 

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

Kirkeskattebetaling: Mulige yderligere tiltag blev drøftet. Bl.a. sættes emnet på 
dagsordenen for det kommende informationsmøde (jævnfør pkt. 2 nedenfor). 

Hjertestarter: Helena er i gang med at undersøge mulighederne, bl.a. i Trygfonden.  

Udskiftning af klokkemotor: Udgiften er nu medtaget i budgettet for 2017. Arbejdet 
sættes derfor nu i gang. I øvrigt er der modtaget et beløb fra en anonym giver, som 
kan dække noget af udgiften. 

2. Afholdelse af årligt informationsmøde 
Det blev besluttet at udsætte det årlige informationsmøde til én af de første søndage 
efter påske. Dagsorden for mødet blev drøftet. 

3. Valfarten til Polen til efteråret 
Der ser ud til at være god interesse for Valfarten til Polen, der er planlagt afholdt i 
efterårsferien fra 14. okt. til 20. okt., fra alle tre menigheder. P.t. undersøger Mietek 
Wozniak mulighederne for at gennemføre turen som busrejse - Enten med et dansk 
selskab eller med et polsk busselskab, men i begge tilfælde med busrejse hele vejen. 



4. Aktiviteter kommende arbejdslørdag 
Isætning af en tagsten der er blæst af kirketaget har førsteprioritet. Niels Rossing har 
påtaget sig at udføre selve isætningen. Dernæst foretages der inspektion af samtlige 
kirkens loftrum for utætheder, redebygning mv.  

Øvrige aktiviteter vil afhænge af fremmødet. 

5. Opfølgning på kirkekaffeturnusordningen 
Ordningen kører p.t. ikke helt tilfredsstillende. Ofte er det de samme Tordenskjolds 
soldater, der står tilbage med slæbet. Turnuslisten forsøges udvidet førstkommende 
søndag. Og det gentages, at de der har turnus selv skal finde afløsere, hvis de måtte 
blive forhindret. Turnuslisten med telefonnumre uddeles til alle de, der er på listen. 
Fremover skal det forsøges, om vi med hjælp af sms-meddelelser, kan sende 
påmindelser til de der har turnus, dagen før.   

6. Kalender  
Aflysninger 

8. marts: Messen aflyses 

5. april: Messen aflyses 

Påsken 

Skærtorsdag: Messe kl. 17:00 – Vågenat fra messens afslutning indtil kl. 14:30 
langfredag 

Langfredag: Korsvej kl. 14:30 – Passionens liturgi kl: 15:00 

Påske lørdag: Velsignelse af påskemaden kl. 11:00 – Påskehøjmesse kl. 22:00 i Sankt 
Elisabeths Kirke i Holbæk 

Påskedag: Messe kl. 10:30 

Polsk Messe 
2. april kl. 19:00 

Arbejdslørdag 
8. april  



Ældreklub 
16. marts: Ældreklubben holder møde efter messen kl. 12:00 

Retræte i Holbæk 
Lørdag d. 1. april kl. 10:00 – Messe kl. 15:30. Egen frokost medbringes 

Menighedsrådsmøde 
24. april: Menighedsrådsmøde kl. 19:00 efter messe kl. 18:30 

7. Diverse. 
Næste sogneblad udgives inden påske. Bidrag skal være klar senest ultimo marts. 

Istandsættelsen af Sankt Montforts Kapel udføres sidste uge i april. Katherine 
mobiliserer folk til afvaskning af flader der skal males, og mobiliserer folk til 
malerarbejdet. Det påregnes, at der samtidig opsættes nye korsvejsikoner. 
   
8. Næste møde. 
24. april: Menighedsrådsmøde kl. 19:00 efter messe kl. 18:30 


