
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. 24. april 2017, kl. 19:00 
Sted:  Præstegården 
Til stede:   Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Peter Dybdal, Katherine 

 Larsen, Pastor Michal Bienkowski 

Ikke til stede:  Amer Alyas, Yousif Shamou 

Referent:  Allan Hansen 

1. Godkendelse af sidste mødereferat og opfølgning 

Referatet blev godkendt. 

Kirkeskattebetaling: Emnet sættes på dagsordenen for det årlige informationsmøde. 

Det årlige informationsmøde: Vi har fået tilsagn om deltagelse af en repræsentant fra 
bispekontoret, som vil orientere om økonomi, status for sognesammenlægninger, 
mm. For at muliggøre en sådan deltagelse er mødet udskudt til efter sommerferien.   

Hjertestarter: Helena har talt med Tryggfonden. Der er muligheder for at få tildelt et 
apparat gratis. Helena indsender ansøgningsskema.  

Kirkekaffeordningen: Turnuslisten uddeles igen kommende søndag og samtidigt 
opfordres der til, at flere skriver sig på listen. Ordningen med selv at skaffe afløsere, 
hvis man er forhindret når man selv står for tur, gentages. 

Arbejdslørdag: Utæthed i tegltaget over kirken er repareret af Niels Rossing (tagsten 
udskiftet). Derudover har vores murerfirma foretaget en renovering af 
understrygningen forskellige steder.  



Tilslutningen de 2 seneste arbejdslørdage har været meget lille. Spørgsmålet tages op 
under kirkekaffen den kommende søndag.   

2. Valfarten til Polen til efteråret 

Turen er nu faslagt til efterårsferien og finder sted fra den 14. okt. til den 20. okt. 

Prisen er fastsat til DKK 3000,- per person og inkluderer bustransporten og 
hotelophold i dobbeltværelse. Der bliver formentlig tale om et tillæg for 
enkeltværelse. Tilmelding vil være bindende og det fulde beløb på DKK 3000,- skal 
indbetales inden d. 1. juni. 

Deltagerlisten lægges frem igen og ajourføres førstkommende søndag. 

3. Istandsættelse af Sankt Montforts Kapel 

Arbejdet starter først fredag i næste uge (en uge senere end først bebudet). Der 
indkøbes yderligere maling til maling af træværk og radiator. 

4. Valfart til Åsebakken 

Valfarten til Åsebakken finder sted søndag d. 28. maj. Der arrangeres fælles 
bustransport. Tilmeldingsliste startes op førstkommende søndag. Tilmelding gøres 
bindende. 

5. Kirkens titulærfest 

Titulærfesten afholdes d. 14. maj. Menigheden medbringer maden. Liste med hvem 
der bidrager med hvad, cirkuleres kommende søndag. Øl og sodavand til maden vil 
kunne købes. Amer forestår indkøb. 



6. Henvendelse om foredrag 

Vi har modtaget et tilbud om et foredrag om afasi efter apopleksi. Der var enighed 
om at gå videre med sagen og tage det med som et emne til et ældreklubmøde efter 
sommerferien. 

7. Kristi legeme og blodsfest 

Afholdes søn. D. 18. juni. Der søges om tilladelse til procession. 

8. Kalender   

Aflysninger 

2. maj: Messen aflyses 

3. maj: Messen aflyses 

9. maj: Messen aflyses 

28. maj: Messen aflyses pga. valfarten til åsebakken  

1. juni: Messen aflyses 

7. juni: Messen aflyses 

Titulærfest 

Søndag d. 14. maj: Messe kl. 10:00 med efterfølgende fælles spisning. Menigheden 
sørger for maden. 

Kristihimmelfartsdag 

Torsdag d. 25. maj: Messe kl. 10:00 og 1. kommunion 

Valfart til Åsebakken 

Søndag d. 28. maj 

Kristi legemes og blodsfest 

Søndag d. 18. juni: Messe kl. 10:00 med efterfølgende procession 

Arbejdslørdag 

Lørdag. D. 6. maj kl. 09:00 til ca. kl. 11:00, hvor der afsluttes med formiddagskaffe. 



Ældreklub 

18. maj.: Ældreklubben holder møde efter messen kl. 12:00 

Menighedsrådsmøde 

11. juni: Menighedsrådsmøde kl. 12:00 – efter søndagsmessen 

9. Diverse 

Det blev vedtaget, at der ophænges billeder af henholdsvis paven og biskoppen i 
sakristiet.    

10. Næste møde 

11. juni: Menighedsrådsmøde kl. 12:00 efter søndagsmessen. 


