
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:  Søndag d. 11. februar 2018, kl. 12:00 
Sted:  Præstegården 
Til stede:   Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Peter Dybdal, Katherine 

 Larsen, Pastor Michal Bienkowski, Yousif Shamou, Amer  
 Alyas og Jurjen de Boer 

Referent: Allan Hansen 

1. Opfølgning fra sidste møde 
- Der skal, som omtalt på sidste møde, aftales en ny fordeling af fællesudgifter med 

Holbæk menighed. Der var enighed om at lade de nye menighedsråd tage sig af 
dette spørgsmål. 

- 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. 

- Indhentning af forslag til udskiftning af jalousier i klokketårnet udestår. Der var 
enighed om, at udskiftning af jalousierne har højeste prioritet. Allan arbejder videre 
med sagen. 

2. Menighedsrådsvalget 
Peter oplyste, at der indtil videre har meldt sig 3 nye kandidater til 
menighedsrådsvalget søndag d. 18. marts. Endvidere er der to fra det nuværende 
menighedsråd der genopstiller. Som minimum skulle vi gerne op på 6 kandidater. Så 
menighedsmedlemmer der måtte være interesseret opfordres fortsat om at melde sig.  
Peter rykker bispekontoret for kandidatlister. 
Der afholdes valgmøde d. 4. marts, som allerede annonceret. 



2. Regnskab 2017 og Budget 2018 
Jurjen og Katherine forelagde regnskabet for 2017. Regnskabet viste et mindre 
overskud. Dog skal der foretages justeringer for overførsel af to øremærkede 
kollekter samt muligvis for en korrektion vedrørende kirkeskatten for 4. kvartal.  
Regnskabet sendes til revidering, når de endelige tal foreligger og gøres klar til 
formel godkendelse og fremsendelse til bispekontoret. 
Forslag til budget for 2018 blev gennemgået og godkendt. Budgettet forudsætter en 
forøgelse af kirkeskatteindtægterne og forbedring af kaffepengebidrag samt 
besparelser vedr. opvarmning af kirken. Det forudsættes samtidigt, at der generelt 
udvises stor sparsommelighed. 
Regnskab og budget vil blive gjort tilgængelige, når de endelige godkendelser 
foreligger.   

3. Kalender 
Aflysninger 

7. marts: Messen aflyses 
13. marts: Messen aflyses 
Askeonsdag 
14. februar: Messer kl. 12:00 og kl. 19:30 
Palmesøndagsmesse 
25. marts: Messe kl. 10:00 
Skærtorsdagsmesse 
29. marts: Messe kl. 17:00 med efterfølgende vågedøgn. 
Langfredag 
30. marts: Korsvej med efterfølgende passionsliturgi kl. 14:30 
Påskenats messe 
31. marts kl. 22:00 
Påskesøndagsmesse 
1.april: Messe kl. 10:30 
Firmelse 
22. april i forbindelse med søndagsmessen kl. 10:00. Sker med biskoppens medvirken 



Ældreklub 
Torsdag d. 22. februar: Ældreklubmøde med forudgående messe kl. 12:00 
Torsdag d. 15. marts: Ældreklubmøde med forudgående messe kl. 12:00 
Arbejdslørdag 
Fastsættelse af dato for næste arbejdslørdag afventer afklaring af datoen for en 
retrætedag (en lørdag inden påsken). 
Menighedsrådsmøde 
Næste menighedsrådsmøde aftales nærmere så snart valgresultatet foreligger. 


