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

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

2. Indsamling 
Sidste donation via MobilePay var 19/2 og ingen donationer via bankoverførsler. Der var 
1.324,44 kr. på indsamlingskontoen, som er blevet overført til driftskonto. 2. afdrag på lån 
(14.720,28) til malingsprojekt er sat til betaling 26/4.  

Banken har annonceret negativ rente (-0,50 %) på indlån over 100.000 kr. Vores 
indestående er over dette beløb. Margrethe kontakter banken, om det er muligt at undgå 
renten fx ved at dele indestående på de to konti. P. Michal kan forhøre sig hos andre 
sogne, hvad de evt. har gjort.  

3. Flagning 
Katherine har givet et flag, og flagning har været afprøvet. Der vil blive flaget på alle 
søndage, højtider og ved særlige begivenheder. Vi kan anskaffe et vatikanstatsflag i en lidt 
mindre størrelse end dannebrogsflaget. Mål på dannebrogsflag skulle stå på æsken, evt. 
måle flaget for at finde den rette størrelse. Gitte fra Holbæk kan spørges om hun kan 
anskaffe det for os.  

4. Restriktioner 
Lempelser i restriktioner fra 21. april. Messerne har deres normale længde og med 2 
læsninger. Peter forhører sig hos lektorerne om fordeling af læsninger.  

Voksenkatekese kan starte op igen. Næste gang 25. maj kl. 18:30 Messe og 19:00 
katekese.  
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5. Opdatering hjemmeside 
Gennemgå hjemmeside og fjerne uaktuelle informationer. Billeder; skal have tilladelse af 
personer til at de bliver lagt på hjemmesiden. Hvis personer er i fokus på billederne, så 
spørge om tilladelse. Spørge Elzbieta og Nadia om de har nogle nyere billeder. 

6. Forårsarbejde i have, terrasse, indkørsel osv. 
Der har været ordnet i haven, og Katherine har sprøjtet mod ukrudt. Spørge menighed om 
hvem der kan deltage i arbejdet. Næste arbejdslørdag 8. maj kl. 9-11.  

7. Kirkens Titularfest (90 år i år) 
Titularfesten 3. søndag i maj måned, 16. maj er årsdag.  
13. juni planlægge at fejre Titularfesten. Planlægge nærmere når tiden nærmer sig.  

8. 1. Hellige Kommunion 
13. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10. Nogle af børnene kunne tage læsningerne.  

9. Evt. 
Modtaget gavekort  
Det kan bruges til blomster til Titularfesten. 

Caritas 
Boon Ja vil gerne tale om Caritas projekt til næste menighedsrådsmøde. 

10. Næste møde 
Mandag 31. maj 2021: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30. 
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