
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. 13. januar 2019, kl. 12:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Katherine Larsen, Pastor Michal Bienkowski, Wael  
  Somo, Susanne Karlsen og Margrethe Juulsgaard. Jurjen var til  
  stede under punkt 4. 
Afbud:    Maria Mehakovic og Helena Baszkiewicz 
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt. 

2. Opfølgning fra sidst  
Kristusfigur til korset  
P. Michal har kontaktet firmaet, og venter på svar angående, hvornår figuren er klar. Der er 
blevet henvist til et fragtfirma, som kan levere figuren, og som vil blive kontaktet, når 
figuren er klar til levering.  

Flagstænger 
Projektet igangsættes til foråret, når der ikke længere er frost i jorden. 

Placering af Kristusfigur fra klokketårnet 
En person har vurderet figuren, og første vurdering er, at figuren kan være lavet af gips. 
Men hun vil lave en mere omfattende undersøgelse. Et forslag til placering kunne være i 
en af siderne i våbenhuset. Der kunne ses nærmere på figuren næste arbejdslørdag, hvor 
der fx kunne bores et hul, på et ikke så synligt sted, og se hvad materiale der kommer ud. 

Ophængning af udhængsskab i våbenhus 
Peter har aftale med Fadi om at skrue skabene ned og sætte dem op i våbenhuset. Dette 
kan gøres næste arbejdslørdag. Efterfølgende findes der en løsning på, hvordan hullet 
efter skabene repareres. 

Radiator i køkken 
Suni er kommet med radiatoren, og den sættes evt. op næste arbejdslørdag.  

Nøgler til menighedsrådet 
Nøglerne er udleveret, og er blevet indført på kvitteringslisten. Listen skal opdateres, da 
nogle personer på listen ikke længere har nøgle, og andre har ikke længere brug for 
nøgle. 

Den gamle korsvej 
Der bliver set på den næste arbejdslørdag. 
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3. Evaluering af Julen 2018 
De gamle lyskæder skal smides ud, for der er nye lyskæder. Juletræerne pilles ned 
mandag, og julekrybben bliver også pakket ned. Juletræerne kan måske hentes af Heidis 
mand, og hun bliver kontaktet vedrørende det.  

Der skal findes nye hjælpere til at få hængt Julestjernen/Herrnhut-stjernen op, så den kan 
blive sat op ved næste juletid. 

4. Aftale ekstraordinært menighedsrådsmøde angående regnskab m.m. 
Den 23. januar kommer oplysningerne om kirkeskat for 4. kvartal, og hurtigt herefter skal 
regnskabet afleveres. Der er aftalt et møde 27. januar kl. 12 om regnskab og budget. 

5. Arbejdslørdage  
Næste arbejdslørdag er 9. februar. Der bliver udarbejdet en liste over opgaverne til denne 
dag, og de vil blive annonceret i god tid forud.  

Opgaver til arbejdslørdag: 
Undersøge hvilket materiale Kristusfiguren i klokketårnet er lavet af. 
Nedtagning og ophængning af udhængsskab til våbenhuset. 
Opsætning af radiator i køkkenet. 
Se på den gamle korsvej.  
Tomme papkasser bag alteret skal smides ud. 
Husmuren på menighedshuset skal repareres. 
Et nedløbsrør fra tagrenden på menighedshuset skal justeres, og sættes bedre fast. 
Oprydning i skabet i menighedssalen. 

6. Evt. 
Træorm i orgelet 
Peter ringer til orgelkonsulenten Michael Thomsen, for at høre hvad der skal gøres.  

Maling af kirkerummet 
Der startes i år med at lave nogle indsamlinger specielt til formålet. Nogle forslag er, at der 
kunne laves en fest i menigheden, hvor der betales for maden, og at der også kunne laves 
lotteri.  

Det skal undersøges, hvordan malearbejdet kommer til at foregå, om kirken evt. bliver 
nødt til at være lukket i den tid, hvor malingen foregår. Hvis det bliver nødvendigt, kunne 
Messen foregå i menighedslokalet.  

Der vil blive indhentet vurdering/tilbud igen fra samme firma, som det nuværende tilbud er 
fra, og også fra et andet firma. Katherine vil undersøge, hvem der foretog maling i 
Vemmelev kirke. 

Kommoden i menighedslokalet 
Merete har bedt om at få en af skufferne i kommoden i menighedssalen til sine orgelnoder, 
hvilket hun får lov til. 

Skabet i menighedslokalet  
Der kan rydes op i skabet. 

Mandag 21/1 til fredag 25/1  
P. Michal er i Polen. 
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Gave fra menigheden til Biskoppens præstejubilæum 
Katherine bestiller en gave. 

Optagelse af nye lektorer 
P. Michal vil også gerne spørges, inden der optages nye lektorer.  

7. Næste møde  
Søndag 24. februar: Menighedsrådsmøde kl. 12   
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