
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. januar 20222, kl. 19:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski,  
  Wael Somo, Susanne Karlsen, Maria Mehakovic, Katherine   
  Larsen og Margrethe Juulsgaard  
   
Afbud:    
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt.                 

2. Status på indsamling 
Pr. 5/1-22 er alt indsamlet. Der laves en ny indsamling for maling af sakristi+kapel på 
27.195,94 kr. 

3. Snerydning 
Peter har snakket med Vækst & Miljø i Slagelse. De kommer tirsdag og laver vurdering af, 
hvor meget vej der skal ryddes og giver pristilbud på det. Der betales hver måned for 
saltning og rydning af sne. Der skal ryddes sne på fortovet hele vejen rundt om til, hvor 
muren slutter ved p-pladsen. Indkørsel og indgang skal ryddes, så posten/avisbud kan 
komme ind til postkassen.  

4. Katolsk kalender 
Der var ikke bestilt mange, men pga for langsom indsamling af bestillinger, er der ikke 
nogle på lager pt. P. Michal ringer ang. hvornår de får nogle på lager. 11 uden omslag og 5 
med omslag.  

5. Valgrådet 
Werner og Jurjen har i forbindelse med meddelelser under Messerne fortalt om valget til 
menighedsrådet. Så snart restriktionerne lempes, kan der ses på hvornår der kan 
arrangeres et menighedsmøde. 

6. Sakristi+kapel, allerede på lørdag? 
Hvis malerne er færdige på lørdag, kan det arrangeres at stille tingene på plads. 
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7. Arbejdslørdag 
Næste arbejdslørdag 12. februar kl. 9-11 
- Gøre rent i menighedshuset 
- Gøre rent i kirken 
- Se på rummet til opbevaring i sakristiet og gøre klar til at sætte affugter op 

8. Evt. 
Voksenkatekese 
Næste gang bliver 25. januar kl. 19 med Messe kl. 18:30. 

Fastetidens retrætedag 
Der skal ses på, hvornår der kan arrangeres en retrætedag i Slagelse. Fastetiden starter 
efter 2. marts. 

22. maj firmelse 
Biskop kommer hvis ikke der sker ændringer. 

9. Næste møde 
Tirsdag 8. februar 2022: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30. 
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