
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. 30. januar 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: Plakat opdateres og opstilles i våbenhuset hver søndag. Den nye 
kirkeskattebrochure med lokale billeder mangfoldiggøres og tages i brug (lægges 
frem i kirken og uddeles til nye ansigter). P. Michal orienterer om brochuren i kirken 
under bekendtgørelser. 
Hjertestarter: Helena er i gang med at undersøge mulighederne, bl.a. i Trygfonden. 
Det kom frem at vi i forvejen er forsikret hos Tryg. 
Det blev besluttet at udsætte rep. af klokkemotor indtil regnskabsresultatet foreligger 
og det nye budget er klar. 

2. Plan for regnskabsafslutning og budgetlægning 
Kirkeskatteresultatet for 4. kvartal er endnu ikke udgivet, men skulle være på 
trapperne. Det blev besluttet at afholde et særligt regnskabs- og budgetmøde søndag 
d. 12. feb. kl. 12:00 efter messen. 

3. Valfart til Polen til efteråret 

Valfarten til Polen forsøges afholdt fra 14. okt. til 20. okt. Dvs. i efterårsferien. 

Det påregnes at vi inddrager et rejsebureau til at hjælpe med det praktiske. P. Michal 
arbejder videre med sagen. 



4. Kalender  

Aflysninger 

2. feb.: Messen aflyses 
7. feb.: Messen aflyses 
8. feb.: Messen aflyses 
9. feb.: Messen aflyses 
20. feb. til og med 24. feb.: Messerne aflyses 
8. marts: Messen aflyses  
Kyndelmisse 
5. feb.: Messe kl. 10:00 som sædvanlig. Indledes med lysprocession fra 
menighedshuset 
Fastelavn 
26. feb.: Messe kl. 10:00 som sædvanlig. Efterfølgende fastelavnsarrangement i 
menighedssalen og tøndeslagning, mv. 
Arbejdslørdag 
11. feb.  
Ældreklub 
16. feb.: Ældreklubben holder møde efter messen kl. 12:00 
Voksenkatekese 
14. feb.: Messe kl. 18:30 med efterfølgende katekese kl. 19:00 
Menighedsrådsmøde 
6. marts: Menighedsrådsmøde kl. 19:00 efter messe kl. 18:00 
Regnskabs- og budgetmøde 
Søndag d. 12. feb. kl. 12:00 efter messen 
11. Diverse. 

Amer og Georg sørger for indkøb til fastelavn (90 fastelavnsboller 10 l kakao, slik til 
børnene, tønder, mv.). 

Kathrine og Helena indkøber lys til kyndelmisseprocessionen. 

Prisen for leje af menighedslokalerne til fester og lignende arrangementer blev 
drøftet. Der var enighed om et beløb på DDK 700,- Udleje foretages kun til 
medlemmer af menigheden. 



10. Næste møde. 

Mandag d. 6. marts kl. 19:00. Messe kl. 18:30 


