
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. 10. august 2020, kl. 19 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski,  
  Maria Mehakovic og Margrethe Juulsgaard.  
Afbud:   Susanne Karlsen, Wael Somo og Katherine Larsen     
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat 
Referat blev godkendt. 
  
2. Status på indsamling 
Der er indbetalt 85.000 kr. til bispekontoret 1. juli, og herefter er der indsamlet 1.150 kr. 
Restbeløbet på regningen er 69.348 kr. Margrethe kontakter bispekontoret om indbetaling 
på indsamlingskonto med skattefradrag. 

Der gøres opmærksomt på mulighederne for donation til indsamlingen i våbenhuset med 
en infoseddel. Der informeres om mulighed for køb af rosenkranse, som er doneret til 
dette formål og status på indsamlingen.  

Der kan sælges billeder og lampekupler som står i klokketårnet. Lampekuplerne skal 
sælges via salgssider eller salgsgrupper. 

3. Genoptagelse af kirkekaffen 
Vi venter med at arrangere kirkekaffe og følger udviklingen i forhold til retningslinjerne. 

4. Høstfest 
Det kunne arrangeres den 4. oktober (første søndag i oktober). I forhold til auktionen over 
høstgaver må vi vente og se, hvordan det til den tid ser ud med begrænsning af 
forsamlinger. 

5. Titularfest 
Festen for vor Kirke kunne arrangeres den 27. september (sidste søndag i september) 
med en liturgisk fejring. I forhold til fællesspisningen må vi også her vente og se, hvordan 
det ser ud til den tid med begrænsning af forsamlinger.  

6. Faste arbejdsopgaver: bl.a. vask/strygning af duge 
Foreløbig fortsætter det som det plejer. 
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7. El-lys i stedet for fyrfadslys ect. 
Peter undersøger muligheden for at have et lysstativ til at tænde elektriske lys i stedet for 
fyrfadslys ved Maria alter. 

Vi skal have fundet de rigtige stearinlys, der blev købt som 100% ren stearin. Lars Bo kan 
spørges angående dette. P. Michal kan spørge Allan, om han kunne hjælpe med at bore 
hul til lysene. 

8. Prioritering af vedligeholdelse af Kirke og menighedshus 
• Reparation af søjle i menighedssal (der kan sættes en plade på, som kan beskytte imod 

hjul fra kaffevognen) 
• Opretning af gangfliser (Helena kan sørge for hentning af grus, og Peter snakker med 

Wael om opretning af fliserne) 
• Klokketårn oprydning (aftale hvem der kan komme) 
• Rivning af grus i indkørsel 
• Sprøjte for ukrudt (spørge Kasia eller Zofia) 
• Maling i sakristi og bag skriftestolen 
• Maling i kapellet 
• Maling af jernlåger ved begge indgange (Helena og en hjælper) 
• Reparation af teglsten på mur (spørge Nael) 
• Reparation og maling af endegavl på menighedshus (spørge Nael) 
• Punkterede vinduer (en større udgift som der ventes med) 
• Indkørsel projekt. Fra et tidligere møde i oktober 2019 blev der talt om at ordne 

indkørslen; fjerne grus, lægge stabil, lægge 2 rækker fliser til bil og grus ved siden af. 
(kan tale med Kasias mand om projektet) 

9. Evt. 
Hjulet til Skt. Katerina figur 
Det ligger i sakristiet og skal bare limes på. 

Udskiftning af pære til spotlys i koret 
Kan prøve at spørge om hjælp til at få det udskiftet. 

En ny kateket 
Jurjen har meldt sig som kateket. Helena melder sig som ekstra hjælper, da det er bedst at 
der er to personer på hvert undervisningshold.  

Opstart af voksen katekese 
Der kunne måske startes på at have en ugentligt bibelaften og en månedligt katekese 
aften. Det kunne startes op i september. 

10. Næste møde 
Mandag 28. september 2020: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30.
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