
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:  Søndagdag d. 13. august 2017, kl. 12:00 
Sted:  Præstegården 
Til stede:   Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Yousif Shamou, Peter 

 Dybdal, Katherine Larsen, Pastor Michal Bienkowski 
Ikke til stede:  Amer Alyas  
Referent:  Allan Hansen 

1. Opfølgning fra sidste møde 
Der er ikke lavet referat af det sidste møde d. 11. juni. Udover ferieplanlægning blev 
følgende aftalt/drøftet ved dette møde:  
- Helena arbejder videre med planerne om anskaffelse af hjertestarter.  
- Kirkekaffeordningen blev drøftet på ny. Alle der står på listen får kopi af listen 

førstkommende søndag (Helena). Yousif vil fremover nogle dage før, minde den/
dem der står for tur om, at de har tjeneste den følgende søndag. 

- Valfarten til Polen d. 14. okt. til d. 20. okt.: 
Der er pt. 40 der har indbetalt. Der rettes henvendelse til de der resterer fra den 
oprindelige liste med besked om, at det er ved at være sidste udkald, hvis man 
stadigvæk vil med. 
 Det blev aftalt, at børn til og med 12 år kommer med til halv pris, dvs. for DKK 
1.500,-  
Pastor Michal ville lave oplæg til program, deltagervejledning og deltagerliste. 
- Montforts Kapel: Malerarbejdet er afsluttet med et flot resultat. Der resterer nu kun 

opsætning af hylde til korsvejsikoner samt genmontering af forsatsruder. Helena 
sørger for hyldeopsætning. Forsatsruderne monteres førstkommende arbejdslørdag. 



2. Kulturnatten fredag d. 29. september 
Kirken vil være åben fra kl. 17:00 til kl. 24:00. 

I år bliver der hele 3 koncerter. Bel Canto-koret med start kl. 18:00, Selandia Messing 
Orkester med start kl. 19:00 og Slagelsekoret med start kl. 20:00. 

Der vil være messe kl. 21:00 

3. Næste sogneblad 

Det blev besluttet at udgive næste sogneblad inden udgangen af september. Bidrag 
må derfor være klar senest medio september. 

4. Økonomi 

Katherine og Jurjen er ved at have et halvårsregnskab klar. Halvårsregnskabet 
gennemgås ved et møde så snart det foreligger. 

5. Informationsmøde 

Det årlige informationsmøde forsøges afholdt den 17. september kl. 12:00 efter 
messen. 

Dagsorden for mødet medtages i det kommende sogneblad. 

6. Arbejdslørdag 

Der udestår en hel del opgaver bl.a. udskiftning af toilet i præsteboligen, opsætning af 
radiator i køkken, forsatsruder i kapel, lugning og andet havearbejde, rep. og maling 
af gavl i menighedshus, mm. Der opfordres til aktiv deltagelse først kommende 
søndag og deltagerliste cirkuleres.  

7. Kalender 

Aflysninger 

22. aug. til 24. aug.: Messerne aflyses 
31. aug.: Messen aflyses 



11. sept.: Messe kl. 07:00 - ingen messe kl. 12
12. sept.: Messe kl. 07:00 – ingen messe kl. 12
19. sept. til 21 sept.: Messerne aflyses
21. sept.: Messen aflyses
Årligt informationsmøde
Det årlige møde er foreløbigt fastlagt til søndag d. 17. september efter messen
Sct. Michaels Nat d. 29. september
Messen flyttes til kl. 21:00
Koncerter i kirken kl. 18:00, 19:00 og 20:00. Kirken åben fra kl. 17:00 til 24:00
Voksenkatekese
26. sept. kl. 19:00 med forudgående messe kl. 18:30
Ældreklub
14. sept.: Ældreklubmøde med indledende messe kl. 12:00
Arbejdslørdag
Lørdag d. 9. sept. kl. 09:00 til ca. kl. 11:00, hvor der afsluttes med formiddagskaffe. 
Menighedsrådsmøde
08. okt.: Menighedsrådsmøde kl. 12:00 – efter søndagsmessen

8. Diverse

- Det blev vedtaget, at vi medvirker for Caritas med udbredelsen af  ”Verdens Bedste
Nyheder” d. 8. september kl. 07:00 til 09:00.

- Der rettes forespørgsel til vores orgelservicefirma om forslag til behandling af
orglet mod træorm.

- Blomsterudsmykning i kirken blev drøftet. Pt foregår arbejdet på ad hoc basis. Der
var enighed om at etablere et blomsterudvalg med en koordinator. Samtidig
udarbejder Helena og pastor Michal en skriftlig instruks og vejledning til udvalget.

9. Næste møde

08. okt.: Menighedsrådsmøde kl. 12:00 efter søndagsmessen.


