
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. november 2021, 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 
Der er ikke referat fra sidste møde, da fast referent ikke var til stede. Men der var de ikke 
store beslutningsemner.                   

2. Status på indsamling 
Pr. 15. november mangler der at blive indsamlet 21.662,10 kr. Sidste betaling på lån til 
bispekontor blev betalt sidst i oktober. 

3. Reperation af skt. Katarina figur 
Hjulet på figuren skal sættes på igen. Der kunne bores et lille hul på begge sider og sætte 
en dyvel i for bedre holdbarhed. Peter påtager sig opgaven. 

4. Nedløbsrør 
Vi har fået et forholdsvist dyrt tilbud på udskiftning af nedløbsrør fra VVS’eren. Vi afviser 
tilbudet, da Katherines mand har kigget på det, og kan hjælpe med gravemaskine og 
udskifte rør til kloaken. Vi betaler ham for materialerne. Han har brug for 2 mand til at 
grave, og det kan ordnes en arbejdslørdag. Kældervindue ved sakristi kan blændes af. 

5. Maling af sakristi og kapel 
Der kan indhentes tilbud fra Vibe’s Malerfirma, som også malede kirkerummet. Peter 
ringer ang. tilbud. 

6. Jul 
Juletræ: Helena har bestilt 1 stk. juletræ 
Æbleskiver til 12/12 - 3. advent med Lucia optog. Indkøb: 250 æbleskiver, 1 flormelis, 2 
store spande syltetøj, 6 L gløgg, 2 poser rosiner/mandler, 30 poser slik til børn. Helena 
giver besked til Amer. 
Krans: Nadia har lavet kransen og Lisbeth har betalt for den 
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Messetider: skrives ind i kalender og på forsiden af hjemmesiden 
Efter julenatsmesse: servere lidt vin og snacks. Tjekke op på antal af plastikkrus. Peter 
kan købe vin, og Amer kan spørges om indkøb af snacks. Der tjekkes først op på hvad der 
er tilbage efter Lucia festen. 

7. Lommekalender 
Annoncere at der kan bestilles (med/uden omslag og enkelte dele). P. Michal laver udkast 
til meddelelse til på søndag.  

8. Igangsættelse af valgråd 
9/12 skal valgrådet indsendes (Rene, Werner og Jurjen). Rådet kan sættes i gang på 
søndag, hvor der skal vælges en formand. P. Michal printer blanketterne ud til dem.  

9. Biskoppens 70-års fødselsdag 
Der sendes en hilsen fra menigheden til på onsdag 17/11, som Peter sender. Det er 
besluttet at vi giver en gave til Katolsk Menighedspleje.  

10. Corona restriktioner  
De nye restriktioner som gælder når der er over 200 personer, gælder ikke for vores 
menighed. Vi gør opmærksom på at bruge håndsprit.  

11. Beskæring af alterlys 
Det kunne gøres efter hver søndagsmesse, men skal gøres udenfor, så stearinen ikke 
spilder på gulvtæppet. P. Michal kan spørge Darek om han kunne hjælpe. Der kan 
spørges til kirkekaffe om andre kan hjælpe. 

12. Arbejdslørdag 
Næste arbejdsdag: 18/12 kl. 9-11 
- Tømme sakristi, rengøring, sætte affugter op 
- 2 mand til at hjælpe med gravearbejde 

13. Evt. 
Julehjælp fra Katolsk Menighedspleje 
P. Michal er blevet kontaktet af Jacob Schwartz ang. at familier kan søge om julehjælp. P. 
Michal indstiller de familier han har kendskab til.  

Problemer med døre 
Der er hul under yderdøren til sakristiet, som kan give problem med kulde/skadedyr ind i 
sakristiet. Døren til klokketårnet er problematisk at åbne. Begge døre kan forsøges at 
justere.  

14. Næste møde 
Mandag 10/1 2022: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30.
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