
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. 23. september 2018, kl. 12:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Helena Baszkiewicz, Peter Dybdal, Pastor Michal Bienkowski,  
  Wael Somo, Susanne Karlsen og Margrethe Juulsgaard 
Afbud:    Maria Mehakovic og Katherine Larsen   
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt. 

 2. Opfølgning fra sidst  
Kristusfigur til korset  
Det undersøges om der er en figur i overskud hos kirkerne i Danmark, fx i Århus, og evt 
om de nedlagte kirker har en. Finde en figur som allerede har en betydning, inden der 
bestilles fra en hjemmeside. 

Flagstænger 
Der skal bestilles 2 flagstænger af fiber på 10m inkl. montering. Der er altid et 
Dannebrogsflag inkluderet, som passer til flagstangen. Helena undersøger priser, og 
sætter projektet i gang. 

Placering af Kristusfigur fra klokketårnet 
Der bliver set på figuren søndag 30. september efter Messen. 

Ophængning af udhængsskab i våbenhus 
Nøglerne til skabene skal findes, og de ligger måske på kontoret. Låsene kan evt. også 
udskiftes til ruko-nøgler. Peter har aftale med Fadi om at skrue skabene ned og sætte dem 
op igen. Billeder af Pave og Biskop er klar. 

Radiator i køkken 
Suni skal spørges om radiatoren, og Helena kontakter ham. Måske skal der indkøbes en 
ny radiator.  

Nøgler til menighedsrådet 
Listen over nøgler skal gennemses, og opdateres over personer der har nøgler. Helena vil 
gå i gang med at ajourføre listen. 

3. Sct. Michaels Nat 2018: læsning, evt. dørvagt 
Peter kan tage læsningen. Elzbieta ordner blomster, og Susanne og Helena ordner lys. 
Susanne er vagt i menighedssalen, og Wael er dørvagt i kirken. Amer handler ind til 
sodavand og chips til korene, og der laves også kaffe til dem.  
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4. Kan den gamle (oprindelige) korsvej finde anvendelse? 
Der skulle være flere korsvej på loftet, og evt. kunne nogle udskiftes med dem i kapellet, 
hvis de passer i størrelsen. 

5. Papirhåndklæder toiletter  
Det kan blive et problem med stoppede toiletter, hvis papirhåndklæderne bliver smidt i 
toilettet. Et forslag er, at de kan bruges i køkkenet i stedet for køkkenrulle eller til under 
kirkekaffen.  

6. Forslag om etablering af kirketransport 
Der er kommet et forslag om kirketransport af de ældre i menigheden. Det er ikke sikkert, 
at det kan lade sig gøre med fast transport, og liste over personer der kan køre. Det kan i 
stedet aftales privat. 

7. Indlæg til sogneblad 
Primo november skal indlæg være klar. Karen kan spørges om at skrive om en Helgen, og 
Peter kan skrive om årets gang.  

8. Samsø 
Det er nok mest henvendt til Kalundborg menigheden, at indbyggertallet på Samsø er 
steget med mange fra Østeuropa, og der kunne gøres en indsats over for dem. Det kan 
undersøges. 

9. Evt. 
DUK 
Der skal meldes flere ind, og derefter kan der oprettes en lokal forening. Kasper kan 
komme og hjælpe med at etablere en forening. Kontingent er 100 kr. pr. person pr. år. 

Kommunionsuddelere  
De skal have fornyet tilladelse.  

10. Næste møde  
Søndag 4. november: Menighedsrådsmøde kl. 12   
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