
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. 12. maj 2019, kl. 12:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Wael Somo, Maria Mehakovic 
  og Margrethe Juulsgaard.  
Afbud:    Pastor Michal Bienkowski, Susanne Karlsen og Katherine Larsen 
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt. 

2. Opfølgning fra sidst  
Flagstænger 
Projektet er i gang.  

Ophængning af udhængsskab i våbenhus 
Der mangler fortsat en nøgle. Helena vil spørge sin mand om han kan finde en måde at 
åbne skabet på.  

Hævning af salmenummertavlen 
Tavlen skal hæves lidt op, hvilket kan gøres en eftermiddag. Peter og Wael sørger for 
dette.  

Nedtagning af brusekabine 
Den bliver pillet ned samme dag, som salmenummertavlen bliver hævet. Maria gør rent 
bagefter.  

VVS til varmeanlægget 
Der afventes svar fra p. Michal angående kontakt til vvs’eren. Der kan tales med ham om 
det på næste søndag. 

3. Titulærfest 2. juni 
Helena sørger for mærkater til restaffald, så sækkene kan stilles ud sammen med 
affaldscontainerne til afhentning. Plastikservice er indkøbt. Der vil de næste søndage 
under kirkekaffen gøres opmærksom på, at menigheden tager mad med. Amer køber øl, 
sodavand og vin. Lørdag 1. juni kl. 10 mødes vi for at stille bordene, så der bliver bedre 
plads til placering af mad og spisepladser. Bordene og bænkene ude i gården bliver malet, 
så man også kan sidde derude.   
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4. Dårlig nyt fra orgelkonsulenten 
Michael Thomsen har fortalt, at Frobenius har kigget på orglet. Borebille angreb er meget 
fremskredet, og det vil blive dyrt at reparere. Et nyt brugt orgel ligger omkring 150.000 kr., 
mens et el-orgel ligger omkring 100.000 kr. men har en dårlig klang. Man kan ikke stoppe 
borebille angrebet, og det vil koste mellem 600.000-800.000 kr. at reparere. Man kan godt 
fortsat spille på orglet, men borebillerne kan sprede sig til andet træværk. Der kan 
undersøges forskellige muligheder, fx stille el-klaveret op med højtalere.  

5. Bemaling af Maria statue, Kristus statue og Monfort statue 
Henryka har kigget på statuerne, og kan se de originale farver under den hvide maling. 
Hun undersøger hvordan den hvide maling bedst kan fjernes, før hun maler statuerne i 
deres originale farver. Peter kan spørge i Flügger hvad deres råd er til at fjerne den hvide 
maling. Vi kan møde flere op og hjælpe med at fjerne malingen.  

6. Fondssøgning mht. maling af kirken/indkøb af nyt orgel 
Helena vil spørge i Marineforening, hvordan de har søgt fondsmidler. Der skal laves en 
ordenligt ansøgning og en ordenligt forklaring på søgningen, med en lille historie om kirken 
og hvorfor den skal bevares. Der kan også spørges på bispekontoret angående 
fondssøgning.  

7. Evt. 
Klaveret i menighedssal 
Der skal sættes en ny lås på klaveret. Helena og hendes mand undersøger, hvordan låsen 
udskiftes og sørger for dette. 

Lys der ikke soder 
Der er købt nye stearinlys. Lysene kan også skiftes ud lørdag 1. juni. Der gives besked 
næste søndag til menigheden om kun at købe ren stearinlys. Til olielamperne ved Maria 
alteret skal der indkøbes olie som ikke soder.   

8. Næste møde  
Søndag 30. juni: Menighedsrådsmøde kl. 12:00.   
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