
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. 08. januar 2018, kl. 19:00 
Sted:  Præstegården 
Til stede:   Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Peter Dybdal, Katherine 

 Larsen, Pastor Michal Bienkowski  
Ikke til stede:  Yousif Shamou, Amer Alyas 
Referent:  Allan Hansen 

1. Opfølgning fra sidste møde 
- Helena tager spørgsmålet om evt. fælles indkøb af hjertestartere op i pastoralrådet. 
- Uddeling af turnuslister til kaffetjeneste til alle på listen udestår stadigvæk. P. 

Michal sørger for printning af et passende antal lister og Yousif sørger for omdeling 
af listerne. Fremover udpeges der 3 personer til tjenesten hver søndag. 

- Valfarten til Polen d. 14. okt. til d. 20. okt. endte med et overskud på ca. DKK 
34.000,- Beløbet deles mellem de tre menigheder proportionalt med respektive 
deltagerantal. 

- Der er udarbejdet udkast til instruks for blomsterudsmykning i kirken. Udkastet 
tages nu officielt i brug.  

2. Menighedsrådsvalget 
Menighedsrådsvalget afholdes søndag d. 18.marts, som bekendtgjort i det seneste 
sogneblad og på sognets hjemmeside, og hvor sammensætningen af valgstyrelsen 
også fremgår. 

Der afholdes et informationsmøde søndag d. 28. januar efter messen. 

Peter opsætter plakater om valget i våbenhuset og i menighedssalen. 



3. Istandsættelse af kirkerummet og udskiftning af jalousier i klokketårn 

Der er indhentet et vejledende tilbud på maling af skib og kor i kirken. To lokale 
tømrerfirmaer, som er blevet os anbefalet, vil blive anmodet om at udarbejde pris/
forslag på udskiftning af jalousier.  

4. Deling af fællesudgifter med Holbæk 

En ny fordeling af fællesudgifter med Holbæk, i forbindelse med etablering af 
overnatningsmulighed for præsten i menighedshuset i Holbæk, skal aftales i 
forbindelse med budgetlægning for det nye regnskabsår. 

5. Næste Arbejdslørdag 

Tilslutning til de månedlige arbejdslørdage har været vigende på det seneste. Næste 
arbejdslørdag blev fastsat til d. 10. februar. Bekendtgørelse med opfordring til aktiv 
deltagelse tages op ved de kommende søndagsmesser og ved den efterfølgende 
kirkekaffe, hvor også deltagerliste cirkuleres. 

6. Kalender 

Aflysninger 

22. januar til og med 26. januar: Messerne aflyses dog afholdes der en ordets 
gudstjeneste d. 26. kl. 17:30 
1. februar: Messen aflyses 
5. februar til og med 9. februar: Messerne aflyses 
21. februar: Messen aflyses 
Askeonsdag 
14. februar: Messer kl. 12:00 og kl. 19:30 
Fastelavn 
11. februar: Søndagsmesse kl. 10:00 som sædvanlig, med efterfølgende kirkekaffe 
med tøndeslagning for børnene, fastelavnsboller, mm. 



Ældreklub 
Torsdag d. 18. januar: Ældreklubs møde med forudgående messe kl. 12:00 
Torsdag d. 15. februar: Ældreklubs møde med forudgående messe kl. 12:00 
Arbejdslørdag 
Lørdag d. 10 februar kl. 09:00 til ca. kl. 11:00, hvor der afsluttes med 
formiddagskaffe. 
Menighedsrådsmøde 
18. februar: Menighedsrådsmøde kl. 12:00 – efter søndagsmessen 

7. Diverse. 

Der er modtaget tilbud om en evt. donation af en ny kaffemaskine, der i givet fald vil 
blive anskaffet fra Polen. Muligheden undersøges nærmere. 


