
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. 15. marts 2021, kl. 19:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Wael Somo, Susanne  Karlsen, Pastor Michal   
  Bienkowski, Katherine Larsen og Margrethe Juulsgaard.  
Afbud:   Helena Baszkiewicz og Maria Mehakovic 
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

2. Indsamling 
Via MobilePay er der senest den 19/2 indsat 2.900 kr. i alt.   

3. Indkøb af vievandsdispenser 
Der er enighed om at få indkøbt en vievandsdispenser. Gitte fra Holbæk menighed tager 
kontakt til firmaet med spørgsmål og bestiller på vegne af alle 3 menigheder.  

4. Arbejdslørdage 
Det er svært at planlægge. Hvis der er noget presserende, kan der ringes til folk for at 
aftale det som skal laves . 

5. Opdatering af “drukfester” på området 
Der er problemer på skolens grund, men ikke det store problem på vores grund udover at 
de går ind til skolen herfra. Foreløbig være opmærksomme på det, og skolen må kontakte 
os hvis der er problemer.  

6. Påsken, hvad gør vi hvis der ikke løsnes op? Hvad gør vi hvis der løsnes? 
Palmeprocession: uden procession men palmegrene bliver indviet på stedet. Peter har 
aftalt med Rosa at hente grene dagen før Palmesøndag.  

P. Michal regner med at Biskop vil snarest sende retningslinjer ang. fejring af Påskens 
liturgier. Fejrer de Messer vi har på programmet, og lave tilmeldinger til dem.  

Under disse begrænsninger kunne Påskenatsmesse fejres i både Holbæk og Slagelse. I 
Slagelse kunne den fejres kl. 19 og i Holbæk kl. 22.  
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Peter finder 3 folk til oplæsning af Passionsteksten. Måske begrænse læsning til kun den 
tekst til Palmesøndag og Påskenat. Afventer udmeldning fra Biskoppen. 

Skærtorsdag uden fodtvætning.  

7. Evt. 
Glasmosaik 
Finde ud af hvordan glasset kan udskiftes. Peter kunne spørge en glarmester, om han har 
en ide om hvordan det kunne ordnes og til hvilken pris. 

Caritas 
Vores repræsentant Boon Ja vil gerne til et menighedsrådsmøde tale om at igangsætte 
Caritas projekt. Vi venter til der åbnes mere op i samfundet. 

Alterlys 
Lysene er ikke af en særlig god kvalitet, og vægen er dårlig. Maria kan skaffe en bedre 
kvalitet. Det kræver også meget at gøre alterlysene klar, så vi kan prøve at finde en anden 
løsning til alterlysene.   

Kirkeskat 
Kirkeskatkonsulenten har kontaktet p. Michal om måske at igangsætte et projekt, som kan 
hjælpe med at få kirkeskat til at stige. Vi kan afprøve det. I vores menighed er der 81 
tilmeldt kirkeskatordning.  

Sognebladet 
23. april deadline. 

8. Næste møde 
Mandag 26. april 2021: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30. 
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